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 Nykyiset säännöt  Ehdotus muutetuksi Selitys/perustelu 

 § 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  § 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

1.1 Yhdistyksen nimi on Suomen Tsekinpaimenkoirat 
ry. 

1.1 (ei muutoksia)  

1.2 Yhdistyksen kotipaikka Punkaharju ja toiminta-alue 
on koko Suomi. 

1.2 (ei muutoksia)  

 § 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu  § 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Kuvaa täsmällisemmin pykälän 
sisältöä 

2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on 

1. herättää ja ylläpitää tsekinpaimenkoira 
koiraharrastusta sekä edistää ja tukea sitä 

2. herättää jäsenistössä innostunutta ja 
tsekinpaimenkoira harrastushenkeä ja 
pitkäjänteistä harrastusta rodun parissa 

3. edistää tsekinpaimenkoiran käyttöä rodulle 
tyypillisissä tehtävissä 

4. edistää, johtaa ja valvoa oikeaa 
jalostamista 

5. edistää rodun oikeaa hoitamista, 
kasvattamista ja kouluttamista 

6. toimia tsekinpaimenkoira harrastajien 
yhdyssiteenä sekä ajaa ja valvoa rodun 
harrastajien yhteisiä etuja 

7. yhdistys pyrkii aktiivisesti keräämään 
rodun harrastajat yhdistyksen ja 
järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin 
syventääkseen heidän rotu- ja 
kenneltietouttaan. 

2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on 

1. herättää, ylläpitää, edistää ja tukea 
tsekinpaimenkoiraharrastusta 

2. herättää jäsenistössä innostunutta 
harrastushenkeä ja pitkäjänteistä 
harrastusta rodun parissa 

3. edistää tsekinpaimenkoiran käyttöä 
rodulle tyypillisissä tehtävissä 

4. edistää, johtaa ja valvoa terveiden ja 
rodunomaisten koirien jalostamista 

5. edistää rodun oikeaa hoitamista, 
kasvattamista ja kouluttamista 

6. toimia tsekinpaimenkoiraharrastajien 
yhdyssiteenä sekä ajaa ja valvoa rodun 
harrastajien yhteisiä etuja 

Kohta 4: täsmennetty, mitä 
tarkoitetaan oikealla jalostamisella, 
jotta kohdan merkitys olisi 
vähemmän lukijasta riippuvainen 
 
Kohta 7: siirretty toimintamuotoihin 
(seuraava momentti) 
 
Muut muutokset: kieliopillisia tai 
vastaavia korjauksia 
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2.2 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 

1. jalostusneuvonnan ja -tarkastusten avulla 
2. antamalla asiantuntija-apua 

tsekinpaimenkoirien ulkomaille viennissä 
ja tuonnissa 

3. toimimalla tehokkaassa yhteistyössä rodun 
piirissä toimivien kasvattajien kanssa 

4. järjestämällä voittoa tavoittelematta 
koiranäyttelyitä, luonnetestejä sekä 
rotuharrastukseen liittyviä kokeita, 
rotumestaruuskilpailuita ja otteluita 

5. järjestämällä tsekinpaimenkoira 
koiraharrastukseen liittyviä koulutus-, 
valmennus-, neuvonta, 
neuvottelutilaisuuksia 

6. keräämällä ja välittämällä rotuun ja 
rotuharrastukseen liittyvää tietoa 

7. harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
8. huolehtimalla tsekinpaimenkoira 

toimintaan liittyvästä eri yhdistysten 
välisestä kotimaisesta ja kansainvälisestä 
yhteistyöstä 

2.2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 

1. järjestää jalostustarkastuksia ja antaa 
jalostusneuvontaa 

2. antaa asiantuntija-apua 
tsekinpaimenkoirien ulkomaille viennissä 
ja tuonnissa 

3. toimia tehokkaassa yhteistyössä rodun 
piirissä toimivien kasvattajien kanssa 

4. järjestämää koiranäyttelyitä, 
luonnetestejä sekä rotuharrastukseen 
liittyviä kokeita, rotumestaruuskilpailuita 
ja otteluita 

