SUOMEN VENÄJÄNSPANIELIKERHO – RUSSIAN SPANIEL CLUB FINLAND RY
SÄÄNNÖT
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Venäjänspanielit – Russian Spaniel Club Finland ry ja sen kotipaikka on
Espoo.
2. YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistys on rotuyhdistys ja sen toiminta-alue käsittää koko Suomen. Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden venäjänspanielien kasvatusta, jalostusta ja säilyttää
myös rodun käyttöominaisuudet tekemällä tunnetuksi rotua ja sen käyttöä.
3. JÄSENYYS MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Yhdistys voi toimia jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliitto ry:ssä, kotipaikkansa Kennelpiirissä ja
Suomen Spanieliliitto ry:ssä. Lisäksi yhdistys voi kuulua jäsenenä muihin tarpeelliseksi katsottuihin
yhdistyksiin.
4. YHDISTYKSEN VARALLISUUS
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja osallistumismaksuja järjestämistään
erilaisista näyttelyistä, kokeista, kursseista ja koulutuksista. Yhdistys voi järjestää toimenkuvaansa
kuuluvia tilaisuuksia ja panna toimeen myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa
varten irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä perustaa rahastoja ja vastaanottaa testamentteja.
5. YHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistusyötä järjestämällä keskustelu-,
neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja
2. levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnasta ja sen merkityksestä sekä
asianharrastajien että yleisön keskuudessa
3. seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia
aloitteita
4. ylläpitää yhteyksiä alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittavaa apua yhdistyksen
toimialan puitteissa
5. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa julkaisemalla rotulehteä tai muuta vastaavaa
toimintansa tarkoitusta tukevaa julkaisua.
6. YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja
joilla on kiinnostusta tukea ja osallistua toimintaan. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus. Yhdistyn jäseniä ovat kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.
7. JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen jokaiselle
jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

8. JÄSENEN EROAMINEN/EROTTAMINEN YHDISTYKSESTÄ
1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä sähköpostilla tai kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.
2. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan ilmoitettuun
eräpäivään mennessä.
3. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai muuten hyvien tapojen
vastaisesti, tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on
vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen
yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.
4. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta sen varoihin.
9. HALLINTO
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sääntömääräisessä kokouksessa valitut
puheenjohtaja, joka valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi, sekä 2 – 4 muuta varsinaista hallituksen
jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan
valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain yksi jäsen. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan,
yhdistyksen kokous voi valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään yhden jäsenen
läsnä ollessa.
10. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri yksin, jos
hänelle on annettu siihen erikseen oikeus
11. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2. Kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi
merkityt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset.
3. Tehdä aloituksia ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
4. Nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin
niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää.
5. Huolehtia yhdistyksen mahdollisesti julkaisemien tiedotteiden yms. asiallisesta sisällöstä.
6. Nimetä avukseen toimikuntia ja perustaa alajaostoja.
7. Päättää uusien jäsenten ottamisesta ja jäsenten eroamisesta/erottamisesta, edustaa yhdistystä
sekä vastata yhdistyksen puolesta niiltä osin kuin yhdistyslaki määrää.

12. TILI- JA TOIMINTAKAUSI
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja
ne on hallituksen laatiman toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen
toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee
antaa vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle
viimeistää kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
13. YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen loka- marraskuussa hallituksen
määräämänä aikana. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä
kirjallinen esitys vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kutsut yhdistyksen kokoukseen
toimitetaan sähköpostitse viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on
yksi ääni.
Ylimääräinen kokous järjestetään, 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.
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
4. Hyväksytään esityslista/työjärjestys
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
6. Esitetään edellisen vuoden varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut
9. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
10. Esitetään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
14. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan hallintoelimiin ja kokouksiin
15. Käsitellään hallituksen kokousten päätettäväksi esittämät asiat
16. Käsitellään jäsenten kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
17. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24 §määräykset
14. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta
ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan
varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle.
Jotta yhdistyksen sääntöjen muutos tulisi hyväksytyksi, tulee muutosta kannattaa 2/3 yhdistyksen
kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Sääntöjen muutoksista on saatava ennen niiden voimaan saattamista Suomen Spanieliliitto –
Finlands Spanielförbund ry:n hyväksyminen.

15. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajalla
seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla yhdistyksen vuosikokous.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Purkamispäätöksen on saavutettava
kummassakin kokouksessa vähinään ¾ enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen varat joutuvat
sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle jälkimmäisen
purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti.
16. MUUTEN NOUDATETTAKOON MITÄ YHDISTYLAISSA SÄÄDETÄÄN

