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Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n säännöt 
(Voimassa 24.3.2019 alkaen) 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Noutajakoirajärjestö ry ja ruotsiksi Finlands Retrieverorganisation rf ja 

sen kotipaikka on Helsinki. 

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä järjestö. 

2§ Tarkoitus  

Järjestön toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:hyn kuuluvana 

ja sen hyväksymänä rotujärjestönä edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden noutajien kas-

vatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Järjestö voi liittyä sen tarkoitusta 

palveleviin rekisteröityihin yhdistyksiin.   

3§ Kieli  

Järjestön kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.   

4§ Toiminta  

Tarkoitustaan varten järjestö:  

 järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä kokeita ja 

kilpailuja  

 suorittaa jalostusneuvontaa  

 ylläpitää monipuolista viestintää sekä julkaisee jäsenlehteä 

 seuraa kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja pyrkii vaikutta-

maan toiminnan kehittämiseen 

 ylläpitää yhteyttä jäseniinsä, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä edistää yhteis-

työtä järjestön tarkoitusta palvelevassa ulkomuototuomarikoulutuksessa ja koetuomarikoulu-

tuksessa ja  

 toimii muullakin vastaavalla tarkoitustaan edistävällä tavalla. 

5§ Jäsenyys 

Järjestön jäsenenä voivat olla sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt.  

Järjestön jäsenistä pidetään järjestön toimesta jäsenluetteloa. Luetteloon merkitään jäsenen täydel-

linen nimi, osoite ja kotipaikka.  

Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Jäsenluettelossa ole-

vien tietojen luovuttamisesta säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679). Tietojen 

luovuttamisesta voi päättää järjestön hallitus.   



 

2 
 

6§ Jäsenyhdistykset 

Järjestön kokous voi hyväksyä jäsenyhdistykseksi:  

 

1. alueellisen yhdistyksen, 

2. rotuyhdistyksen, 

3. rotukerhon tai 

4. harrastusyhdistyksen, 

 

jotka haluavat toimia järjestön päämäärien toteuttamiseksi ja joiden säännöt ovat sopusoinnussa 

järjestön tarkoituksen kanssa. Jäsenyhdistyksen tulee noudattaa järjestön kokouksen päätöksiä ja 

määräyksiä.   

 

Jäsenyhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt sekä luettelo yhdistyksen hallituksen 

jäsenistä. Jäsenyhdistyksen on kuultava järjestön hallitusta ennen sääntöjensä muuttamista. Jä-

senyhdistyksen tulee säännöissään sisällyttää yhdistyksen yleisen kokouksen päätettäviin asioihin 

edustajiensa valinta järjestön varsinaisiin kokouksiin. 

Jäsenyhdistysten on vuosittain lähetettävä järjestön hallitukselle ennen huhtikuun loppua edellisen 

vuoden toimintakertomuksensa. 

7§ Henkilöjäsenet  

Henkilöjäseniä ovat vuosi-, perhe- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja sekä lakkautetun 

Suomen Noutajakoirayhdistys r.y:n ainaisjäsenet.   

Vuosijäseneksi voi liittyä jokainen järjestön tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut henkilö. Sen, 

joka tahtoo liittyä järjestön jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan järjestölle ja maksettava jär-

jestön kulloinkin voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksu. Jäseneksi hyväksymisestä päättää halli-

tus.  

1. Vuosijäseniä ovat jäsenyhdistysten kautta järjestöön liittyneiden henkilöiden lisäksi järjestöön 

suoraan liittyneet jäsenet (suorajäsenet), kasvattajien kautta liittyneet uudet pennunomistajat 

(pentuejäsenet) sekä jäsenyhdistysten kunniajäsenet.  

2. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa järjestön vuosi-

jäsenen kanssa. Perhejäsen ei saa järjestön julkaisua.  

3. Kunniajäseneksi voi järjestön kokous yksimielisen päätöksen perusteella kutsua henkilön, 

joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt järjestön tarkoituksen toteuttamista.  

4. Kunniapuheenjohtajaksi voi järjestön kokous hallituksen esityksestä yksimielisellä päätök-

sellä valita erittäin ansioituneen entisen puheenjohtajansa. Kunniapuheenjohtajia voi samalla 

kertaa olla vain yksi.   

8§ Jäsenen eroaminen  

Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suul-

lisesti merkittäväksi järjestön kokouksen pöytäkirjaan.  

Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut jäsen-

maksuaan.  
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9§ Jäsenen erottaminen 

Jos jäsen toimii järjestön sääntöjä tai tarkoitusta vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, 

tai jos jäsen menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut järjestön 

toimintaa, järjestön kokouksella on oikeus erottaa jäsen järjestöstä.  Erottamiseen vaaditaan vähin-

tään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Jäsentä on kuultava ennen erottamista. 

Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitosta tai järjestön jäsenyhdistyksestä, järjestön hallituksella 

on oikeus erottaa jäsen myös järjestöstä.  

10§ Järjestön kokoukset 

Järjestö kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen.          

1. vuosikokoukseen maaliskuussa ja    

2. syyskokoukseen marraskuussa   

Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää järjestön hallitus. 

Kokouskutsu on julkaistava vähintään kuukautta ennen kokousta joko järjestön jäsenlehdessä, koti-

sivuilla tai lähettämällä kirje jokaiselle jäsenelle.  

Jos jäsen haluaa jonkin asian järjestön kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjal-

linen esitys syyskokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään elokuun loppuun mennessä 

ja vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään joulukuun loppuun mennessä.  

Jäsenyhdistystä edustavat järjestön kokouksissa jäsenyhdistyksen jäsenet, jotka jäsenyhdistys on 

kirjallisesti valtuuttanut edustamaan yhdistystä.  

Edustajien tulee olla myös järjestön jäseniä.  Henkilö voi edustaa järjestön kokouksessa vain yhtä 

jäsenyhdistystä.   

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava kirjallisesti järjestön sihteerille vähintään kahta viikkoa ennen jär-

jestön kokousta henkilöt, jotka jäsenyhdistys on valtuuttanut edustajakseen järjestön kokouksessa. 

Valtuutettujen edustajien on viimeistään ennen järjestön kokouksen alkua esitettävä kirjallinen val-

tuutuksensa. 

Jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja ja hänelle varaedustaja kultakin alkavalta 100 jä-

seneltään, kuitenkin niin, että jokaisella yhdistyksellä on oikeus vähintään kahteen (2) edustajaan.  

Laskennan perusteena on jäsenten määrä kokousta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä. 

Jokaisella järjestön kokouksessa paikalla olevalla jäsenyhdistyksen edustajalla on yksi ääni. Edus-

taja ei voi valtuuttaa toista henkilöä sijaansa. 

Kaikilla järjestön henkilöjäsenillä on oikeus olla paikalla järjestön kokouksissa. Heillä on kokouksissa 

puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Hallitus voi päättää, että jäsenet ja jäsenyhdistysten edustajat voivat osallistua järjestön kokoukseen 

postitse, tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla.  

Hallitus antaa kussakin tilanteessa tarkemmat määräykset etäosallistumisesta, jotka on ilmoitettava 

viimeistään kokouskutsussa.  
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11§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus  

2. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus  

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja  

4. Valitaan kokoukselle sihteeri  

5. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa  

6. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa  

7. Hyväksytään kokouksen asialista  

8. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto  

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille  

10. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä 

11. Valitaan järjestön edustaja Suomen Kennelliitto ry:n kokouksiin sekä ehdokkaat varamiehi-

neen sen valtuustoon. Muista edustajista päättää järjestön hallitus. 

12. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet  

13. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle vii-

meistään joulukuun loppuun mennessä ennen vuosikokousta  

14. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräyk-

set.   

12§ Syyskokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus  

2. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus  

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja  

4. Valitaan kokoukselle sihteeri 

5. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa  

6. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

7. Hyväksytään kokouksen asialista  

8. Päätetään eri jäsentyyppien liittymis- ja jäsenmaksuista tulevalle vuodelle  

9. Päätetään järjestön järjestämien kokeiden osallistumismaksujen suuruudesta  

10. Päätetään järjestön matkustussäännöstä   

11. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tulevalle vuodelle 

12. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua järjestön puheenjohtajaksi  

13. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 14 §:ä 

noudattaen  

14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  

15. Suoritetaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajien valinta  

16. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet  

17. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään 

elokuun loppuun mennessä ennen syyskokousta  

18. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräyk-

set.   
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13§ Ylimääräiset kokoukset  

Varsinaisten kokousten lisäksi järjestö voi pitää ylimääräisiä kokouksia.   

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun järjestön kokous tai hallitus niin päättää, tai vähintään ¾ 

järjestön jäsenyhdistyksistä tai 1/10 järjestön kaikista henkilöjäsenistä sitä kirjallisesti on hallitukselta 

erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 

viipymättä. 

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, jäsenyhdistysten edustajista ja äänivallasta on voi-

massa samat säännöt kuin järjestön kokouksissa.   