5. järjestää 
tsekinpaimenkoiraharrastukseen liittyviä 
koulutus-, valmennus-, neuvonta- ja 
neuvottelutilaisuuksia 

6. kerätä ja välittää rotuun ja 
rotuharrastukseen liittyvää tietoa 

7. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
8. huolehtia tsekinpaimenkoiratoimintaan 

liittyvästä eri yhdistysten välisestä 
kotimaisesta ja kansainvälisestä 
yhteistyöstä  

9. pyrkiä aktiivisesti keräämään rodun 
harrastajat yhdistyksen ja järjestäytyneen 
kenneltoiminnan piiriin syventääkseen 
heidän rotu- ja kenneltietouttaan 

Toimintamuodot muutettu “voi 
(toiminta)”, jotta listan 
kokonaisuutta ei voisi tulkita 
hallitusta velvoittavaksi. 
 
Kohta 4: voiton tavoittelemattomuus 
siirretään koskemaan yhdistyksen 
toimintaa kokonaisuutena, jotta 
esimerkiksi kenneltoimintapiireissä 
yleiset, varainhankinta- 
tarkoituksessa järjestetyt match 
show’t olisivat myös varmasti 
sääntöjen mukaista toimintaa 
 
Kohta 9: siirretty edellisestä 
momentista 

2.3 Yhdistyksen jäsenet voivat alueellista toimintaa 
tehostaakseen perustaa rekisteröimättömiä 
paikallisosastoja. Tämä edellyttää vähintään 10 
paikallista jäsentä. Yhdistyksen johtokunta 
hyväksyy uudet paikallisosastot ja niiden säännöt. 

– (poistetaan) Rekisteröimättömistä 
paikallisosastoista ei ole tarpeen 
määrätä säännöissä. Alueellinen 
toiminta voidaan järjestää 
yhdistyksen kokouksen päätöksen 
puitteissa. Jos alueosastot ovat 
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Paikallisosastot ovat vastuussa toiminnastaan 
yhdistyksen johtokunnalle. 

rekisteröimättömiä, niiden 
päätökset ja rahaliikenne kulkisivat 
kuitenkin yhdistyksen kautta siinä 
missä ilmankin sääntöjen erillistä 
määräystä. 
Rekisteröitynä yhdistyksenä 
toimivien alueyhdistysten tai 
paikallisosastojen suhteesta 
yhdistykseen on syytä olla 
sääntömääräykset viimeistään 
silloin, jos näillä on rooli 
yhdistyksen päätöksenteossa 
(kuten esimerkiksi rotuyhdistyksellä 
rotujärjestössä tai Kennelliitossa), 
mutta edes ry-asema sinällään ei 
edellytä sääntömääräyksiä 
yhteistyön ehtona.  

2.4 Yhdistys voi kuulua muihin sen tarkoitusperiä 
palveleviin yhdistyksiin. 

2.3 (ei muutoksia)  

2.5 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. 

2.4 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. 

Siirretty näyttelyiden järjestämistä 
koskevasta kohdasta; etupäässä 
verottajan rauhoittelemiseksi tehty 
pykälä (yleishyödyllisen yhdistyksen 
aseman säilyttäminen). Voiton 
tavoittelemattomuus tarkoittaa 
käytännössä, että yhdistys ei 
tietoisesti kerrytä jatkuvasti 
ylijäämää ja ennenkaikkea jaa sitä 
jäsenilleen tai toimintaan osallisille 
osinkona tai vastaavana. 

 3 § Jäsenet    
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3.1 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö 
tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja säännöt. 

– (poistetaan) Momentin määräykset löytyvät 
sellaisenaan joko muualta 
säännöistä tai yhdistyslaista. 
Rekisteröityjen yhdistysten 
vuosijäsenyys poistetaan. 
Liittomuotoinen yhdistys (yhdistys, 
jossa on jäseninä joko myös tai 
pelkästään muita yhdistyksiä) on 
ajankohtainen tilanteessa, jossa 
yhdistyksellä on useita 
elinvoimaisia alueellisia yhdistyksiä 
ja missä jäsenten päätösvallan 
käyttö alkaa olla suuren 
jäsenmäärän (vähintään tuhansia) 
vuoksi tarkoituksenmukaista 
järjestää alueyhdistysten 
valitsemien edustajien kautta. 
Yhdistys voi hyvin tehdä 
tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhteistyötä vaikkapa rekisteröitynä 
yhdistyksenä toimivien 
alueyhdistysten kanssa, vaikka 
nämä eivät olisikaan 
valtakunnallisen yhdistyksen 
jäseniä. 

