Suomen Hollanninpaimenkoirat ry säännöt
1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Hollanninpaimenkoirat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jokioinen ja sen
toiminta kattaa koko maan. Yhdistyksen kieli on suomen kieli.
2 § Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyössä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja
Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kanssa edistää rodunomaisten ja terveiden hollanninpaimenkoirien
kasvatusta, koulutusta ja käyttöä sekä harrastus- että käyttökoirina.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
- järjestämällä koulutustilaisuuksia
- järjestämällä näyttelyitä ja kokeita
- antamalla opastusta ja neuvoja rodun jalostukseen, kasvatukseen, hoitoon ja koulutukseen liittyvissä asioissa
- harjoittamalla tiedotustoimintaa
- ylläpitämällä yhteyksiä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin sekä muilla tarkoitustaan edistävillä tavoilla
3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Jäsenet ovat varsinaisia, nuoriso-, perhe-,
pentue-, kannatus- tai kunniajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö.Varsinaisella jäsenellä on
äänioikeus.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 15-vuotias henkilö. Nuorisojäsenellä on puhe- mutta ei
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Nuorisojäsenestä tulee suostumuksensa mukaisesti varsinainen jäsen hänen täytettyään 15 vuotta. Hän maksaa nuorisojäsenen jäsenmaksua sen vuoden
loppuun, jonka aikana täyttää 15 vuotta.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä yli 15-vuotias, samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
asuva henkilö. Perhejäsenellä on muutoin samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän
ei saa yhdistyksen julkaisuja.
Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä kasvattajan ilmoittama pennun ostaja tämän suostumuksella.
Pentuejäsenyys kestää liittymisvuoden loppuun. Tämän jälkeen jäsenyys jatkuu jäsenen suostumuksella varsinaisena-, nuoriso- tai perhejäsenenä. Yli 15-vuotiailla pentuejäsenillä on äänioikeus
yhdistyksen kokouksissa.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous yksimielisen päätöksen perusteella kutsua henkilön, joka
on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenellä ei
ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen varsinainen jäsen, tämä säilyttää äänioikeutensa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan, kun eroilmoitus
on jollakin edellä mainituista tavoista saapunut yhdistykselle. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan huhtikuun loppuun mennessä, hänet voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi
yhdistyksestä. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on
vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen. Erottamiseen
vaaditaan 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä,
ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

5 § Jäsenmaksut
Yhdistyksen syyskokous päättää eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruuden. Syyskokous määrää
liittymismaksun suuruuden. Jäsenmaksu tulee maksaa huhtikuun loppuun mennessä. Kunniajäsen
on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi
(6) jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, yhdistyksen jäseniä ja heidän tulee täyttää muut lain edellyttämät vaatimukset. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
vuosittain. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3)
jäsentä ovat läsnä.
7 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia
ohjeita noudattaen:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
3. valita sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
4. päättää uusien jäsenten hyväksymisestä
5. valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa
6. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat
7. valmistella ja esittää kevätkokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus,
tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan laatima toiminnantarkastuskertomus
8. valmistella ja esittää syyskokoukselle seuraavan tilivuoden tulo- ja menoarvio
9. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
8 § Toimihenkilöt ja toimikunnat
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Syyskokous valitsee jalostustoimikunnan puheenjohtajan, sekä tarpeellisen määrän jalostusneuvojia. Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan
tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Yhdistyksen kokous valitsee toimikuntien puheenjohtajat,
jotka esittävät tarpeellisen määrän toimikunnan jäseniä hallitukselle. Toimihenkilöiden ja toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita. Hallitus määrittelee
tarkemmin toimikuntien tehtävät ja toimivaltarajat. Toimikuntien tulee laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus toiminnastaan. Toimihenkilöllä ja toimikunnan edustajalla, mikäli tämä
ei ole hallituksen jäsen, on oikeus osallistua kutsusta hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta.
9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi
yhdessä, siten että toisen nimenkirjoittajan tulee aina olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
10 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kevätkokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään
maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä mahdollisimman pian,
kun vaatimus sen järjestämisestä on kirjallisesti esitetty hallitukselle. Jos jäsen haluaa jonkin asian
varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta heinäkuun loppuun mennessä.
12 § Kokouskutsu
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta postitetulla jäsenkirjeellä tai sähköpostilla.
13 § Kevätkokousasiat
Kevätkokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut sekä tarkastetaan valtakirjat
3. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
7. Esitetään tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan
toiminnantarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
10. Valitaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajat
11. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty
kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä
12. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 24 §:n määräykset
14 § Syyskokousasiat
Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut sekä tarkastetaan valtakirjat
3. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle
8. Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja sekä jalostusneuvojat
9. Valitaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajat
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
12. Määrätään jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
13. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
14. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty
kirjallisesti hallitukselle heinäkuun loppuun mennessä
15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 24 §:n määräykset

15 § Päätöksenteko
Yhdistyksen kokouksissa päätösvaltaa käyttävät kokouksessa läsnä olevat äänivaltaiset jäsenet.
Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Tämän lisäksi kukin kokouksessa läsnä oleva
äänivaltainen jäsen saa edustaa valtakirjalla enintään yhtä (1) äänivaltaista jäsentä. Sen lisäksi, mitä 3, 4, 16 ja 17 §:ssä on määrätty, yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa, ylimääräisissä
kokouksissa ja hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan, mikäli yhdistyslaissa ei toisin määrätä,
avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos lippuäänestystä ei vaadita
ja kannateta. Henkilövaalit ratkaistaan kuitenkin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.
16 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.
17 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä, peräkkäisessä kokouksessa. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään
3/4 annetuista äänistä. Purkamisehdotus on mainittava kokouskutsussa. Mikäli yhdistys puretaan
tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan Opaskoirayhdistys ry:lle. Mikäli tätä ehtoa ei voida täyttää,
yhdistyksen varat ohjataan sokeain opaskoiratyön hyväksi.

