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Karjalan Palveluskoiraharrastajat Ry 
 

SÄÄNNÖT 
 

1§  Nimi ja Kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Karjalan Palveluskoiraharrastajat ry ja sen kotipaikka on Kotka. 

 
2§  Toiminnan tarkoitus ja laatu 

1) Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteistoimintaan palveluskoirarotujen ystävät 
ja harrastajat sekä sitä varten perustetut erilliset yhdistykset. 

2) Edistää palveluskoirien koulutusta. 
3) Kehittää näiden rotujen opetustapoja ja mahdollisuuksia. 
4) Pyrkiä lisäämään palveluskoirarotujen käyttöä eri aloilla. 
5) Kohottaa mahdollisuuksien mukaan yleistä koirakulttuuria. 
 

3§  Varsinainen toiminta 
Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys järjestää kokeita, näyttelyitä, kursseja, 
neuvontatilaisuuksia ja julkaisee tarpeen mukaan tiedotuslehteä sekä ylläpitää 
yhteyksiä muihin koirajärjestöihin. 
 
Lisäksi yhdistys voi järjestää ravintolatoimintaa sekä välittää harrastustarvikkeita 
jäsenilleen ja muille asiasta kiinnostuneille.  
 

4§  Lahjoitukset 
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa maa-
alueita ja kiinteistöjä. 
 

5§  Jäsenyys 
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, yhteisöt, yritykset tai säätiöt, 
jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy tehdyn hakemuksen tai esityksen perusteella. 
Jäsenet ovat vuosijäseniä, ainaisjäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. 
Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilö, joka on 
huomattavalla tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Tästä osoituksena hänelle 
annetaan kullattu yhdistyksen jäsenmerkki. Ehdotus alistetaan yhdistyksen 
vuosikokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolmen 
neljäsosan ( 3/4 ) enemmistö annetuista äänistä. Kaikilla edellä mainituilla jäsenillä on 
samat oikeudet.  
 

6§  Uudet jäsenet suorittavat jäsenmaksun ja liittymismaksun. Vuosijäsenet, perhejäsenet, 
ainaisjäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun. Ainaisjäsenet 
suorittavat kertasuorituksena jäsenmaksun 10-kertaisena. Kunniajäsenet ovat vapaat 
jäsenmaksusta.  

 
7§  Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä. Se tapahtuu 

ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  Jäsen voidaan 
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erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos koko hallitus on yksimielinen. 
Erottamisen syynä voi olla erääntyneen vuosimaksun suorittamatta jättäminen, 
yhdistyksen sääntöjen rikkominen tai yhdistyksen toiminnan huomattava 
vaikeuttaminen yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

 
8§  Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.  
 
9§  Käyttövalio arvon saavuttaneen koiran omistajalle myönnetään kullatulla reunalla 

varustettu valiomerkki, joka on jäsenelle maksuton. 
 
10§  Hallitus 
 Yhdistyksen toimeenpanoelimenä toimii hallitus, jonka puheenjohtajaa kutsutaan 

yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kuusi 
muuta varsinaista jäsentä, jotka kaikki valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 
Puheenjohtajan toimikausi on toimintavuosi ja muut jäsenet valitaan kahdeksi ( 2 ) 
toimintavuodeksi kerrallaan. Säännön voimaan astuessa hallituksen jäsenistä puolet 
eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa. Erovuorossa oleva 
jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja 
sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen.  
 

11§  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään neljä ( 4 ) hallituksen 
jäsentä on läsnä. Puheenjohtajan estettynä ollessa toimii kokoonkutsujana ja 
hallituksen kokouksen puheenjohtajana sen varapuheenjohtaja. Äänten mennessä tasan 
äänestyksessä ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 
12§  Yhdistyksessä toimii hallituksen nimeämä kilpailutoimikunta sekä muut toiminnan 

kannalta tarpeelliset toimikunnat.  
 
13§  Yhdistyksen nimenkirjoittaminen  
 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi 

yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä 
rahastonhoitajan pankkiasioissa yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.  

 
14§  Tilinpäätös ja tilintarkastus 
 Yhdistyksen tilikausi ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan 

tarkastettavaksi tilintarkastajille yhdessä hallituksen toimintaa valaisevien 
pöytäkirjojen kanssa. Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa 
hallitukselle ennen vuosikokousta.  

 
15§  Yhdistyksen kokous 
 Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään helmikuussa ja siinä käsitellään 

seuraavat asiat:  
1) Kokouksen avaus. 
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
3) Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat . 
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4) Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
5) Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
6) Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä 

tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus. 
7) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  
8) Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 

tulevaa kalenteri vuotta varten. 
9) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi. 
10) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa 

ja heille varamiehet sekä määrätään tilintarkastajien palkkiot. 
11) Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut. 
12) Käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat. 

 
Aloitteet vuosikokoukseen tulee tehdä hallitukselle kirjallisesti joulukuun 
loppuun mennessä. Kokouskutsussa mainitsemattomat asiat voidaan käsitellä, 
mutta niistä voidaan tehdä päätös vain yksimielisesti. Ylimääräisessä 
kokoonkutsutussa kokouksessa ei tule tehdä päätöstä muista kuin kutsussa 
mainituista asioista. 
 

16§  Kutsu sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin on hallituksen toimesta 
toimitettava kullekin jäsenelle viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan 
lisäksi hallituksen päätöksellä julkaista myös sanomalehdessä.  

 
17§  Kullakin jäsenellä on kokouksissa äänestettäessä yksi ääni, paitsi kannattajajäsenellä. 

Kannattajajäsen ei ole myöskään vaalikelpoinen, mutta hänellä on yhdistyksen 
kokouksessa puhe- ja esityksenteko-oikeus. Jäsen, joka on estettynä saapumasta 
kokoukseen, voi antaa äänensä käyttöoikeuden valtakirjassaan nimeämälleen 
henkilölle. 

 
18§  Henkilövalinnat yms. kysymykset ratkaistaan suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi kun kysymyksessä on 
henkilövalinnat, niin saman äänimäärän saavuttaneiden kesken suoritetaan arvonta.  

 
19§  Ehdotukset liittymisestä eri kenneljärjestöihin sekä muihin järjestöihin käsitellään 

yhdistyksen kokouksessa ja ehdotus hyväksytään jos vähintään kolme neljäsosaa  
( 3/4 ) kokouksen jäsenistä kannattaa ehdotusta.  

 
20§  Sääntöjen muuttaminen 
 Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään 

kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutosehdotukset on 
tehtävä kirjallisesti ja toimitettava joulukuun loppuun mennessä hallitukselle, joka 
esittää ne oman lausuntonsa ohella vuosikokoukselle. 
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  Yhdistyksen purkaminen 
21§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa kolmen 

neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttumattomana 
vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää 
aikaisintaan kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta.  

 
22§  Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, päätetään viimeisenä asiaa 

käsittelevässä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä jäljelle jäävän 
omaisuuden käytöstä.  

 
23§  Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 
 


