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TAMPEREEN   SEUDUN   KOIRAKERHO   RY  

SÄÄNNÖT   
 
 
1   §   Yhdistyksen   nimi   ja   ko�paikka   
Yhdistyksen   nimi   on   Tampereen   Seudun   Koirakerho   ry   ja   sen   ko�paikka   on   Tampere.   
 
2   §   Tarkoitus   ja   toiminnan   laatu   
Yhdistyksen   tarkoituksena   on   edistää   hyvää   koiranpitoa,   koirakuria   sekä   koiraharrastusta.  
Tarkoituksensa   toteu�amiseksi   yhdistys   järjestää   koirakoulutusta,   kilpailuja,   kokeita,   näy�elyitä,  
jäsen-   ja   yleisö�laisuuksia   sekä   harjoi�aa   julkaisutoimintaa.   Toimintansa   tukemiseksi   yhdistys   kerää  
jäsenmaksua.   Yhdistys   voi   asianmukaisella   luvalla   järjestää   varainkeräyksiä   ja   arpajaisia,   yhdistys   voi  
omistaa   toimintaansa   varten   tarpeellisia   kiinteistöjä   ja   irtainta   omaisuu�a,   perustaa   rahastoja   sekä  
o�aa   vastaan   lahjoituksia   sekä   testamen�eja.   Yhdistyksen   kilpailu-   ja   koulutustoimintaan   osallistuvat  
jäsenet   ovat   velvollisia   osallistumaan   kilpailu-   ja   koulutustoimintaan   lii�yviin   talkoisiin   yhdistyksen  
kokouksen   tarkemmin   määri�elemin   tavoin   enintään   niin   monta   kertaa   vuodessa   kuin   jäsen  
osallistuu   kilpailu-   ja   koulutustoimintaan.   
 
3   §   Jäsenet   
Yhdistyksen   jäseniä   ovat   varsinaiset   jäsenet,   perhe-,   nuoriso-,   ainais-   ja   kunniajäsenet.   Varsinaiseksi  
jäseneksi   voi   lii�yä   yksityinen   henkilö,   oikeuskelpoinen   yhteisö   tai   sää�ö,   joka   hyväksyy   yhdistyksen  
tarkoituksen   ja   säännöt.   Perhejäseneksi   voi   lii�yä   yksityinen   henkilö,   joka   asuu   samassa   taloudessa  
varsinaisen   jäsenen   kanssa.   Perhejäsenellä   ei   ole   oikeu�a   yhdistyksen   julkaisuihin.   Nuorisojäseniä  
ovat   kaikki   alle   16-vuo�aat   tai   sitä   nuoremmat   ja   heillä   ei   ole   äänioikeu�a   yhdistyksen   kokouksissa.  
Nuorisojäsenyys   pää�yy   sen   vuoden   lopussa,   kun   jäsen   täy�ää   16   vuo�a.   Ainaisjäsenyys   edelly�ää  
varsinaiselta   jäseneltä   syyskokouksen   pää�ämän   ainaisjäsenen   jäsenmaksun   kertasuoritusta.   
Yhdistyksen   jäsenet   hyväksyy   hallitus.  
Kunniajäseneksi   voidaan   hallituksen   esityksestä   yhdistyksen   kokouksen   päätöksellä   kutsua   henkilö,  
joka   on   erityisen   ansiokkaas�   edistänyt   yhdistyksen   tarkoituksen   toteu�amista.   
 
4   §   Jäsenen   eroaminen   ja   ero�aminen   
Jäsenellä   on   oikeus   erota   yhdistyksestä   ilmoi�amalla   siitä   kirjallises�   hallitukselle   tai   sen  
puheenjohtajalle   taikka   ilmoi�amalla   erosta   yhdistyksen   kokouksessa   merki�äväksi   pöytäkirjaan.   
Jäsenen   tulee   maksaa   jäsenmaksunsa   helmikuun   loppuun   mennessä.   Mikäli   näin   ei   ole   tapahtunut,  
jäsen   katsotaan   eronneeksi.   
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Jos   jäsen   toimii   yhdistyksen   sääntöjä   tai   tarkoitusperiä   vastaan   taikka   hyvien   tapojen   vastaises�,   tai  
jos   jäsen   on   mene�elyllään   yhdistyksessä   tai   sen   ulkopuolella   huoma�avas�   vaikeu�anut  
yhdistyksen   toimintaa,   on   yhdistyksen   hallituksella   oikeus   ero�aa   hänet   yhdistyksestä.   Ero�amiseen  
vaaditaan   täysilukuisen   hallituksen   yksimielinen   päätös.   Jäsenellä,   joka   eroaa   tai   erotetaan  
yhdistyksestä,   ei   ole   oikeu�a   sen   varoihin.   
 
