
Brasilianterrieri – Fox Paulistinha ry:n hallinnon ohjesääntö 

 

Yhdistyksellä on aina oltava hallitus, joka hoitaa yhdistyksen asioita lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan. 

Hallituksen tehtävä on toteuttaa ja valvoa yhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä.  

Hallituksen jäsen edustaa seurassa toimiessaan vain Brasilianterrieri – Fox Paulistinha ry:tä, ei sidosryhmää 

tai muuta tahoa ja hänen tulee työskennellä hallituksessa yhdistyksen eduksi. Hän ei siis ole edustamassa 

kasvattajia, harrasteryhmää tai sukupuolta hallituksessa. Hallituksen jäsen kunnioittaa ja noudattaa 

hallituksessa tehtyjä päätöksiä, mutta hänen ei tule hyväksyä lain tai sääntöjen vastaisia päätöksiä tai 

näiden täytäntöönpanoa. Ottaessaan vastaan toimensa hallituksen jäsen sitoutuu käyttämään aikaa 

yhdistyksen asioiden hoitamiseen riippumatta siitä, saako hän toimestaan palkkiota.  

 

Hallituksen tehtävät ja vastuut  

Yhdistyksen hallituksen kokousten koollekutsuminen ja asialistan laatiminen on hallituksen puheenjohtajan 

vastuulla, mutta käytännön järjestelyistä voidaan sopia vuosittain hallituksen kesken 

järjestäytymiskokouksessa (1. kokous). Hallitus kokoontuu yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta 

riittävän usein. Hallituksen jäsenten tulee vastuullisesti ja huolellisesti asioihin perehtyneinä osallistua 

kokouksiin. Hallituksen päätösten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä, ja niistä on pidettävä pöytäkirjaa. 

Dokumentointipakko on ehdoton edellytys hallinnon läpinäkyvyyden, demokratian ja jäsenten tasapuolisen 

kohtelun varmistamiseksi. Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta. Hallitus vastaa yhdistyksen 

kirjanpidon järjestämisestä, tilinpäätöksen laadinnasta sekä toiminnantarkastuksessa mahdollisesti 

havaittujen puutteiden korjaamisesta.  

 

Hallituksen kokoukset  

Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Hallituksen kokouksista pidetään juoksevasti 

numeroitua pöytäkirjaa, joka liitteineen säilytetään luotettavalla tavalla ja pysyvästi. Hallitus tiedottaa 

aiheellisista päätöksistä esimerkiksi yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen lehdessä.  

 

Esteellisyys päätöksenteossa  

Hallituksen jäsenet eivät osallistu asian valmisteluun, käsittelyyn, päätöksentekoon ja toimeenpanoon, jos 

heidän objektiivisesti arvioiden voidaan katsoa olevan esteellisiä. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen 

asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja etu-ristiriidat.  

 

Ulkoistaminen  

Yhdistys voi ulkoistaa operatiiviseen toimintaan ja hallintoon liittyviä toimintoja (esimerkiksi kotisivujen 

ylläpito, taloushallinto, tiedottaminen, jäsenrekisteri). Ulkoistamisen kuluja ja tarkoitusta tulee aina punnita 

suhteessa kustannuksiin.  

 

Palkkiot  



Yhdistyksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi yhdistyksen olisi hyvä julkistaa vuosikertomuksessa 

eri toimielinten jäsenten palkkioiden kokonaismäärät tai palkkioiden maksamisen periaatteet.  

 

Hankinnat  

Hankinnan tekijällä tulee olla hallituksen valtakirja yli 100 (alv 24%) hankinnoille. Hankinnasta kirjataan 

päätös hallituksen pöytäkirjaan. 

 

Salassapitovelvollisuus 

Yhdistyksen johtoa koskee salassapitovelvollisuus yhdistyksen asioiden hoitamiseen koskevissa asioissa.  

Puheenjohtajalla, hallituksen jäsenellä, varajäsenellä, toiminnantarkastajalla sekä operatiiviseen toimintaan 

osallistuvalla on salassapitovelvollisuus, joka on voimassa myös heidän toimikautensa päättymisen jälkeen.  

 

 

Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2019 


