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Säännöt vuodelta 2017
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Säännöt 2017

LOHJAN PALVELUS- JA PELASTUSKOIRAYHDISTYS RY
1§

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Lohjan palvelus- ja pelastuskoirayhdistys ry, epävirallinen lyhenne
on Lohjan PAPEKO ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Lohja ja yhdistyksen kieli on suomi.

2§

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää ja ylläpitää palvelus–ja
pelastuskoirien kasvattamista ja kouluttamista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa kasvatus- ja koulutustyötä
järjestämällä koulutus-, valistus, ja esitelmätilaisuuksia sekä koiranäyttelyitä yhdessä
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n
kanssa ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta sekä muodostaa rahastoja, toimeenpanna
asianomaisen luvan hankittuaan arpajaisia, rahankeräystä ja yleisiä huvitilaisuuksia.

3§

JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinainen jäsen, perhe-, kunnia- tai kannattajajäsen.
Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.
Vanhat aikaisemmin myönnetyt ainaisjäsenyydet ja oikeudet säilyvät, ainaisjäsenellä
ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Varsinainen jäsen, perhe- ja kannattajajäsen suorittavat syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös
kannattavina jäseninä oleville yksityisille ja juridisille henkilöille.
Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja
tarkoituksen.
Perhejäseneksi voi päästä varsinaisen jäsenen perheenjäsen.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Kannattajajäseneksi voi päästä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Henkilöjäsenellä on talkoovelvoite, jonka syyskokous määrittelee vuosittain.
Jäsen on toimivaltainen suoritettuaan jäsenmaksun. Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu
tulee suorittaa 30 pv kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Vuosittainen jäsenmaksu
maksetaan helmikuun loppuun mennessä. Kunniajäsenellä ei ole
jäsenmaksuvelvollisuutta.
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Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut näitä sääntöjä vastaan,
tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen
vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta,
hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Jos jäsen haluaa erota, tehköön ilmoituksen
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Jos jäsen jättää vuoden jäsenmaksun maksamatta, katsotaan hänet
hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.
Jäsen joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.
4§

HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen vuosittain valitsema hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja kuusi(6) varsinaista jäsentä ja kaksi(2) varajäsentä. Varajäsen astuu
vaaleissa saadun äänimäärän mukaisessa järjestyksessä varsinaisen jäsenen tilalle
hallituksen kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä. Puheenjohtaja ja
varajäsenet valitaan yhdeksi(1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaiset jäsenet
valitaan kahdeksi(2) vuodeksi kerrallaan, joista erovuoroisia on vuosittain kolme(3) kpl.
Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset ratkaisee arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kolme (3) hallituksen jäsenten sitä heiltä vaatii. Kokous on päätösvaltainen kun
vähintään neljä(4) hallituksen jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa
avukseen vuodeksi kerrallaan asioita valmistelevan 2-4 jäsenisen työvaliokunnan,
johon voidaan valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

5§

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§

TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on
asiakirjoineen jätettävä toiminnantarkastajille kuukautta ennen kevätkokousta, joka
pidetään helmi-maaliskuussa.
Toiminnantarkastajien on palautettava tili asiakirjoineen ja lausuntoineen kaksi (2)
viikkoa ennen kevätkokousta.
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7§

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko
yhdistyksen internetsivuille sekä yhdistyksen ilmoitustaululle tai lähettämällä kutsu
kirjallisena jokaiselle jäsenelle vähintään yksi (1) kerta. Kutsussa on mainittava
käsiteltävät asiat.

8§

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää kaksi(2) varsinaista kokousta vuosittain, syys- ja kevätkokouksen.
Syyskokous pidetään hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä
syys-lokakuun aikana.
Kevätkokous pidetään hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä
helmi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kun hallitus katsoo olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa(1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden(2) viikon
kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä
hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

9§

ÄÄNESTYS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA JA JÄSENEN ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilö-ja kannattavalla yhteisöjäsenellä yksi
ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on
oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa äänestää enintään yhdellä valtakirjalla.
Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi
päätettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 11§:ssä on säädetty.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa
ja lippuäänestyksessä kuitenkin ratkaisee arpa.
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10§

VUOSIKOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
A. Syyskokous
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi(2) pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi(2) ääntenlaskijaa.
2. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Hyväksytään hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma.
5. Määrätään jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan talkoovelvoite.
7. Määrätään hallituksen jäsenten edustajain ja toiminnantarkastajien palkkiot
seuraavaksi vuodeksi
8. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio tulevaksi vuodeksi.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut erovuoroiset jäsenet sekä
varajäsenet.
10. Valitaan edustajat Uudenmaan Kennelpiirin, Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelkubben ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kokouksiin.
11. Valitaan kaksi(2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
12. Valitaan eri toimikuntien jäsenet sekä tarvittavat mahdolliset yhteyshenkilöt.
13. Käsitellään hallituksen jäsenten esittämät asiat.
Asiaoista joita ei ole kokouskutsussa ilmoitettu, voidaan keskustella mutta ei päättää.
B. Kevätkokous
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi(2) pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi(2) ääntenlaskijaa.
2. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Esitetään toimintakertomus. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto, vahvistetaan tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille.
5. Käsitellään muut erilliset, kokouskutsussa mainitut asiat.

11§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään
kolme neljäsosa (3/4) varsinaisessa kokouksessa äänestyksessä annetusta
äänimäärästä ja että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin
kolme neljäsosa(3/4) ääntenenemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy
Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti Suomen Palveluskoiraliito ry:n hyväksi.
Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben
ry:lle sekä Suomen Palveluskoiraliitto ry:lle.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubben ry:lle sekä rekisteriviranomaisille.

12§

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään

