
Liite 3: Esitys vuosikokoukselle 

Oulun Kanakoirakerho ry: n säännöt 

1.Yhdistyksen nimi on Oulun Kanakoirakerho ry. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten kanakoirien kasvatusta ja käyttöä.

3.Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

- Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä järjestäen keskustelu-,

neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja

kilpailuja.

- Edistämällä mannermaisten kanakoirien metsästyksellistä käyttöä.

-Levittämällä oikeita käsityksiä kennel toiminnan merkityksestä sekä

asianharrastajien että yleisön keskuudessa.

- Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä

tarkoittavia aloitteita.

- Ylläpitämällä yhteyksiä rotu- ja muihin alan järjestöihin ja antamalla tarvittaessa

apua yhdistyksen toimialan puitteissa.

- Suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä
mannermaisten kanakoirien jalostusta edistäviä rotujärjestöjen tekemiä päätöksiä ja
ohjeita noudattaen.

4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä, vuokrata maa-alueita,

muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna

asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5. Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosi jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

Perhejäsen ei saa yhdistyksen mahdollista äänenkannattajaa. Kunniajäseneksi voi vuosikokous

hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti

edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Perhe- ja kunniajäsenellä on kokouksissa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä perhe jäsenmaksun suuruudesta

päättää vuosikokous.

6. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hänen tulee



suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat liittymis- ja 

jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut. Mikäli jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä 

taikka tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän menettelyllään 

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa on 

hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan täysi lukuisen 

hallituksen yksimielinen päätös. Jos yhdistyksen jäsen ei ole kahteen vuoteen suorittanut 
jäsenmaksuaan katsotaan hänen eronneen yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan 

yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin. Erotettu jäsen voi valittaa erottamisesta yhdistyksen 

kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa 

erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Erottamisen jälkeen jäsen ei voi osallistua yhdistyksen 

toimintaan. Yhdistyksen kokous voi päättää erottamisesta 2/3 äänten enemmistöllä. 

7. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokouksessa valittavan puheenjohtajan lisäksi

kuuluu vähintään kolme enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on

vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Jos hallituksen jäsen joutuu

eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen

uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin

arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä

vaatii.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka rahastonhoitaja.

9. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään

kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen

tilintarkastajille ennen tammikuun loppua.

Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle

viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kaksi

viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena sähköpostilla kullekin. jäsenelle tai

julkaisemalla kutsu yhdistyksen sähköisissä tiedotuskanavissa. yhdistyksen kotipaikkakunnalla

ilmestyvässä paikallislehdessä seuratoimintapalstalla.

11. Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmi -maaliskuun aikana. Yhdistys voi

kokoontua ylämääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kummassakin tapauksessa vain

kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen

esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa on jokaisella vuosijäsenellä on yksi ääni, jota hän käyttää paikallaolevana.



 

 

Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella 

äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja 

kannateta. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama 

mielipide. 

 

12. Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta 

kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se 

lausunnollaan varustettuna seuraavalle vuosikokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi 

hyväksytyksi, tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä. 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen toisistaan vähintään kahden 

kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista toisen tulee olla yhdistyksen vuosikokous. 

Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistö 

annetuista äänistä. 

Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle 

rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

13. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

a) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

b) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

c) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

d) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien 

lausunto. ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.  

e) Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle. 

f) Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle. 

g) Hallituksenpuheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten jäsenten valinta. 

h) Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali. 

i) Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali. 

j) Hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät 

k) Muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

14.  Muutoin noudattakoon mitä yhdistyslaissa säädetään 