5   §   Lii�ymis-   ja   jäsenmaksu   
Varsinaisilta   jäseniltä,   perhe-   ja   nuorisojäseniltä   sekä   ainaisjäseniltä   peri�ävän   lii�ymismaksun   ja  
vuotuisen   jäsenmaksun   suuruudesta   erikseen   kullekin   jäsenryhmälle   pää�ää   syyskokous.  
Kunniajäsenet   eivät   suorita   jäsenmaksuja.   Mikäli   jäsen   lii�yy   yhdistykseen   kesken   kalenterivuoden,  
on   hän   velvollinen   suori�amaan   lii�ymismaksun   ja   jäsenmaksun   koko   kyseiseltä   vuodelta.   
 
6   §   Hallitus   
Yhdistyksen   asioita   hoitaa   hallitus,   jonka   valitsee   yhdistyksen   syyskokous.   Hallitukseen   kuuluu  
puheenjohtaja,   kuusi   (6)   varsinaista   jäsentä   ja   kaksi   (2)   varajäsentä.   Puheenjohtajan   ja   varajäsenen  
toimikausi   on   yksi   (1)   vuosi   ja   varsinaisen   jäsenen   toimikausi   on   kaksi   (2)   vuo�a.   Hallituksen   kolme  
(3)   varsinaista   jäsentä   on   vuosi�ain   erovuorossa.   
Hallituksen   toimikausi   on   kalenterivuosi.   
Hallitus   valitsee   keskuudestaan   varapuheenjohtajan   sekä   o�aa   keskuudestaan   tai   ulkopuoleltaan  
sihteerin,   rahastonhoitajan   ja   muut   tarvi�avat   toimihenkilöt.   Hallitus   kokoontuu   puheenjohtajan   tai  
hänen   estyneenä   ollessa   varapuheenjohtajan   kutsusta,   kun   he   katsovat   siihen   olevan   aihe�a   tai   kun  
vähintään   puolet   hallituksen   jäsenistä   sitä   vaa�i.   Hallitus   on   päätösvaltainen,   kun   puheenjohtaja   tai  
varapuheenjohtaja   ja   vähintään   neljä   (4)   jäsentä   on   läsnä.   Hallituksen   kokoukseen   voidaan   osallistua  
hallituksen   niin   pää�äessä   myös   �etoliikenneyhteyden   tai   muun   teknisen   apuvälineen   avulla.  
Äänestykset   ratkaistaan   yksinkertaisella   äänten   enemmistöllä.   Äänten   mennessä   tasan   ratkaisee  
puheenjohtajan   ääni,   vaaleissa   kuitenkin   arpa.   
 