3.2 Yksityiset henkilöt ovat joko vuosi-, perhe- tai 
kunniajäseniä. Rekisteröidyt yhdistykset ovat aina 
vuosijäseniä. Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu 
vuosijäsenen perheeseen ja asuu samassa 
taloudessa hänen kanssaan. Perhejäsenellä on 
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 
vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä 
yhdistyksen julkaisuja. 

3.1 Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, 
pentuejäsenet, perhejäsenet ja kannatusjäsenet. 
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Jäsenluokkien nimitykset 
yhdenmukaistetaan vastaamaan 
yleistä käytäntöä. Määräys jäsenten 
hyväksymisestä siirretään pykälän 
viimeisestä momentista tähän. 
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– (uusi momentti) 3.2 Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen 
henkilö. 

Selvennetään, että kuka tahansa 
voi sääntöjen puolesta hakea 
varsinaiseksi jäseneksi iästä, 
asuinpaikasta, muiden yhdistysten 
jäsenyydestä ym riippumatta. 

– (uusi momentti) 3.3 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. 

Selvennetään tilannetta, missä 
perhejäsenen kanssa samassa 
taloudessa ei enää ole varsinaista 
jäsentä (poismuutto, varsinaisen 
jäsenen jäsenyys on päättynyt, tms) 

– (uusi momentti) 3.4 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. 

Pentue- tai lahjajäsenyyden 
sisällyttäminen sääntöihin, jotta 
varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta 
poikkeava jäsenmaksu olisi 
sääntöjen puolesta mahdollinen. 
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– (uusi momentti) 3.5 Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö 
tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Tavanomainen 
kannatusjäsenkirjaus.  

3.3 Henkilö, joka yhdistyksen toiminnan kannalta on 
erityisen ansioitunut, voidaan hallituksen 
ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua 
kunniajäseneksi. Kunniajäsenyyden hyväksyminen 
edellyttää vähintään 3⁄4 kannatuksen. 

3.6 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. 

Kunniajäsenyys on ensisijaisesti 
tunnustus yhdistyksen eteen 
tehdystä työstä, mutta yhdistyksen 
päätösvalta on kuitenkin syytä pitää 
jäsenmaksunsa maksavien 
jäsenten piirissä. Tällöin myös 
vältetään “passiivijäsenten” 
aiheuttamat haasteet. 

3.4 Kunniajäsenellä on samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin vuosijäsenellä, mutta hän ei 
suorita jäsenmaksua. 

3.7 Kunniajäsenen arvonimeen itsessään ei liity 
jäsenyyden oikeuksia eikä velvoitteita. 

Kunniajäsen voi olla tämän 
estämättä yhdistyksen varsinainen 
tai perhejäsen, ja sitä kautta nauttia 
jäsenyyden oikeuksista ja 
velvoitteista. 

3.5 Yhdistyksen johtokunta hyväksyy uudet jäsenet. – (poistetaan) Sisältö siirretty 1 momenttiin 

– (uusi momentti) 3.8 Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle 
nimeensä, yhteystietoihinsa tai muihin 
jäsenrekisteriin merkittyihin tietoihinsa 
kohdistuneista muutoksista. 

Selkiytetään jäsenen velvoitetta 
huolehtia omien tietojensa 
ajantasaisuudesta. Tämä kirjaus 
selventää, että hallitus ei ole 
vastuussa tilanteessa, missä 
yhdistyksen jäsen esimerkiksi ei ole 
saanut kokouskutsua yhdistyksen 
kokoukseen, koska ei ole 
ilmoittanut hallitukselle 
muuttuneista yhteystiedoista. 
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 § 4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
   

4.1 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 

4.1 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Selvennys, jotta säännöissä 
käytettäisiin johdonmukaisesti 
termiä “hallitus” 

4.2 Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän 

1. on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta. Tällöin erottamisesta päättää 
johtokunta. Jäsen voidaan tässä 
tapauksessa hyväksyä takaisin jäseneksi, 
kun hän on suorittanut laiminlyödyt 
jäsenmaksut. 

2. rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii 
yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti,  

3. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä.  

4. rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia. 

4.2 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. 

Jäsenmaksun maksamatta 
jättämiseen sovelletaan 
mahdollisuutta eronneeksi 
katsomiseen (tarkempi säännös 
myöhempänä). Selvennykseksi 
erottamisperusteisiin on sisällytetty 
muiden yhdistyslaissa mainittujen 
perusteiden tapaan myös kohta 4 
(uuden numeroinnin mukaan). 

– (uusi momentti) 4.3 Erottamispäätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti. 
Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen 
erottamispäätöksen tekemistä. 

Hyvän tavan mukainen kirjallinen 
ilmoitus sisällytetään sääntöihin 
kaikkien osapuolien oikeusturvan 
varmistamiseksi. 

– (uusi momentti) 4.4 Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos tämä on 
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta. 

Eronneeksi katsominen käsitellään 
eri asiana kuin erottaminen: omalla 
toimimatta jättämisellään jäsenen 
katsotaan ilmoittavan, ettei enää 
halua olla yhdistyksen jäsen. 
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Eronneeksi katsomisesta ei tarvitse 
lähettää kirjallista ilmoitusta, antaa 
tilaisuutta tulla kuulluksi tai 
mahdollistaa yhdistyksen sisäistä 
muutoksenhakua, koska 
jäsenmaksun maksamatta 
jättäminen on hyvin yksiselitteinen 
asia eikä juuri jätä varaa tulkinnalle. 

– (uusi momentti) 4.5 Erottamisesta ja eronneeksi katsomisesta 
päättää yhdistyksen hallitus. 

Erottaminen siirretään ensisijaisesti 
hallituksen päätettäväksi muiden 
jäsenyyttä koskevien asioiden 
tapaan. Jäsenelle tulee oikeus 
sisäiseen muutoksenhakuun, joka 
vastaa muodoltaan ja 
enemmistövaatimuksiltaan 
olemassaolevaa kirjausta 
erottamismenettelystä. 

4.3 Muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta 
jättämisestä johtuvasta erottamisesta päättää 
yhdistyksen kokous, jossa pätevää 
erottamispäätöstä varten tarvitaan vähintään 2/3 
annetuista äänistä. 

4.6 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. 

 

4.4 Erottamisäänestys suoritetaan aina suljetuin lipuin. – (poistetaan) Sisällytetty edeltävään momenttiin. 
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4.5 Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään 
oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. 

4.7 Eronneella, erotetulla tai eronneeksi katsotulla 
jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen 
omaisuuteen. 

Eronneeksi katsotut huomioiva 
muotoilu. 

 § 5 Liittymis- ja jäsenmaksu  § 5 Jäsenmaksu Liittyy ehdotukseen liittymismaksun 
poistamisesta 

5.1 Vuosi- ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun 
ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
erikseen molemmille jäsenryhmille vuosikokous. 
Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kesken 
kalenterivuoden, on velvollinen suorittamaan 
jäsenmaksun koko kalenterivuodelta. 

5.1 Varsinaisilta, perhe-, pentue- ja kannatusjäseniltä 
perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
päättää erikseen kullekin jäsenryhmille 
vuosikokous. 

Liittymismaksu ehdotetaan 
poistettavaksi, koska ei ole 
yhdistyksen etu nostaa 
liittymiskynnystä ja liittymisestä ei 
aiheudu yhdistykselle merkittäviä 
kuluja. Jäsenryhmien nimitykset 
muutetaan vastaamaan § 3 
sisältöä. “Vuotuinen jäsenmaksu” 
pitää itsessään jo sisällään sen, 
että maksuvelvollisuus kattaa koko 
vuoden. 

 § 6 Hallitus    

6.1 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta varsinaista 
jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. 

