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7. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous. Hallitukseen kuuluu vuodeksi vali u 
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut neljä (4) varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan vuodeksi kaksi (2) 
varajäsentä.

9. Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsut

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin pää äessä myös pos tse taikka 
etoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen osallistuva voi edustaa vain yhtä muuta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla.  
Valtakirja voi olla myös digitaalinen, kun on selkeäs  osoite avissa kuka ja kenelle valtakirja on osoite u.

Kokoukseen osallistuvan ja valtakirjaa käy ävän tulee toimi aa valtakirja yhdistyksen sihteerille viikkoa 
ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen hallitus kutsuu kokouksen koolle 
vähintään 14 vuorokau a ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin pää ää tai milloin hallitus sen 
tarpeelliseksi katsoo tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
kirjallises  pyytää ilmoi amansa asian käsi elyä varten. Hallituksen on kutsu ava kokous koolle 
kuukauden kuluessa. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä 
kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

11. Sääntöjen muu aminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muu amisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
maini ava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.



Sininen teks  on Jorma Pitkäsen ehdotus, sen jälkeen on tämän hetken sääntöjen kohta. 

7. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous. Hallitukseen kuuluu vuodeksi vali u 
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut neljä (4) varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan vuodeksi kaksi (2) 
varajäsentä.

7. Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous. Hallitukseen kuuluu 
vuodeksi vali u puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut neljä (4) varsinaista jäsentä ja vuodeksi valitut 
kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosi ain on erovuorossa 
kaksi (2) jäsentä ja kaikki varajäsenet. Ensimmäisellä kerralla arvalla, si en vuoron mukaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä o aa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut Sivu: 3(4) tarvi avat toimihenkilöt. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
sihteerin on oltava Suomen Kennellii o - Finska Kennelklubben ry:n jäseniä. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, tai mikäli puolet (1/2) 
hallituksen jäsenistä niin vaa i. Hallitus on päätösvaltainen, jos kolme jäsentä, joista yhden on oltava 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Hallituksella on oikeus käy ää 
asiantun joita. Hallitus voi tarpeen vaa essa ase aa enintään yhden (1) vuoden ajaksi kertaluonteisia 
asioita valmistelemaan alaisuudessaan toimivan kolme-/neljäjäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan 
valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

9. Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsut

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin pää äessä myös pos tse taikka 
etoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen osallistuva voi edustaa vain yhtä muuta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla.  
Valtakirja voi olla myös digitaalinen, kun on selkeäs  osoite avissa kuka ja kenelle valtakirja on osoite u.

Kokoukseen osallistuvan ja valtakirjaa käy ävän tulee toimi aa valtakirja yhdistyksen sihteerille viikkoa 
ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen hallitus kutsuu kokouksen koolle 
vähintään 14 vuorokau a ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin pää ää tai milloin hallitus sen 
tarpeelliseksi katsoo tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
kirjallises  pyytää ilmoi amansa asian käsi elyä varten. Hallituksen on kutsu ava kokous koolle 
kuukauden kuluessa. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä 
kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsut Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous. 
Yhdistyksen hallitus kutsuu yleiskokouksen koolle vähintään 14 vuorokau a ennen kokousta. Kokouskutsu 
julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja / tai yhdistyksen verkkosivuilla. Vuosikokous pidetään maalis- tai 
huh kuun aikana. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin pää ää tai milloin 
hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä kirjallises  pyytää ilmoi amansa asian käsi elyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian 
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) 
viikkoa ennen vuosikokousta ja yksi (1) viikko ennen ylimääräistä 



11. Sääntöjen muu aminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muu amisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
maini ava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

11. Sääntöjen muu aminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muu amisesta ja yhdistyksen 
purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on maini ava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 


