Suomen keppihevosyhdistyksen rekisteröinti –
suuntaa-antava äänestys
Mistä on kysymys?
Suomen keppihevosyhdistys on toistaiseksi ollut rekisteröimätön yhdistys. Toiminnan virallistuessa ja
harrastajamäärän noustessa on kuitenkin tuotu esiin kysymys yhdistyksen virallistamisesta. Muutama vuosi
sitten skh-foorumilla pidetyssä äänestyksessä ehdotus kumottiin, mutta nyt haluamme uudelleen
kuulostella harrastajien mielipiteitä.
Äänestys on neuvoa-antava ja sen tarkoitus on nimenomaan tiedustella aktiivisten harrastajien
mielipiteitä. Ennen kuin annat äänesi, luethan vaihtoehdot ja perustelut tarkasti! Äänestysohjeet ovat
sivun alalaidassa.

Mitä rekisteröiminen tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään?
Rekisteröinti on prosessi, jossa yhdistys virallistetaan lähettämällä perusilmoitus yhdistysrekisteriin.
Rekisteröintiin tarvitaan vähintään kolme 15-vuotiasta tai vanhempaa hallituksen jäsentä,
rekisteröintimaksu ja yhdistyksen säännöt.

Miten rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys eroavat toisistaan?
Rekisteröidyllä yhdistyksellä on enemmän oikeuksia ja velvollisuuksia. Alla lista keskeisimmistä.
Rekisteröity yhdistys:
Oikeudet:






Tehdä sopimuksia
Omistaa nimissään omaisuutta
Tehdä kauppoja
Ottaa vastaan lahjoituksia
Järjestää julkisia tilaisuuksia kuten kilpailuja

Velvollisuudet:





Tulee olla hallitus ja tilintarkastaja
Huolellinen kirjanpito
Säännölliset kokoukset
Jäsenillä tulee olla oikeus päästä osaksi päätöksentekoa

Rekisteröimätön yhdistys:
Oikeudet:


Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeustoimikelpoinen (kuten ei voi omistaa nimissään omaisuutta).

Velvollisuudet:


Rekisteröimättömällä yhdistyksellä ei ole velvollisuuksia, mutta sen jäsenet ovat henkilökohtaisesti
vastuussa yhdistyksen sitoumuksista.

Rekisteröidyn yhdistyksen huonot puolet:










Rekisteröityminen viralliseksi yhdistykseksi maksaa. (85 €, joka maksettaisiin yhdistyksen
kassasta)
Hallituksen jäsenet ovat sidottuja hommaansa ja eroaminen on vaikeampaa kuin
rekisteröimättömästä yhdistyksestä ja vastuullisia henkilöitä voi olla vaikea löytää. On
vaara, että hallituksesta tulee liian yksipuolinen. Toisaalta heitä ei tarvitsisi olla yhtä paljon
kuin nykyisessä hallituksessa ja yhdistyksen hallintosysteemi muuttuisi muutenkin
perusteellisesti.
Kaikki harrastajat eivät halua harrastukselle liikaa julkisuutta ja pelätään, että kiusaaminen
voi lisääntyä.
Paikallisuus, kaikki eivät välttämättä hyödy yhdistyksen toiminnasta esimerkiksi kisojen
järjestämisissä.
Hallituksen jäseniksi eivät pääse alle 15-vuotiaat. Yhdistyksen kokouksissa
äänioikeutetuilla olisi myös ikäraja, joka säädettäisiin yhdistyksen säännöissä.
Täytyy noudattaa tiukempia lakeja ja yhdistyksen kirjanpidon tulee olla tarkkaa ja sen pito
on aikaa vievää.
Hallitus päättää monista asioista: keskittyykö valta liian harvalle?
Varat ja virallisuus ei takaa uutta toimintaa, siihen tarvitaan myös aktiivisia harrastajia ja
työtä!