6.1 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta varsinaista 
jäsentä. 

Varajäseniä ei katsota enää 
tarpeelliseksi tilanteessa, missä 
merkittävä osa kokouksista 
pidetään sähköisesti. 

6.2 Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. 
Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain 
erovuorossa on puolet. Hallituksen varajäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

6.2 Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. 
Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain 
erovuorossa on puolet. 

Kuten yllä. 
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6.3 Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 6.3 Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen 
vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy 
seuraavan vuosikokouksen päättyessä. 

Muutetaan hallituksen toimikausien 
valinta tarkoituksenmukaiseksi 
tilanteessa, jossa vuosikokous 
pidetään keväällä. Vuosikokousten 
päättymiseen sitominen varmistaa, 
että toimivaltaisesta hallituksesta ei 
synny epäselvyyttä tilanteessa, 
missä vuosikokous syystä tai 
toisesta on kokoustauolla (tai jos 
kokouksen aikana tarvitaan muuten 
toimivaltaisen hallituksen päätös tai 
kannanotto). 
Hallituksen toimikauden ja 
yhdistyksen tilikauden ei ole mikään 
tarve olla samat. Käytännössä tämä 
merkitsee, että loppukautensa 
osalta hallituksen jäsenet joutuvat 
odottamaan tili- ja vastuuvapautta 
hieman pidempään, mutta tämä ei 
käytännössä ole ongelma. 

6.4 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 

6.4 (ei muutoksia)  

6.5 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta 
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 
vaatii. 

6.5 (ei muutoksia)  

6.6 Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on 
vähintään puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja sekä 2 muuta 

6.6 Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla yli 
puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaanlukien. Äänten 

Varmistetaan, että päätöksiä on 
tekemässä aina enemmistö 
hallituksen jäsenistä. 
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hallituksen jäsentä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 

 § 7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen    

7.1 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen 
puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja 
yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen 
kanssa. 

7.1 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin 
yksin. 

Nimenkirjoitusoikeus ei ole 
päätösvaltaa, ja harvalukuisessa, 
valtakunnallisesti toimivassa 
yhdistyksessä vaatimus kahdesta 
allekirjoittajasta todennäköisesti 
vesittää varapuheenjohtajan 
nimenkirjoitusoikeuden. 

7.2 Hallitus voi myös oikeuttaa yhdistyksen hallituksen 
varsinaisen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön 
kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

7.2 Hallitus voi oikeuttaa muun henkilön kirjoittamaan 
yhdistyksen nimen yksin tai yhdessä jonkun 
toisen kanssa. 

Hallitus voi harkintansa mukaan 
rekisteröidä tarpeelliseksi 
katsomansa nimenkirjoittajat sen 
mukaan, missä hallituksen jäsenet 
ja toimihenkilöt (esim. 
rahastonhoitaja, sihteeri) sijaitsevat. 

 § 8 Tilikausi ja tilintarkastus  § 8 Tilikausi ja toiminnantarkastus Uuden yhdistyslain mukainen 
kirjaus 

8.1 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 8.1 (ei muutoksia)  

8.2 Johtokunta on vuosittain velvollinen ennen 
helmikuun loppua antamaan tilintarkastajille 
tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen sekä 
edellisen kalenterivuoden toimintakertomuksen. 

8.2 Hallitus on vuosittain velvollinen antamaan 
toiminnantarkastajille tilinpäätöksen tarvittavine 
asiakirjoineen sekä edellisen kalenterivuoden 
vuosikertomuksen viimeistään kolme viikkoa 
ennen vuosikokousta. 

Uuden yhdistyslain mukainen 
nimitys maallikkotarkastajalle. 
Selvennetään, että vuosikertomus 
ei ole kirjanpitolain mukainen 
toimintakertomus. Sidotaan 
tarkastusaika vuosikokouksen 
ajankohtaan. 

8.3 Paikallisosastojen on toimitettava edellä mainitut 
asiakirjat yhdistykselle helmikuun 15. päivään 

– (poistetaan) Yhdistyksen kokous ja hallitus 
päättävät, miten aluetoiminnan 
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mennessä. paperityöt järjestetään ja miten 
toiminta sisällytetään yhdistyksen 
kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. 

