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POHJOIS-SAVON AJOKOIRAYHDISTYS r.y.:n SÄÄNNÖT  

(Hyväksytty 27.2.2007 ja 18.8.2007 Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n yleisissä kokouksissa). 

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA  

 

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys r.y., josta jäljempänä käytetään nimitystä yhdistys. Sen 

kotipaikka on Siilinjärvi. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y.:n, Pohjois-Savon 

Kennelpiiri r.y.:n ja Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben r.y.:n jäsen. 

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten suomenajokoirien kasvattamista, niiden käyttöä ja 

jalostusta sekä toimia maakunnallisena rotuyhdistyksenä ja kaikkien suomenajokoiraharrastajien yhdyssiteenä 

Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y.:n alueella. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja 

-kokeita sekä antaa jäsenilleen opastusta ja neuvontaa ja kouluttaa tuomareita.  

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi 

harjoittaa ravitsemisliiketoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. 

 

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET 

 

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä sekä kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. Yhdistyksen 

vuosi- ja ainaisjäseneksi voivat liittyä Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y.:n alueella asuvat henkilöt, jotka haluavat 

edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. 

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen 

päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

 

4 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT 

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben r.y.:n, Suomen 

Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y.:n ja Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y.:n ja yhdistyksen sääntöjä ja 

päätöksiä. Vuosijäsen suorittaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka vuosikokous kulloinkin määrää. Ainaisjäsen 

suorittaa kertakaikkisena vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja 

ainaisjäsen sekä jäsenet, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta ovat vapautetut jäsenmaksuista. 

 

5  §  JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

 

Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi. Jos jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan vuoden loppuun (31.12.) mennessä, 

hänen katsotaan eronneen. 
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Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen joka  

1. Laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen 

2. Toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti 

3. Toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti 

 

Hallitus voi erottaa lisäksi jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän 

on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

Ennen päätöksen tekoa on jäsenelle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa. Muusta syystä kuin 

maksamattomien jäsenmaksujen takia erotetulla jäsenellä on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan 

kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisena yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa 

kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä 

mainitussa järjestyksessä tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päättyessä. Jäsenen jätettyä 

vetoomuksen hallitukselle, jäsen katsottakoon erotetuksi vasta, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut 

päätöksen. 

  

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsenyytensä lakkaamista hänelle kuuluvat 

maksut eikä hänellä ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen. Myöskään maksettuja 

jäsenmaksuja ei makseta takaisin.  

 
6 § YHDISTYKSEN HALLITUS 

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen 

valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut 

yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yhdeksän (9) henkilökohtaista varajäsentä. Näistä ovat erovuorossa 

vuosittain puheenjohtaja ja kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus 

kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja 

on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla.  

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni. Hallituksessa on oikeus käyttää asiantuntijoita. 

 

Hallitus asettaa avukseen keskuudestaan vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan työvaliokunnan, sekä 

tarpeen mukaan toimikuntia, joihin voidaan valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.   

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 

sihteerin on oltava Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n jäseniä. 

 
7 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
 
Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

1. Toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja 

tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 

2. Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 

3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa tarkoituksien 

mukaisesti. 

4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät 

suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä. 

5. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 

6. Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista velvoitteista. 
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7. Toimittaa jäsenliitoille ja piirille pyydetyt toimintatiedot. 

8. Vastata yhdistyksen kokouksen antamista velvoitteista. 

9. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa. 

10. Hoitaa taloudellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta. 

11. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa. 

12. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet. 

13. Tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt. 

14. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista 

huomionosoituksista. 

15. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii 

 

8 § TILIT 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen  vuosikertomus on 

annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 

kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, näistä kaksi yhdessä. 

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään 

seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Samalla 

tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille. 

 
11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus katsoo 

sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä 

varten. Jos jäsen haluaa jonkun asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen 

esitys vähintään 3 viikkoa ennen kokousta. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni jota hän käyttää joko läsnä olevana tai 

valtuutettunsa kautta lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita jäseniä, joilla on kokouksissa ainoastaan puheoikeus. 

Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään viisi (5) ääntä. Yhdistyksen kokouksen 

päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, mitä näiden 

sääntöjen 13 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista vaadi 

suljettuna lippuäänestystä. Henkilövaalit suoritetaan kuitenkin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten mennessä 

tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä 

ratkaisee arpa. 

 

12 § VUOSIKOKOUS 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista: 

 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  

2. Suoritetaan äänioikeuden sekä valtakirjojen tarkistaminen.  

3. Todetaan kokouksen laillisuus.  

4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä 

kalenterivuodelta.  
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5. Esitetään hallituksen varainhoitokertomus sekä tilintarkastajain siitä antama lausunto sekä päätetään 

tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  

6. Hyväksytään hallituksen laatima kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.  

7. Määrätään vuotuisen jäsenmaksun suuruus.  

8. Määrätään hallituksen jäsenten, edustajain ja tilintarkastajain palkkiot kuluvaksi vuodeksi.  

9. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvaksi vuodeksi.  

10. Toimitetaan puheenjohtajan vaali vuodeksi eteenpäin.  

11. Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaali 

erovuoroisten tilalle.  

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.  

13. Valitaan edustajat Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen.  

14. Valitaan edustaja Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n varsinaiseen kokoukseen. 

15. Valitaan edustaja Suomen Ajokoirajärjestö-Finska Stövarklubben ry:n vuosikokoukseen.  

16. Käsitellään hallituksen ja jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat sekä vuosikokouksen Suomen 

Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:lle ja Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:lle tekemät esitykset.  

 

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

 

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään ¾ vuosikokouksessa 

annetuista äänistä ja, että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin ¾ äänten 

enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat 

purkautumisesta jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla suomenajokoirien jalostuksen hyväksi. 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle. 

 

14 § MUUTA 

 

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään. 

 

15 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET 
 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  

 

 


