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Voimassaolevat säännöt: 05.01.2022 10:38:08
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä ja virallinen kieli suomi.
Yhdistys toimii Suomen Palveluskoiraliitto ry:n sekä Keski-Suomen
Kennelpiiri ry:n ja niin päättäessään Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubben ry:n, jäsenyhdistyksenä.
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää ja ylläpitää
eettisesti hyväksyttävää, innostunutta ja pitkäjänteistä
palveluskoiratoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
pyrkii erilaisten koulutusten, kokeiden, kilpailujen, luentojen,
leirien sekä neuvontatyön avulla lisäämään jäsentensä
koiratietoutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
ottamaan vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä osallistumaan
erilaisten koiratapahtumien järjestämiseen. Yhdistys voi muodostaa
rahastoja sekä asianmukaisen luvan hankittuaan järjestää arpajaisia,
keräyksiä ja yleisiä huvitilaisuuksia toimintansa edistämiseksi.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää sekä
irtainta omaisuutta. Yhdistys ei anna takaussitoumuksia eikä myönnä
määrärahoja.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai perhejäseneksi voidaan
hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu
yhdistyksen toimintaperiaatteisiin. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä
henkilö, joka asuu samassa osoitteessa sellaisen jäsenen kanssa,
joka on joko varsinainen- tai kunniajäsen. Yhdistyksen hallitus
hyväksyy varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet. Uusia ainaisjäseniä ei
hyväksytä. Vanhat, ennen tämän säännön voimaantuloa hyväksytyt
ainaisjäsenet säilyttävät jäsenoikeutensa. Kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä vuosikokouksessa hyväksyä henkilö, joka on
huomattavasti ja pitkäaikaisesti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa. Vuosikokouksen päätökseen kunniajäsenyydestä vaaditaan ¾
kannatus. Varsinaisilla jäsenillä, perhejäsenillä, kunniajäsenillä
ja ainaisjäsenillä on kaikilla yhtäläiset jäsenoikeudet. Jäsen antaa
yhdistyksen käyttöön jäsenrekisteriin seuraavat tiedot: jäsenen
nimi, osoite, jäsenlaji, jäseneksi liittymispäivä sekä
sähköpostiosoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan näissä tiedoissa
tapahtuvista muutoksista.
4§ Jäsenmaksu
Jäsenmaksu koskee kalenterivuotta. Jäsenmaksu on maksettava 31.1.
mennessä. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut
jäsenmaksuaan 31.3. mennessä. Mikäli uusi jäsen liittyy 1.10.-31.12.
välisenä ajankohtana, kuluvan vuoden jäsenmaksu on puolet (1/2)
vuosittaisesta jäsenmaksusta. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään
yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
5§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
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pöytäkirjaan.
Yhdistyksellä on oikeus erottamiseen, mikäli jäsen yhdistyslain 14§
mukaisesti;
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut; tai
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja
Hallituksen on lähetettävä kirjallinen, yksilöity ja perusteltu
ilmoitus erottamisen syystä ja valmistelusta jäsenelle vähintään 3
kuukautta ennen yhdistyksen kokouspäivää. Jäsenelle on varattava
oikeus esittää kirjallinen vastine yhdistyksen kokoukselle.
Hallituksen perusteltu esitys sekä jäsenen kirjallinen vastine on
annettava tiedoksi yhdistyskokoukselle kokouskutsun yhteydessä.
Erottamiseen vaaditaan 2/3 äänienemmistö yhdistyskokouksessa.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
6§ Hallitus ja jaostot
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten, että
vuosittain erovuorossa on puolet (3) hallituksen jäsenistä.
Mikäli koko hallitus eroaa tai erotetaan, uuden hallituksen
jäsenistä puolet (3) valitaan kahdeksi vuodeksi ja puolet (3)
yhdeksi vuodeksi. Tässä tapauksessa toimikauden pituus päätetään
arpomalla.
Puheenjohtaja ja erovuoroinen jäsen voidaan kuitenkin valita
uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 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 sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallitus voi myös perustaa erilaisia jaostoja ja toimikuntia,
esimerkiksi toko-jaosto ja kilpailutoimikunta jne. Jaostot ja
toimikunnat toimivat yhdistyksen sääntöjen ja periaatteiden mukaan
sekä ovat vastuussa toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle, joka
hyväksyy tai hylkää niiden laatimat esitykset.
Hallituksen tehtävät:
1) Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten
mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa
yhdistystä.
2) Valmistella yhdistyksen kokoukseen vietävät asiat ja toimeenpanna
tehdyt päätökset.
3) Laatia vuosittain ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi.
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7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen sekä toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen kevätkokousta.
9§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikanaja syyskokous lokamarraskuussa, hallituksen määräämänä päivänä. 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 kuluttua siitä, kun vaatimus
kokouksen pitämisestä on hallitukselle esitetty. Kokoukseen voidaan
osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouksen äänestyksiin saavat
ottaa osaa vain jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet (myös perhejäsen)
sekä kunniajäsenet. Äänestyksessä on kullakin jäsenellä yksi (1)
ääni. Kuitenkin läsnä oleva voi edustaa valtakirjalla yhtä (1)
poissaolevaa jäsentä. Hallituksen ja yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan se
mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Henkilövalinnoissa ratkaisee kuitenkin arpa. Äänestys suoritetaan
suljettuna, mikäli joku niin vaatii.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14)
vuorokautta ennen julkaisemalla kokouskutsu ja kokouksessa
käsiteltävät asiat yhdistyksen virallisilla kotisivuilla,
sosiaalisessa mediassa sekä toimittamalla kutsu jäsenen
ilmoittamalla sähköpostilla jokaiselle jäsenelle. Muut tiedonannot
jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
10§ Vuosikokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
2) Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä
kalenterivuodelta
3) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös toiminnantarkastajan
lausuntoineen
edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään sen vahvistamisesta, sekä
vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja tilivelvollisille sekä niistä
toimenpiteistä,
joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpito mahdollisesti antavat
aihetta.
4) Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
5) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
2) Valitaan yhdistyksen (hallituksen) puheenjohtaja ja hallituksen
varsinaiset jäsenet kohdan 6§ mukaisesti
4) Päätetään jäsenmaksun suuruus
5) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
6) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Asia, jonka jäsen haluaa esittää kevät- tai syyskokouksessa
käsiteltäväksi, on kirjallisesti jätettävä hallitukselle vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta.
11§ 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. Jos yhdistys
purkautuu tai lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus viimeisen kokouksen
tekemän päätöksen mukaan jollekin koira-asiaa ajavalle suomalaiselle
oikeuskelpoiselle yhteisölle.

