SUOMEN HIPPOS RY:N SÄÄNNÖT

Rekisteröity 8.1.2018

1§

Yhdistyksen nimi on Suomen Hippos ry, ruotsiksi Finlands Hippos rf.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Hippos.

2§

Hippoksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

3§

Valtakunnallisena keskusjärjestönä ja EU:ssa hyväksyttynä jalostusjärjestönä Hippoksen
tarkoituksena on
1) johtaa ja kehittää Suomen raviurheilua ja hevostaloutta,
2) johtaa ja edistää kotimaista hevosjalostusta ja -kasvatusta sekä edistää hevosen käyttöä
sekä vastuullista hevosenpitoa ja hevosten hyvinvointia,
3) ylläpitää ja kehittää raviurheilun suosiota,
4) kehittää raviurheilun nuorisotoimintaa,
5) huolehtia hevostalouden yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä suhteista,
6) edistää ravipelitoimintaa koko hevostaloutemme kehitystä hyödyttävällä tavalla,
7) edistää raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteiskuntavastuun toteutumista,
8) edistää raviratayhteisöjen, hevosjalostusliittojen ja muiden jäsentensä toimintaa ja
yhteistyötä.

4§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Hippos
1) suorittaa lainsäädännössä ja muissa normeissa osoitetut hevoseläinten jalostus- ja
kilpailutoiminnan järjestämiseen sekä hevosten ja näiden alkioiden ja sukusolujen
käsittelyyn, kauppaan, maahantuotiin ja vientiin liittyvät tehtävät,
2) järjestää maamme ravikilpailutoiminnan,
3) järjestää pelitoiminnan joko suoraan tai omistamansa peliyhtiön tai valtion omistaman
peliyhtiön kautta,
4) huolehtii tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen, siten
kuin tuottojen jakamisesta lainsäädännössä ja muissa normeissa määrätään,
5) ylläpitää hevosten ja ponien rekisteriä ja kantakirjoja sekä vastaa jalostusarvostelujen
toteuttamisesta ylläpitämiensä kantakirjojen osalta,
6) toteuttaa raviurheilun antidopingtyötä,
7) järjestää koulutusta ja neuvontaa,
8) harjoittaa hevostalouden tiedotus- ja kustannustoimintaa.
Hippos voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja.

5§

Hippoksen jäseniksi voidaan hyväksyä ravikilpailujen järjestämiseksi toimivat rekisteröidyt
yhteisöt, hevosjalostusliitot ja valtakunnalliset hevosalan rekisteröidyt yhteisöt. Kaikki näiden
sääntöjen voimaan astuessa jäsenenä olevat yhteisöt säilyttävät jäsenyytensä. Jäseneksi
hyväksymisestä päättää Hippoksen hallitus. Hippokselle voidaan kutsua hallituksen
esityksestä ja valtuuskunnan yksimielisellä päätöksellä lisäksi henkilöjäseninä
kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä.

6§

Jäsenet suorittavat Hippokselle vuosittain jäsenmaksun. Mikäli jäsenmaksua ei
todisteellisesta kehotuksesta huolimatta suoriteta jäsenyysvuotta seuraavan maaliskuun
loppuun mennessä, katsotaan kyseinen jäsen eronneeksi, mikä on erikseen kirjattava

Hippoksen hallituksen pöytäkirjaan.
7§

Hippoksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyslain mukaisilla perusteilla jäsen, joka toimii
Hippoksen tarkoituksen vastaisesti. Erottamispäätöksestä on välittömästi ilmoitettava
valtuuskunnan jäsenille ja erottamispäätös tulee voimaan 30 päivän kuluttua, ellei vähintään
1/10 valtuuskunnan jäsenistä vaadi päätöksen alistamista valtuuskunnan ratkaistavaksi.
Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä yhdistyslain säätämällä tavalla.

8§

Hippoksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa ja valtuuskunta.
Toimeenpanevana elimenä on Hippoksen hallitus.

9§

Hippoksen asioita käsittelevä varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi toukolokakuussa. Hippoksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun Hippoksen kokous niin
päättää, hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin viidennes (1/5) jäsenyhteisöistä sitä
hallitukselta ennalta määrätyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti pyytää.
Hippoksen kokouksissa jäsenyhteisön äänioikeutta käyttää sen sääntöjen mukaisesti valittu
edustaja. Kokousvaltakirjan yhteydessä on esitettävä valinnan tehneen kokouksen
pöytäkirjanote sekä yhteisön sääntöjen kokousedustajan valintaa koskevat määräykset.
Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus. Valtuuskunnan määrittämällä tavalla valitulla raviurheilun
nuorisotoiminnan edustajalla on (1) paikka läsnäolo- ja puheoikeudella varsinaisessa
kokouksessa.