Rekisteröidyn yhdistyksen hyvät puolet:







Yhdistys saa omistaa omaa omaisuutta, jota voidaan hyödyntää kisojen tai muiden
tapahtumien kuten yhteisvalmennusten, tapaamisten, kirppareiden, vaellusten,
näyttelyiden, messuesittelyiden ynnä muun järjestämisessä. Näin saataisiin myös
esimerkiksi SM-kilpailujen tuotot hyötykäyttöön.
Monet yritykset, joilta esimerkiksi vuokrataan tiloja, antavat alennusta yleishyödyllisille
yhdistyksille.
Yhdistys voi pitää jatkossakin isompia kisoja yhteisellä kisakassalla ja tarvittaessa
sponsoroida isompia kisoja ympäri maata, jotta kisoja olisi mahdollisimman laajasti, eikä
kisatoiminnasta tulisi liian paikallista.
Yhdistyksen rekisteröiminen antaa vakavamman kuvan harrastajista ja osoittaa, ettei tämä
ole vain leikkiä. Tämä helpottaa myös asiointia esimerkiksi SM-kisa-asioissa ulkopuolisten
toimijoiden kanssa. Tämä myöten myös kiusaamisen määrä voisi laskea ja kiusatuilla olisi
virallinen tukija!









Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja sponsoritukea, joilla tuetaan toimintaa.
Toiminta voi laajentua edellä mainituiden asioiden ansioista sekä URL-, että IRL-puolella.
Yksinoikeus yhdistykseen olisi harrastajilla. Näin voisimme pitää oikeutetummin SM-kisoja
virallisina mestaruuskisoina.
Hallitus tekisi valmistelut ja löisi päätökset lukkoon, mutta jotta yhdistyksen jäsenten
oikeus vaikuttaa toimintaan täytettäisiin, äänestykset tehtäisiin julkisesti jäsenten kesken.
Näin päätösvalta olisi aiempaa (n. 18 hallituslaista) useammalla!
Rekisteröinti ei aiheuta uutta vaivaa rivijäsenille, vain rekisteröityminen jäseneksi
muuttuisi.
Kuka vain halukas yli 15-vuotias saa liittyä hallitukseen, vaikka ei olisi keppihevosfoorumilla.
15-vuoden ikäraja myös takaa sen, että hallituksen jäsenet ovat vastuullisia ja
oikeustoimikelpoisia hommaan. Nuoremmat harrastajat voisivat kuitenkin osallistua
kokouksiin tai ilmaista mielipiteensä jonkun hallituksenjäsenen kautta.

Rekisteröimättömän yhdistyksen huonot puolet:





Ei voi omistaa omaisuutta tai tehdä sopimuksia.
Rekisteröimättömän yhdistyksen ylläpitäjät ja jäsenet ovat vastuussa yhdistyksestä
henkilökohtaisesti.
Yhdistys kaatuu helpommin, kun hallituksen jäsenten ei tarvitse sitoutua hankkeeseen,
vaan voivat lähteä, milloin heitä itseään huvittaa.
Rekisteröimätöntä yhdistystä ei oteta vakavasti.

Rekisteröimättömän yhdistyksen hyvät puolet:





Kenenkään ei ole pakko sitoutua hankkeeseen liian pitkäksi aikaa ja voi erota, kun itse
haluaa.
Kuka vain voi liittyä hallitukseen.
Yhdistyksestä ei tule liian vakava.
Rekisteröimättömälläkin yhdistyksellä voi olla kattava ja demokraattinen hallitus.

Mikä muuttuu yhdistyksen hallinnossa, jos se rekisteröidään?
Aiemmin yhdistys on koottu skh-foorumilta kaikista halukkaista ja se on kokoontunut noin kolme kertaa
vuodessa skypessä sen kaksi vuotta kestävän kauden aikana.
Rekisteröinnin jälkeen…






Itse hallitus pienenisi, sen jäsenet kokoontuisivat suljetusti netissä tai IRL.
Itse päätökset tehtäisiin yhdistyksen kokouksissa, jotka pidettäisiin vanhaan tapaan netissä ja
niihin olisi kaikilla yhdistyksen jäsenillä oikeus osallistua.
Yhdistyksen säännöissä määrättäisiin muun muassa pakollisten kokousten määrä ja halutaanko
jäseniltä pyytää jäsenmaksua.
Nettisivuja muutettaisiin hieman virallisempaan muotoon.
Rivijäsenten tulisi rekisteröityä, mutta se ei olisi pakollista.

Ohjeet äänestykseen:
Äänestys on avoinna 3.5.-8.5. Äänestyksessä käytä sähköpostiosoitettasi, kullakin osoitteella voi äänestää
vain kerran ja sähköpostittomat äänet hylätään.