7   §   Hallituksen   tehtävät   
Hallituksen   tehtävänä   on   näitä   sääntöjä,   varsinaisten   kokousten   tekemiä   päätöksiä   ja   antamia   ohjeita  
nouda�aen:   
1.   johtaa   yhdistyksen   toimintaa   ja   hoitaa   sen   talou�a   ja   omaisuu�a   
2.   edustaa   yhdistystä   ja   hoitaa   sen   asioita   
3.   valita   sihteeri   ja   rahastonhoitaja   ja   muut   tarpeelliset   toimihenkilöt   
4.   valmistella   ja   esi�ää   kevätkokoukselle   edellisen   vuoden   vuosikertomus,   �linpäätös   ja  
toiminnantarkastajien   lausunto   
5.   valmistella   ja   esi�ää   syyskokoukselle   seuraavan   vuoden   toimintasuunnitelma   sekä   tulo-   ja  
menoarvio   
6.   valmistella   ja   esi�ää   varsinaisille   kokouksille   muut   niille   kuuluvat   asiat   
7.   nimetä   yhdistyksen   toiminnan   kannalta   tarpeelliset   toimikunnat   
8.   pää�ää   uusien   henkilöjäsenten   sekä   toimikun�en   jäsenten   hyväksymisestä,   sekä   
9.   tehdä   päätös   henkilöjäsenen   ero�amisesta   
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8   §   Yhdistyksen   nimen   kirjoi�aminen   
Yhdistyksen   nimen   kirjoi�aa   hallituksen   puheenjohtaja   yksin,   varapuheenjohtaja,   sihteeri,  
rahastonhoitaja   tai   hallituksen   oikeu�ama   henkilö,   kaksi   yhdessä.  
Yhdistyksen   hallitus   voi   myöntää   �linkäy�öoikeuden   rahastonhoitajalle   tai   nimeämilleen   henkilöille.   
 
9   §   Tilikausi   ja   �lintarkastus   
Yhdistyksen   �likausi   on   kalenterivuosi.   Tilinpäätös   tarvi�avine   asiakirjoineen   ja   hallituksen  
vuosikertomus   on   anne�ava   toiminnantarkastajille   viimeistään   kolme   (3)   viikkoa   ennen  
kevätkokousta.   Toiminnantarkastajien   tulee   antaa   kirjallinen   lausuntonsa   hallitukselle   viimeistään  
viikkoa   ennen   kevätkokousta.   
Yhdistyksellä   on   kaksi   (2)   toiminnantarkastajaa   ja   kaksi   (2)   varatoiminnantarkastajaa,   jotka   valitaan  
syyskokouksessa   tehtäviinsä   vuodeksi   kerrallaan.   
 
10   §   Yhdistyksen   kokoukset   
Yhdistys   pitää   vuosi�ain   kaksi   varsinaista   kokousta.   
Yhdistyksen   kokoukseen   voidaan   osallistua   hallituksen   tai   yhdistyksen   kokouksen   niin   pää�äessä  
myös   �etoliikenneyhteyden   tai   muun   teknisen   apuvälineen   avulla.  
Yhdistyksen   kevätkokous   pidetään   maalis-huh�kuussa   ja   syyskokous   loka-marraskuussa   hallituksen  
määräämänä   päivänä.   
Ylimääräinen   kokous   pidetään,   kun   yhdistyksen   kokous   niin   pää�ää   tai   kun   hallitus   katsoo   siihen  
olevan   aihe�a   tai   kun   vähintään   kymmenesosa   (1/10)   yhdistyksen   äänioikeutetuista   jäsenistä   sitä  
hallitukselta   erityises�   ilmoite�ua   asiaa   varten   kirjallises�   vaa�i.   Kokous   on   pide�ävä  
kolmenkymmenen   (30)   vuorokauden   kuluessa   siitä,   kun   vaa�mus   sen   pitämisestä   on   esite�y   jollekin  
hallituksen   jäsenelle.   
Yhdistyksen   kokouksissa   ovat   äänivaltaisia   kaikki   16   vuo�a   täy�äneet   varsinaiset   jäsenet,   perhe-,  
ainais-   ja   kunniajäsenet.   Kullakin   heistä   on   käytössään   yksi   (1)   ääni.   Lisäksi   äänivaltainen   jäsen   voi  
edustaa   valtakirjalla   enintään   kahta   (2)   yhdistyksen   äänivaltaista   jäsentä.   Yhdistyksen   päätökseksi  
tulee,   ellei   näissä   säännöissä   ole   toisin   määrä�y,   se   mielipide,   jota   on   kanna�anut   yli   puolet  
annetuista   äänistä.   Äänten   mennessä   tasan   ratkaisee   kokouksen   puheenjohtajan   ääni,   vaaleissa  
kuitenkin   arpa.   
 
11   §   Yhdistyksen   kokouksen   koollekutsuminen   
Yhdistyksen   kokoukset   kutsuu   koolle   hallitus   vähintään   seitsemän   (7)   vuorokau�a   ennen   kokousta  
jäsenille   lähete�ävällä   kutsulla   tai   ilmoituksella   kerhon   julkaisussa   tai   ilmoituksella   yhdistyksen  
Internet   -sivuilla.   
 