14§ Hallitus  

Järjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, yhdeksän (9) jäsentä ja kolme (3) va-

rajäsentä. Henkilövalinnat suoritetaan syyskokouksessa. 

Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi.  

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Vuosittain erovuorossa 

on kolme jäsentä ja yksi varajäsen.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi nimittää työryhmiä.  

Näiden sääntöjen voimaanastumisen jälkeen ensimmäisessä järjestön syyskokouksessa valitaan 

koko hallitus uudelleen.  

15§ Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 

vähintään viisi hallituksen varsinaista jäsentä sitä heiltä vaatii.   

Kokouskutsu lähetetään hallituksen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä ovat 

läsnä. 

16§ Osallistuminen hallituksen kokouksiin 

Järjestön toimihenkilöllä, kunniapuheenjohtajalla ja jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on 

oikeus osallistua järjestön hallituksen kokouksiin. Lisäksi hallituksella on harkintansa mukaan oikeus 

kutsua asiantuntijoita osallistumaan kokoukseen.  

Edellä mainituilla henkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta. 

17§ Hallituksen tehtävät 

1. edustaa järjestöä ja hoitaa sen asioita, 

2. hoitaa järjestön taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen arvoltaan vähäisen omai-

suuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,  

3. nimetä sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt,   

4. valmistella järjestön sääntömääräiset kokoukset sekä  

5. valmistella ja esittää järjestön kokoukselle sille kuuluvat asiat   
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18§ Nimenkirjoitus  

Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä 

sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan ta-

lousasioissa järjestön nimen.   

19§ Toimikunnat 

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille 

annettuja tehtäviä.  

Syyskokous valitsee toimikuntien puheenjohtajat. 

Toimikuntien puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien 

tulee noudattaa järjestön kokousten ja hallituksen sekä Suomen Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita. 

20§ Jalostustoimikunta 

Rotujärjestö vastaa edustamiensa rotujen jalostuksesta. Rotua harrastavat yhdistykset sekä rotu-

kerhot vastaavat rodun käytännön jalostustyöstä ja valitsee jalostusneuvojansa sääntöjensä mukai-

sesti.  Jalostusneuvojat kuuluvat järjestön jalostustoimikuntaan.  

Syyskokous valitsee jalostustoimikunnan puheenjohtajan. Puheenjohtaja esittää toimikunnan jäse-

net hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikunnan tulee noudattaa järjestön kokousten ja hallituksen sekä 

Suomen Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita. 

21§ Äänestykset  

Kaikki asiat järjestön kokouksissa ja hallituksen kokouksissa ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja 

yksikertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty tai kukaan vaadi 

suljettua lippuäänestystä.   

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheen-

johtajan kannattama mielipide.   

22§ Talouden tarkastaminen  

Järjestöllä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa tehtä-

viinsä vuodeksi kerrallaan.  

Järjestön tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Järjestön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on 

toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajalle viimeistään viisi viikkoa ennen vuosi-

kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi 

viikkoa ennen vuosikokousta.    
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23§ Jäsenmaksut  

Jäsenmaksut, joiden suuruuden järjestön syyskokous määrää, on maksettava huhtikuun loppuun 

mennessä.  Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu.   

Vapaat jäsenmaksun suorittamisesta ovat järjestön kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja, sekä 

Suomen Noutajakoirayhdistys ry:n ainaisjäsenet. 

Järjestön jäsenyhdistykset suorittavat järjestölle jäsenmaksun, jonka suuruuden järjestön syysko-

kous määrää. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset 6§ mainituille jäsenyhdistyskategorioille.  

24§ Sääntöjen muutokset  

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön kokouksen päätös, jota on kannattanut vähin-

tään ¾ annetuista äänistä.  Muutosehdotus ja hallituksen päätösesitys on julkaistava järjestön ko-

kouksen kokouskutsun yhteydessä.  

25§ Järjestön purkaminen  

Järjestön purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajalla pidet-

tävässä järjestön kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Päätöstä on kummassakin kokouk-

sessa kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä. 

Järjestön varat luovutetaan sen purkautuessa samoja päämääriä edistävälle rekisteröidylle yhdis-

tykselle järjestön viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Purkautumiseen liittyvistä 

selvitystoimista huolehtii hallitus, ellei järjestön kokous päätä valita hallituksen sijaan yhtä tai use-

ampaa selvitysmiestä.  

26§ Yhdistyslaki 

Muuten on noudatettava, mitä yhdistyslaissa säädetään. 