8.4 Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
tilintarkastuskertomus johtokunnalle viimeistään 
maaliskuun 1.päivänä, kuitenkin viimeistään kaksi 
viikkoa ennen vuosikokousta. 

8.3 Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen 
toiminnantarkastuskertomus hallitukselle 
viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajille taataan kaksi 
viikkoa aikaa tehdä tarkastus. 

 § 9 Yhdistyksen kokoukset    

9.1 Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen 
kokouksen. 

9.1 (ei muutoksia)  

9.2 Yhdistyksen vuosikokous on maaliskuun loppuun 
mennessä hallituksen määräämänä päivänä. 

9.2 Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 
loppuun mennessä hallituksen määräämänä 
päivänä. 

Yhdenmukaistaminen 

9.3 Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen 
kokous tai johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii johtokunnalta. 

9.3 Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli 
yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii 
hallitukselta. 

Käytetyn termistön 
yhdenmukaistaminen 

9.4 Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat 16 
vuotta täyttäneet vuosi-, perhe- ja kunniajäsenet 
sekä vuosijäseninä olevat rekisteröidyt yhdistykset. 
Rekisteröidyn yhdistyksen ääntä käyttää 
yhdistyksen kirjallisesti valtuuttama henkilö. 

9.4 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. 

Alennetaan äänioikeuden ikäraja 
yhdistyslakia vastaavaksi ja 
yhdenmukaistetaan jäsenryhmien 
nimitykset. Kunniajäsenellä ei § 3 
mukaisesti enää olisi äänioikeutta, 
ellei tämä ole myös varsinainen, 
perhe- tai pentuejäsen. 
Selvennetään 
päätöksentekojärjestystä 
vastaamaan yhdistyslain 27 § 
säännöksiä, joita on tähänkin asti 
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noudatettu. 

9.5 Yhdistyksen henkilöjäsen voi edustaa 
kokouksessa korkeintaan kolmea muuta 
yhdistyksen henkilöjäsentä ja käyttää heidän 
äänioikeuttaan. Tällöin on ao. edustajan jätettävä 
kokoukselle edustamansa henkilöjäsenen antama 
valtakirja. 

9.5 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. 

Rajataan edustamisoikeus niihin, 
joilla olisi muutenkin äänioikeus 
(rajaa käytännössä pois alle 
15-vuotiaat sekä kannatusjäsenet). 
Yhdistyksen kaikki äänioikeutetut 
jäsenet ovat ehdotuksen mukaan 
henkilöjäseniä, joten poistetaan 
maininta henkilöjäsenestä 
tarpeettomana. 

– (uusi momentti) 9.6 Henkilöllä, jolle yhdistys on myöntänyt 
kunniajäsenen arvonimen, on yhdistyksen 
kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Liittyy kiinteästi ehdotukseen 
kunniajäsenyyden muuttamisesta 
arvonimeksi. 

– (uusi momentti) 9.7 Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. 

Etäosallistumisen mahdollistava 
kirjaus. Epäselvyyksien 
välttämiseksi pykälän 
soveltamiseksi on oltava ensin 
yhdistyksen kokouksen päätös 
yleisistä linjoista ja sen nojalla 
hallituksen antama tarkempi 
ohjeistus. 

 § 10 Yhdistyksen kokouksen koolle 
kutsuminen 

 § 10 Yhdistyksen kokousten 
koollekutsuminen 

Kirjoitusasukorjaus. 

10.1 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset 
koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta 
jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla jäsenen 
ilmoittamaan osoitteeseen tai kuulutetaan 
sanomalehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla. 

