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LIITE 1 / SYYSKOKOUS 18.10.2020
[SÄÄNTÖMUUTOSESITYS]

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies &
Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. TARKOITUS
Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry:hyn kuuluvana rotujärjestönä edistää Suomessa puhdasrotuisten
ja terveiden bordercollieiden ja australiankelpieiden kasvatusta ja jalostusta sekä niiden
käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.
Yhdistys voi liittyä hallituksen päätöksellä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.
Yhdistyksen jäseneksi voivat hallituksen hyväksymisellä liittyä myös samaa tarkoitusperää
ajavat yhdistykset.
3. KIELI
Yhdistyksen kieli on suomi.
4. TOIMINTA
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, julkaisemalla jäsenlehteä,
järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä
kokeita, kilpailuja ja testejä
- valvomalla ja ohjaamalla harrastamiensa rotujen jalostustyötä sekä harjoittamalla
jalostukseen liittyvää neuvontaa
- seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja
tekemällä sen kehittämiseen liittyviä aloitteita
- ylläpitämällä yhteyksiä jäseniinsä, Suomen Kennelliittoon, kennelpiireihin ja muihin
koiraharrastuksiin liittyviin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä viranomaisiin
- huolehtimalla rotujensa ulkomuototuomari ja koetuomari koulutuksesta sekä antamalla
lausuntoja ja suosituksia ulkomuototuomari sekä koetuomari koulutukseen
- yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
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5. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yksityinen henkilö on joko varsinainen-, perhe- tai kunniajäsen. Rekisteröity yhdistys on
yhdistysjäsen. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksesta ja
toiminnasta kiinnostunut. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen tai
kunniajäsenen perheenjäsen, kun molemmilla on sama osoite. Perhejäsen ei saa
yhdistyksen julkaisua.
Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt sekä luettelo
yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä. Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa sen
tarkoitusperiä palvelevia rotu- ja aluekohtaisia alaosastoja ja yhdistyksiä, joiden säännöt
yhdistyksen hallitus hyväksyy. Perustettujen rotu- ja aluekohtaisten alaosastojen on toimitettava
vuosittain yhdistyksen hallitukselle toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja
toimihenkilöluettelo.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta hyväksyä vähintään ¾
äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamista.
Hallitus hyväksyy jäsenet. Hallitus voi hyväksyä uuden jäsenen, kun tämä on maksanut
jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen nimi,
osoite ja sähköpostiosoite. Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua häntä koskeviin
tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta säädetään muutoin
henkilörekisterilaissa (471 /87).
6. JÄSENEN EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti, hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maaliskuun loppuun mennessä
maksanut jäsenmaksuaan. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan
tai muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen varsinaisella
kokouksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4
kokouksessa annetuista äänistä. Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska
Kennelklubben ry:stä tai jos henkilö on tuomittu eläinsuojelurikoksesta, yhdistyksen
hallituksella on oikeus erottaa jäsen myös yhdistyksestä. Yhdistyksestä eronneella tai
erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta sen varoihin.
7. HALLINTOELIMET
Yhdistyksen hallinnosta huolehtii syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi hallituksen varsinaista jäsentä sekä
yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallitus valitsee
sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla
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hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. Varsinaisten jäsenien toimikausi on kaksi vuotta.
Varajäsenen toimikausi on yksi vuosi ja varajäsenellä on osallistumisoikeus hallituksen
kokouksiin, mutta ei äänioikeutta muulloin, kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Heidät valitaan
tehtäviinsä vuorovuosin. Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa aina kolme kerrallaan.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökset
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluu:
- kutsua yhdistys kokouksiin
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
- panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
- huolehtia varojen hankinnasta ja tilinpidosta
- hyväksyä uudet jäsenet
8. TOIMIKUNNAT
Hallitus asettaa tarpeellisen määrän alaisuudessaan toimivia toimikuntia valmistelemaan
tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä ja valitsee toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet.
Jalostustoimikunnan puheenjohtajan valitsee syyskokous ja puheenjohtaja valitaan
kahdeksi kalenterivuodeksi. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja valitaan vuorovuosin
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan kanssa. Muiden toimikuntien toimikausi on
kalenterivuosi.
9. VARSINAINEN KOKOUS
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:
- syyskokoukseen loka - joulukuussa
- kevätkokoukseen helmi - huhtikuussa
Kokouskutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko julkaistava yhdistyksen
jäsenlehdessä, yhdistyksen internetsivuilla tai toimitettava kirjeellä/sähköpostitse jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen. Jäsenen, joka haluaa asiansa käsiteltäväksi kevät- tai
syyskokouksessa, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle kaksi kuukautta ennen
varsinaista kokousta.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
- valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- määrätään jäsenmaksut seuraavaksi vuodeksi
- esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus tulevalle vuodelle
- valitaan tarvittaessa edustajat kennelyhdistysten ja lajiliittojen kokouksiin
- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, vuorovuosin
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valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsen
valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja hänen ollessaan erovuorossa (toimikausi
kaksi vuotta, jalostustoimikunnan puheenjohtaja valitaan vuorovuosin yhdistyksen
hallituksen puheenjohtajan kanssa)
valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
käsitellään jäsenten tekemät esitykset
muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23:n ja 24.:n pykälän määräykset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- valitaan tarvittaessa edustajat kennelyhdistysten ja lajiliittojen kokouksiin
- esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja
vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
- käsitellään jäsenten tekemät esitykset
- muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23:n ja 24:n pykälän määräykset
10. YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Varsinaisen kokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen
kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti on
hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Tällainen kokous on
kutsuttava koolle viipymättä, mutta viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden
kuluessa kokouspyynnön tiedoksisaamisesta.
11. NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä henkilön yksin
kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
12. ÄÄNESTYKSET
Yhdistyksen kokouksissa on 15 vuotta täyttäneellä jäsenenä olevalla yksityisellä henkilöllä ja
yhdistysjäsenellä yksi (1) ääni. Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan kaikki
asiat yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, mikäli
lippuäänestystä ei vaadita sekä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama
mielipide.

5(5)

13. TALOUDEN TARKASTAMINEN
Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa, jotka
valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi
on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen
toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
14. JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksut, joiden suuruuden vuosikokous määrää, on maksettava hallituksen
määräämään eräpäivään mennessä. Vuosikokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen
on suoritettava liittymismaksu. Uudelleen jäsenyyttä hakevan tulee maksaa uusi liittymismaksu.
Vapaat jäsenmaksun maksamisesta ovat kunniajäsenet.
15. SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan päättää ainoastaan yhdistyksen kokouksessa.
Muutosehdotus on jätettävä hallitukselle käsiteltäväksi vähintään kaksi (2) kuukautta ennen
yhdistyksen kokousta. Muutosehdotuksen on saatava vähintään 3/4 kannatuksen yhdistyksen
kokouksessa.
16. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on kevät- tai syyskokous ja päätöstä on
kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistäville
rekisteröidyille kennelyhdistyksille, yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen
mukaisesti.
17. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Kaikissa muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Nämä säännöt tulevat
voimaan sen jälkeen, kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriyksikön
pitämään yhdistysrekisteriin.

*****
Säännöt on hyväksytty yhdistyksen osalta syyskokouksessa xx.xx.2020 Lempäälässä.
Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt säännöt ja ne ovat astuneet voimaan xx.xx.20xx.

