SAVONLINNAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY: N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Palveluskoirayhdistys ja yhdistyksen kotipaikka
on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä koiraharrastuksen ja koirarotujen
tunnetuksi tekemisen hyväksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koirakokeita, koirien koulutus- ja
esitelmätilaisuuksia sekä virallisia ja epävirallisia koiranäyttelyitä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksua, jonka
suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous, pitämällä arpajaisia asianmukaisen
luvan saatuaan, ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
3§ Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinais-, perhe-, ainais-, tai kunniajäseniä.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä yhdistykselle saapunut
jäsenhakemus.
Varsinainen jäsen
Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, joka on maksanut
vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää.
Perhejäsen
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on vuosi-,
ainais-, tai kunniajäsen ja joka maksaa perhejäsenmaksun, jonka suuruuden
yhdistyksen vuosikokous päättää.
Ainaisjäsen
Ainaisjäseneksi voi päästä yksityinen henkilö, joka maksaa varsinaisen jäsenen
jäsenmaksun kymmenkertaisena yhdellä kertaa.
Kunniajäsen
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä
kunnioitusta ja kiitollisuutta. Hallituksen ehdotus kunniajäseneksi ottamisesta on
käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa ja ehdotusta tulee kannattaa 3/4 osaa äänistä.
Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista, mutta heillä on samat jäsenoikeudet ja
velvoitteet kuin varsinaisilla jäsenillä, jäsenmaksun suorittamista lukuun ottamatta.
Kaikkia yllämainittuja sitovat samat yhdistyksen säännöt.
Jäsenten velvoitteet
1. Jäsenmaksun maksaminen ajallaan.
2. Yhdistyksen sääntöjen noudattaminen.
3. Kanssajäseniä kunnioittava kohtelu.

4. Käyttäytymisen ja toiminnan on oltava sen kaltaista, että se ei aiheuta
vahinkoa yhdistykselle tai muutoin toimi yhdistyksen etua vastaan.
4§ Jäsenen eroaminen, huomauttaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta vuoden ajalta.
Huomauttaminen
Hallituksella on oman harkintansa mukaan valtuudet antaa kirjallinen huomautus
jäsenvelvoitteen laiminlyönnin rikkomuksen vuoksi. Kolme huomautusta johtaa
jäsenen erottamiseen.
Erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallituksen erottamalle jäsenelle on varattava oikeus esittää kirjallinen vastine
yhdistyksen kokoukselle. Vastine on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä
päivää lukuun ottamatta. Kokous käsiteltyään asian, lopullisesti hyväksyy tai hylkää
valituksen.
Jos valitusta ei esitetä sääntöjen määräämässä ajassa, tulee
erottamispäätös heti voimaan valitusajan päätyttyä. Eronneella tai erotetulla
jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
Erotetulla jäsenellä on mahdollisuus anoa uutta jäsenyyttä aikaisintaan vuoden
kuluttua erottamisesta, seuraavan toimintakauden alussa.
5§ Hallitus
Jäsenet
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja, viisi (5) varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain. Hallituksen varsinaiset
jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa
on kaksi ja seuraavana vuonna kolme hallituksen jäsentä. Tästä eteenpäin
erovuoron mukaan. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Kokous
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä.
Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheenvuoro-oikeus mutta ei äänioikeutta hallituksen
kokouksissa. Jos joku varsinainen jäsen eroaa kesken kauden tai hallituksen
kokouksessa ei ole riittävästi osallistujia, kutsutaan varajäsen mukaan
äänioikeudella. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätetään varajäsenten
kokoukseen kutsumisjärjestys.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Tehtävät
Hallituksen tulee edustaa yhdistystä. Hallitus käsittelee sille esitetyt asiat,
ehdotukset tai kysymykset. Hallitus voi tarvittaessa parhaaksi katsomallaan tavalla
ottaa kantaa yleisesti esille tuleviin asioihin. Hallituksen on vastattava sille
kirjallisesti esitettyyn asiaan 30 vuorokauden kuluessa, siitä kun asia on annettu
puheenjohtajalle.
6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
7§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä
hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajille viimeistään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen.
Syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa.
Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä
ainaisjäsenellä yksi ääni. Perheenjäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo ja
puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöäänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos joku jäsenistä niin vaatii, on äänestys

kuitenkin suoritettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen jäsen saa edustaa
yhdistyksen kokouksessa enintään kolmea (3) muuta yhdistyksen äänioikeutettua
jäsentä. Tällöin on ao. jäsenen jätettävä kokoukselle edustamansa henkilön antama
nimetty valtakirja.

9§ Syyskokousasiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) varajäsentä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja
9. johtokunnan valmistamat asiat, ja asiat, jotka jäsenet ovat hallitukselle esittäneet
kohdan 11 mukaisesti.
10. valitaan lajivastaavat, jotka toimivat myös yhdyshenkilöinä ko. lajissa,
tiedotusvastaava sekä muut tarvittavat toimihenkilöt seuraavalle toimikaudelle.
11. mahdolliset muut asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain
yksimielisellä päätöksellä. Ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

10§ Vuosikokousasiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. hallituksen valmistamat asiat, ja asiat, jotka jäsenet ovat hallitukselle esittäneet
kohdan 8 mukaisesti.
8. mahdolliset muut asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain
yksimielisellä päätöksellä. Ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen
vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti ilmoittamalla.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat
Opaskoirayhdistys ry:lle.
13§ Muutoin on noudatettava yhdistyslain määräyksiä.