12   §   Kevätkokousasiat   
Yhdistyksen   kevätkokouksessa   käsitellään   seuraavat   asiat:   
1.   Kokouksen   avaus   
2.   Valitaan   kokoukselle   puheenjohtaja   ja   sihteeri   
3.   Valitaan   kaksi   (2)   pöytäkirjantarkastajaa   ja   kaksi   (2)   ääntenlaskijaa   
4.   Todetaan   kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   
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5.   Hyväksytään   kokouksen   työjärjestys   
6.   Esitetään   hallituksen   vuosikertomus,   �linpäätös   ja   toiminnantarkastajien   lausunto   
7.   Päätetään   �linpäätöksen   vahvistamisesta   ja   vastuuvapauden   myöntämisestä   hallitukselle   ja   muille  
�livelvollisille   
8.   Käsitellään   hallituksen   kevätkokoukselle   tekemät   esitykset   ja   aloi�eet   
9.   Käsitellään   jäsenten   tekemät   esitykset   ja   aloi�eet,   jotka   on   jäte�y   kirjallises�   hallitukselle  
viimeistään   kuukau�a   ennen   kevätkokousta   
10.   Käsitellään   kokouksen   hyväksymät   muut   asiat   o�aen   huomioon   yhdistyslain   24   §:n   määräykset   
 
13   §   Syyskokousasiat   
Yhdistyksen   syyskokouksessa   käsitellään   seuraavat   asiat:   
1.   Kokouksen   avaus   
2.   Valitaan   kokoukselle   puheenjohtaja   ja   sihteeri   
3.   Valitaan   kaksi   (2)   pöytäkirjantarkastajaa   ja   kaksi   (2)   ääntenlaskijaa   
4.   Todetaan   kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   
5.   Hyväksytään   kokouksen   työjärjestys   
6.   Vahvistetaan   toimintasuunnitelma,   tulo-   ja   menoarvio   sekä   lii�ymis-   ja   jäsenmaksut   seuraavalle  
kalenterivuodelle   
7.   Valitaan   yhdistykselle   puheenjohtaja   
8.   Valitaan   hallituksen   varsinaiset   jäsenet   erovuorossa   olevien   �lalle   sääntöjen   6   §   nouda�aen   sekä  
kaksi   (2)   varajäsentä   
9.   Valitaan   kaksi   (2)   toiminnantarkastajaa   ja   kaksi   (2)   varatoiminnantarkastajaa   
10.   Käsitellään   hallituksen   syyskokoukselle   tekemät   esitykset   ja   aloi�eet   
11.   Käsitellään   jäsenten   tekemät   esitykset   ja   aloi�eet,   jotka   on   jäte�y   kirjallises�   hallitukselle  
viimeistään   kuukau�a   ennen   syyskokousta   
12.   Käsitellään   kokouksen   hyväksymät   muut   asiat   o�aen   huomioon   yhdistyslain   24   §:n   määräykset   
 
14   §   Sääntöjen   muu�aminen   
Näiden   sääntöjen   muutokseen   vaaditaan   yhdistyksen   kokouksen   päätös,   jota   vähintään   2/3  
annetuista   äänistä   on   kanna�anut.   
 
15   §   Yhdistyksen   purkaminen   
Yhdistyksen   purkamisesta   on   tehtävä   päätös   kahdessa   vähintään   kahden   kuukauden   väliajoin  
pide�ävässä   varsinaisessa   tai   ylimääräisessä   kokouksessa,   joista   toinen   on   kevätkokous   tai  
syyskokous.   Päätöstä   on   kummassakin   kokouksessa   kannate�ava   vähintään   3/4   annetuista   äänistä.   
Yhdistyksen   purkautuessa   sen   varat   ohjataan   samoja   tarkoitusperiä   edistävälle   rekisteröidylle  
koirayhdistykselle   yhdistyksen   viimeisen   kokouksen   tekemän   päätöksen   mukaises�.   
 
16   §   Muuten   noudate�akoon,   mitä   yhdistyslaissa   säädetään.   
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