10§

Hippoksen kokouksen kokouskutsu lähetetään jäsenille ja julkaistaan Hevosurheilu-lehdessä
sekä Suomen Hippoksen internetsivuilla vähintään 21 päivää ennen kokousta. Kokoukselle
käsiteltäväksi esitettävät jäsenyhteisöjen tekemät aloitteet on lähetettävä hallitukselle
vähintään 30 päivää ennen varsinaista kokousta.

11§

Hippoksen varsinaisessa kokouksessa:
1) käsitellään yhdistyksen toiminnan ja talouden linjauksia,
2) valitaan valtuuskunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä,
3) päätetään valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten kulukorvaukset ja palkkiot,
4) valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla KHT, ja näille varamiehet, joista
toisen tulee olla HTM, tarkastamaan seuraavan kolmen tilivuoden tilejä ja hallintoa, sekä
5) vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

12§

Hippoksen päätösvaltaa käyttää 11 §:n ja 21 §:n mukaisia poikkeuksia lukuun ottamatta
valtuuskunta, jonka jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan samassa vaalissa
kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenyhteisön ja jäsenyhteisöryhmän kiintiöön
kuuluva jäsen ja varajäsen valitaan jäsenyhteisön ja jäsenyhteisöryhmän ehdotuksen
mukaisesti: Valtuuskuntaan pyritään valitsemaan yksi (1) jäsen kustakin hevosjalostusliitosta,
kaksi (2) jäsentä pääradalta, sekä yksi jokaiselta muulta maakuntaradaksi vahvistetulta
raviradalta, yksi jäsen edustamaan Lapin, Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja EteläPohjanmaan Hevosjalostusliittojen sekä Svenska Österbottens Hästavelsförbund rf:n alueilla
toimivia kesäratoja, yksi jäsen edustamaan Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon,
Etelä-Savon, Kymen-Karjalan, Etelä-Suomen, Hämeen, Satakunnan alueen ja VarsinaisSuomen Hevosjalostusliittojen sekä Nylands läns Hästavelsförbund rf:n alueilla toimivia
kesäratoja, sekä yksi (1) jäsen Suomen Hevosenomistajain Keskusliitto ry:stä, yksi (1) jäsen
Suomen Ravivalmentajat ry:stä, yksi (1) jäsen Suomen Ravinaisten Liitto ry:stä ja yksi (1)
jäsen Ratsujalostusliitto ry:stä. Valtuuskunnan määrittämällä tavalla valitulla raviurheilun
nuorisotoiminnan edustajalla on (1) paikka läsnäolo- ja puheoikeudella valtuuskunnan

kokouksessa.
Jäsenyhteisöryhmien, joilla on edellisen momentin mukaan oikeus ehdottaa valtuuskunnan
jäsentä ja varajäsentä, tulee jättää esityksensä 30 päivää ennen Hippoksen kokousta.
Jos joku on laiminlyönyt ehdokkaiden asettamisen, voidaan valtuuskunnan jäsenet ja
varajäsenet valita muiden asettamista ehdokkaista.
13§

Valtuuskunnan jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

14§

Valtuuskunta kokoontuu kevätkokoukseensa toukokuussa ja syyskokoukseen marraskuussa.
Valtuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun valtuuskunta niin päättää, hallitus
pitää sitä tarpeellisena tai vähintään 1/4 valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää
ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. Valtuuskunnan jäsenten kokouksessa käsiteltäviksi
haluamat asiat on toimitettava hallitukselle 30 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on
lähetettävä kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

15§

Valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valtuuskunnan jäsenten keskuudesta koko toimikaudeksi ja kunnes
seuraavat on valittu,
2) esitetään Hippoksen vuosikertomus ja kuluneen tilivuoden tilinpäätös sekä
tilintarkastajien lausunto,
3) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tili- ja vastuuvelvollisille,
4) päätetään kuninkuusravien järjestäjästä hallituksen asettamien perusteiden ja
vaatimusten pohjalta, kolmeksi vuodeksi kerrallaan,
5) vahvistetaan tuotonjakoa koskevat perusteet , sekä
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kuninkuusravien pitopaikkaa koskevasta esityksestä päätettäessä on ehdokkaan saatava yli
puolet annetuista äänistä. Jos ensimmäisessä äänestyksessä mikään paikkakunta ei saa
riittävää äänimäärää, äänestyksiä jatketaan siten, että kussakin äänestyksessä vähiten ääniä
saanut paikkakunta suljetaan pois seuraavasta äänestyksestä, kunnes kyseinen enemmistö
saavutetaan. Tasaäänissä ratkaisee arpa.
Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) vahvistetaan hallituksen jäsenten kulukorvaukset ja palkkiot,
2) hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii Hippoksen puheenjohtajana, kahdeksi
vuodeksi,
4) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen,
5) valitaan hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä vuodeksi,
6) valitaan tarvittavat henkilöt esitettäväksi valtion omistaman peliyhtiön
hallintoneuvostoon,
7) valitaan kolme jäsentä ravituomioistuimeen, joista yksi puheenjohtajaksi sekä yksi
varajäsen. Yhden varsinaisista jäsenistä tulee olla oikeusoppinut, sekä
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Lisäksi valtuuskunnan tehtävänä on vahvistaa raviratojen luokitus.

Puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa on valittavan ehdokkaan saatava yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Hallituksen puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi henkilö, jonka
valtuuskunnan jäsen tai jäsenet ovat nimenneet ehdolle 15.10. mennessä Hippokselle
osoittamallaan kirjeellä. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden nimet julkaistaan
Hippoksen internetsivuilla ja Hevosurheilu-lehdessä 25.10. mennessä. Valtuuskunnan kokous
ei ole sidottu ehdokasasetteluun.
16§

Hippoksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.
Jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta ja heistä eroaa vuosittain kolme (3) jäsentä
vuorottain.
Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässä enintään kolme yhtäjaksoista kautta.
Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai muutoin estyy hoitamasta tehtäväänsä toimikautensa
loppuun, hänen tilalleen tulee seuraavassa valtuuskunnan kokouksessa valita uusi jäsen
eroavan tai estyneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän ollessa estynyt tai esteellinen
varapuheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on paikalla. Valtuuskunnan
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Tasaäänissä päätökseksi tulee mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Tasatulos vaalissa ratkaistaan kuitenkin arvalla.
Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijaelimiä
määrättyjä tehtäviä varten.

17§

Hallituksen tehtävänä on:
1) edustaa Hipposta kaikissa toimialansa kotimaisissa ja kansainvälisissä
edunvalvontakysymyksissä,
2) kutsua koolle Hippoksen ja valtuuskunnan kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät
asiat,
3) panna täytäntöön Hippoksen kokouksen ja valtuuskunnan päätökset,
4) huolehtia Hippoksen omaisuudesta ja tilinpäätöksen laatimisesta,
5) päättää omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
6) huolehtia toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta,
7) ottaa ja erottaa Hippoksen toimitusjohtaja,
8) ottaa ja erottaa Hippoksen osastopäälliköt,
9) päättää toimitusjohtajan sekä osastopäälliköiden palkka- ja luontaiseduista,
10) päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenjärjestöjen erottamisesta,
11) päättää ravikilpailusäännöistä ja ravikilpailusääntöjen kurinpitomääräyksistä sekä
ravikilpailusääntöjen mukaisesti kurinpitorangaistuksista,
12) valmistella ja päättää kilpailukalenterista ja muista ravitalouteen vaikuttavista keskeisistä
kysymyksistä omistamansa peliyhtiön tai valtion omistaman peliyhtiön kanssa yhteisesti
määriteltäviä toimintamalleja noudattaen,
13) päättää edustuksistaan omistamissaan ja osaomistamissaan yhteisöissä ja säätiöissä,
14) päättää muista hevostalouteen liittyvistä asioista.

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
allekirjoituksellaan varmentavat.
Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla.
18§

Toimitusjohtaja johtaa Hippoksen toimintaa lainsäädännön, näiden sääntöjen sekä
Hippoksen, valtuuskunnan ja hallituksen kokousten päätösten mukaisesti. Toimitusjohtaja
ottaa ja erottaa Hippoksen toimihenkilöt osastopäälliköitä lukuun ottamatta.

19§

Hippoksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen kalenterivuoden tilinpäätös on
jätettävä tilintarkastajille niin, että tilintarkastuslausunto on hallituksella viimeistään kaksi
viikkoa ennen valtuuskunnan kevätkokousta.

20§

Hippoksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
toimitusjohtaja, kaksi yhdessä tai yksi heistä yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus
on nimenkirjoitusoikeuden myöntänyt.

21§

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja Hippoksen purkamisesta päätetään Hippoksen
kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätöstä on kannattanut vähintään
2/3 Hippoksen kokouksessa annetuista äänistä. Purkamispäätökseen vaaditaan, että
vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa ja että vähintään kuukauden kuluttua
päätöksestä toinen Hippoksen kokous sen samoin 3/4 ääntenenemmistöllä vahvistaa.
Hippoksen jäljelle jääneet varat on tällöin käytettävä hevostalouden ja raviurheilun
edistämiseen

22§

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.
Hallituksen jäsenten valinnan osalta noudatetaan voimassa olevaa erovuorojärjestystä.
Näiden erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta tapahtuu sääntöjen rekisteröimisen
jälkeen seuraavassa valtuuskunnan syyskokouksessa ja tämän jälkeen seuraavien
erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaali seuraavassa valtuuskunnan syyskokouksessa.
Ennen sääntöjen rekisteröimistä valitun valtuuskunnan jäsenten vaali järjestetään
toimikauden päättymisvuonna toteutuvassa yhdistyksen kokouksessa ja tämän jälkeen
kolmen vuoden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Uusi valtuuskunta aloittaa
toimikautensa seuraavan kalenterivuoden alusta.

