Suomen Tsekinpaimenkoirat ry
Yhdistyksen säännöt
Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.2.2019. Säännöt ovat voimassa
14.5.2019 lukien.
§ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Tsekinpaimenkoirat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Punkaharju ja toiminta-alue on koko Suomi.
§ 2 Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on
1.
2.
3.
4.
5.
6.

herättää, ylläpitää, edistää ja tukea tsekinpaimenkoiraharrastusta
herättää jäsenistössä innostunutta harrastushenkeä ja pitkäjänteistä harrastusta rodun parissa
edistää tsekinpaimenkoiran käyttöä rodulle tyypillisissä tehtävissä
edistää, johtaa ja valvoa terveiden ja rodunomaisten koirien jalostamista
edistää rodun oikeaa hoitamista, kasvattamista ja kouluttamista
toimia tsekinpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä sekä ajaa ja valvoa rodun harrastajien yhteisiä
etuja

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

järjestää jalostustarkastuksia ja antaa jalostusneuvontaa
antaa asiantuntija-apua tsekinpaimenkoirien ulkomaille viennissä ja tuonnissa
toimia tehokkaassa yhteistyössä rodun piirissä toimivien kasvattajien kanssa
järjestää koiranäyttelyitä, luonnetestejä sekä rotuharrastukseen liittyviä kokeita,
rotumestaruuskilpailuita ja otteluita
järjestää tsekinpaimenkoiraharrastukseen liittyviä koulutus-, valmennus-, neuvonta- ja
neuvottelutilaisuuksia
kerätä ja välittää rotuun ja rotuharrastukseen liittyvää tietoa
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
huolehtia tsekinpaimenkoiratoimintaan liittyvästä eri yhdistysten välisestä kotimaisesta ja
kansainvälisestä yhteistyöstä
pyrkiä aktiivisesti keräämään rodun harrastajat yhdistyksen ja järjestäytyneen kenneltoiminnan
piiriin syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan

Yhdistys voi kuulua muihin sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan
arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen toiminnalla ei tavoitella taloudellista voittoa.
§ 3 Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, pentuejäsenet, perhejäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenet
hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö.

Perhejäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen
kanssaan. Perhejäsenellä on muutoin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta
hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Mikäli perhejäsen ei enää asu samassa taloudessa jonkin
yhdistyksen varsinaisen jäsenen kanssa, perhejäsenen jäsenyys muutetaan hänen suostumuksellaan
varsinaiseksi jäsenyydeksi, muutoin jäsenyys lakkaa.
Pentuejäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on omistuksessaan tai hallinnassaan tsekinpaimenkoiranpentu,
jonka kasvattajaksi katsottava henkilö (kasvattaja) on yhdistyksen jäsen. Pentuejäsenyydelle on oltava
kasvattajan kirjallinen puolto. Pentuejäsenyys on voimassa korkeintaan jäsenyyden alkamisvuoden
loppuun, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi
jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös. Muilta osin pentuejäsenellä
on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, ellei tosin mainita.
Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Henkilölle, joka yhdistyksen toiminnan kannalta on erityisen ansioitunut, voidaan hallituksen tai 10
yhdistyksen äänivaltaisen jäsenen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa myöntää yhdistyksen
kunniajäsenen arvonimi. Kunniajäsenen arvonimen myöntäminen edellyttää, että vähintään ¾ annetuista
äänistä on myöntämisen kannalla.
Kunniajäsenen arvonimeen itsessään ei liity jäsenyyden oikeuksia eikä velvoitteita.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle nimeensä, yhteystietoihinsa tai muihin jäsenrekisteriin
merkittyihin tietoihinsa kohdistuneista muutoksista.
§ 4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän
1. rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti;
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
tai
3. rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia; tai
4. ei täytä enää laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erottamispäätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen
erottamispäätöksen tekemistä.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
Erottamisesta ja eronneeksi katsomisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Jäsenellä, joka on erotettu yhdistyksestä tämän pykälän 2 momentin perusteella, on oikeus saattaa
erottamispäätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi vaatimalla sitä kirjallisesti yhdistykseltä 14 päivän
kuluessa siitä, kun erottamispäätös on toimitettu hänen tietoonsa. Asia on käsiteltävä yhdistyksen
kokouksessa, joka pidetään viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun vaatimus on toimitettu yhdistykselle.
Yhdistyksen kokouksessa erottamispäätös vaatii vähintään kahden kolmasosan (⅔) enemmistön
annetuista äänistä. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin.

Eronneella, erotetulla tai eronneeksi katsotulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
§ 5 Jäsenmaksu
Varsinaisilta, perhe-, pentue- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
erikseen kullekin jäsenryhmälle vuosikokous.
§ 6 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta
kahdeksaan (2-8) muuta varsinaista jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain erovuorossa on puolet.
Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan
vuosikokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Hallitus määrittelee
toimikuntien tehtävät ja toimikunnat ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla yli puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanlukien. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
§ 7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.
Hallitus voi oikeuttaa muun henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen
kanssa.
§ 8 Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Hallitus on vuosittain velvollinen antamaan toiminnantarkastajille tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen
sekä edellisen kalenterivuoden vuosikertomuksen viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viikkoa
ennen vuosikokousta.
§ 9 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella, pentue- ja perhejäsenellä yksi
ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen äänioikeutettu jäsen voi edustaa kokouksessa korkeintaan kolmea muuta yhdistyksen
jäsentä ja käyttää heidän äänioikeuttaan. Tällöin on asianomaisen edustajan jätettävä kokoukselle
edustamansa jäsenen antama valtakirja.
Henkilöllä, jolle yhdistys on myöntänyt kunniajäsenen arvonimen, on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja
läsnäolo-oikeus.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.
§ 10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta
lähettämällä kutsu yhdistyksen jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse kunkin jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen tai julkaisemalla kokouskutsun jäsenille lähetetyssä jäsenjulkaisussa. Perhejäsenen
katsotaan saaneen kutsun tietoonsa, kun se on lähetetty varsinaiselle jäsenelle, jonka taloudessa
perhejäsen asuu. Kokouskutsu on julkaistava myös yhdistyksen Internet-sivuilla viimeistään 14
vuorokautta ennen kokousta.
§ 11 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus kuluvalle
vuodelle kullekin jäsenryhmälle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja järjestyksessä kutsuttavat varatoiminnantarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
§ 12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa
annetuista äänistä on sitä kannattanut.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa. Purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4
annetuista äänistä. Päätös on asianmukaisesti rekisteröitävä.
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi lahjoitetaan
sen varat Suomen Kennelliitto ry:lle tai, mikäli tämä tai tämän toimintaa jatkanut yhdistys ei ole enää
toiminnassa, muulle merkittävälle valtakunnalliselle järjestäytynyttä kenneltoimintaa edistävälle
yhdistykselle käytettäväksi lakkautettavan yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.
§ 13 Muut määräykset
Muuten noudatetaan voimassaolevan lainsäädännön määräyksiä.

