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Suomen Irlanninsusikoirat ry:n eettiset pelisäännöt luottamus- ja toimihenkilöille 
Eettiset ohjeet ovat yhdistystoiminnan perusta. Ohjeiden avulla selkeytetään mm. jääviysasiaa yhdistyksen 
toiminnassa, salassapitovelvollisuutta sekä muita toimihenkilöiden vastuita ja velvollisuuksia. Toiminta ja 
vaikuttaminen yhdistyksessä edellyttää tasapuolista, asiantuntevaa, asioihin paneutuvaa ja kaikin puolin 
hyväksyttävää toimintatapaa.  
 
Yhdistyksessä toimiva toimihenkilö ja luottamushenkilö sitoutuu seuraaviin ohjeisiin: 
 
1. Toimihenkilö ja luottamushenkilö toimivat yhdistyksen ja sen jäsenten parhaaksi 
Lähtökohta on toimia kaikin keinoin yhdistyksen ja rodun parhaaksi ja edistää sekä parantaa yhdistyksen 
toimintaa rodun ja sitä harrastavien jäsenten parhaaksi. 
 
2. Toimi- ja luottamushenkilön sosiaalinen vastuu 
Toimi- ja luottamushenkilön on muistettava olevansa yhdistyksen edustaja. Toimi/luottamushenkilö on 
luottamustoimessa, joka edellyttää sosiaalista vastuuta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä some-
käyttäytymiseen sekä käyttäytymiseen julkisissa koira-alan tapahtumissa. Yhdistyksen säännöissä on erikseen 
jaettu toimihenkilöiden mahdolliset taloudelliset vastuut. 
 
3. Tarvittaessa jäävätään 
Päätöksenteossa pitää tiedostaa, milloin toimii tai esiintyy yhdistyksen edustajana ja milloin yksityishenkilönä. 
Vältä tilanteita ja toimenpiteitä, joihin liittyy todellinen tai mahdollinen eturistiriita yhdistyksen tai oman 
toiminnan välillä. 
 
4. Toimitaan riippumattomasti ja tasapuolisesti 
Hoidetaan yhdistystoimintaa siten, että kaikkia jäseniä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti. Pidetään toiminta 
avoimena ja kaikkien ulottuvilla. 
 
5. Toimitaan asiantuntevasti 
Valmistaudutaan luottamustehtäviin hyvin keräämällä tietoa käsiteltävistä asioista ja varmistamalla yhdistyksen 
kanta. Perustetaan päätökset oikeaan ja tutkittuun tietoon sekä tuodaan esille tiedon lähde. 
 
6. Toimitaan rehellisesti ja oikeudenmukaisesti 
Toimitaan yhdistystoiminnassa rehellisesti. Eli tehdään ja sanotaan vain sellaista, mikä on totta ja mitä voi 
puolustaa kenen tahansa edessä. Toimitaan siten, että puheet ja teot vastaavat toisiaan. 
 
7. Toimitaan yhteistyöhakuisesti, positiivisesti ja luottamuksella 
Hoidetaan yhdistystoimintaa siten, että se on rodun parhaaksi ja edistää niin jäsenten, yhdistyksen kuin 
sidosryhmien keskinäisiä suhteita. Tehdään asioita myönteisellä ja yhteistyöhakuisella asenteella sekä toimitaan 
tavalla, joka ylläpitää ja vahvistaa yhdistyksen mainetta. Luottamus on kaiken toiminnan perusta. Toimihenkilön 
roolissa saatuja tietoja ei käytetä yksityishenkilönä. Yhdistyksen asioissa hallituksen ja toimikuntien 
toimihenkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. 
 
8. Hoidetaan omat tehtävät 
Jokainen luottamus- ja toimihenkilö huolehtii siitä, että tekee hänelle annetut/kuuluvat tehtävät annetussa ajassa. 
Samoin jokainen huolehtii siitä, että on saavutettavissa ja vastaa viesteihin kohtuullisessa ajassa, viimeistään 3 
vuorokauden kuluessa. On myös hyvän tavan mukaista kuitata saadut viestit vastaanotetuksi, vaikka ne eivät 
vaatisi vastausta. Jos tietää olevansa tavoittamattomissa, siitä on kerrottava etukäteen hallitukselle.  
 
8. Toimitaan eläinten oikeuksia kunnioittaen 
Pidetään huolta, että mikään yhdistyksen toiminta ei aiheuta haittaa eläimille eikä niiden hyvinvoinnille. 
 
9. Toimitaan eettisiä ohjeita vaalien 
Jos joku kokee, että yhdistystoiminnassa mukana oleva toimihenkilö toimii näiden ohjeiden vastaisesti, on 
otettava yhteyttä ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtajaan. 
 
 
 
Sitoudun noudattamaan näitä Suomen Irlanninsusikoirat ry:n eettisiä sääntöjä vastaamalla myöntävästi 
saamaani sähköpostiin. 
 