10.1 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 

Selvennetään, että perhejäsenelle 
ei ole tarvetta lähettää omaa 
kutsuaan (postitse lähetettävien 
kutsujen osalta tämä on yksi 
peruste perhejäsenen pienempään 
jäsenmaksuun). Selvennetään, että 
jäsenjulkaisuun sisällytetty 
kokouskutsu katsotaan tulleen 
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jäsenelle, jonka taloudessa perhejäsen asuu. 
Kokouskutsu on julkaistava myös yhdistyksen 
Internet-sivuilla viimeistään 14 vuorokautta ennen 
kokousta. 

jäsenen tietoon, kun tämä on 
saanut julkaisun. Täsmennetään, 
että kutsu on julkaistava myös 
yhdistyksen Internet-sivuilla ja 
poistetaan mahdollisuus 
sanomalehdessä kuuluttamiselle. 
Sanomalehdessä kuuluttaminen ei 
käytännössä ole perusteltavissa 
oleva vaihtoehto valtakunnallisesti 
toimivalle yhdistykselle, ja pelkkä 
kokouskutsun kuuluttaminen taas 
on vaarassa kaventaa jäsenten 
todellisia mahdollisuuksia osallistua 
päätöksentekoon. 

 § 11 Vuosikokous  § 11 Vuosikokous  

11.1 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 

tilintarkastajien lausunto  
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruus  

11.1 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 

Kohta 3: kokouksen laillisuuden 
tarkastelu on vanha jäänne, eikä 
tarpeen; olennaista on 
päätösvaltaisuuden toteaminen (§ 
10 pohjalta) 
 
Kohta 5: yhdistyslain muutoksen 
aiheuttama korjaus 
 
Kohta 7: liittymismaksut ehdotetaan 
poistettavaksi 
 
Kohta 8: liittyy ehdotukseen 
varajäsenten poistamisesta 
 
Kohta 9: nimitysmuutos ja 
toiminnantarkastajien kutsuminen 
järjestyksessä (1. 
varatoiminnantarkastaja ja 2. 
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8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut 
varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja 
joka toinen vuosi varajäsenet.  

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja 
heille varatilintarkastajat  

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat 

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 

varatoiminnantarkastaja) 

11.2 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 
yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

11.2 (ei muutoksia)  

 § 12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen 
purkaminen 

   

12.1 Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään 
kolmen neljäsosan 3/4 yhdistyksen kokouksessa 
annetuista äänistä on sitä kannattanut ja päätös on 
asianmukaisesti rekisteröity. 

12.1 Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen 
kokouksessa annetuista äänistä on sitä 
kannattanut. 

Rekisteröinti ei liity sääntöjen 
muuttamiseen vaan muutoksen 
voimaantuloon; sääntömuutos 
astuu voimaan vasta, kun se on 
rekisteröity hyväksytysti 
yhdistysrekisteriin 

12.2 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. 

12.2 (ei muutoksia) Päätöksen rekisteröinti jääköön 
tähän muistutuksena. 

12.3 Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Jos 
päätös yhdistyksen purkamisesta tai 
lakkauttamisesta on tehty, käytettäköön varat ja 

12.3 Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

Yhdistyslain mukainen kirjaus; 
varojen käyttäminen kirjataan 
omaan momenttiinsa, koska se ei 
liity sääntöjen muuttamiseen. 
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omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen 
mukaisesti vapaaehtoiseen kenneltarkoitukseen. 

– (uusi momentti) 12.4 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.. 

Jos yhdistys päätetään purkaa, 
purkamispäätöksen tekevä kokous 
tietää näitä sääntöjä hyväksyvää 
kokousta paremmin, mitä 
mahdollisilla (todennäköisesti 
vähäisillä) varoilla on syytä tehdä. 
 
Jos yhdistys lakkautetaan 
(yhdistyksen kotipaikan 
käräjäoikeuden päätöksellä), 
varojen käyttö on varsin pieni 
murhe, mutta tämä kirjaus lienee 
helposti tulkittavissa ilman 
yhdistyksen kokouksen päätöstäkin. 
Etenkään lakkauttamispykälää ei 
toivottavasti ikinä tarvitse soveltaa. 

 § 13 Muut määräykset    

13.1 Muuten noudatetaan, mitä laissa yhdistyksistä 
säädetään 

13.1 Muuten noudatetaan voimassaolevan 
lainsäädännön määräyksiä. 

Tämä kattaa niin yhdistyslakin kuin 
muutkin toimintaa säätelevät lait ja 
asetukset. 

 


