
Oriveden Seudun Koirakerho ry:n säännöt 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Oriveden Seudun Koirakerho – OSKK ry ja sen kotipaikka on Orivesi. 
Yhdistys on perustettu 17.06.1981. 

 

2§ Tarkoitus ja toimiala 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta, parantaa ihmisten suhtautumista 
koiriin sekä opettaa koiria yhteiskuntakelpoisiksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja, kokeita, näyttelyitä, esityksiä, 
kursseja sekä erilaista koulutustoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys 
hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kilpailuja, kokeita ja 
kursseja sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja 
arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta. 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry:een ja Suomen Kennelliitto – 
Finska Kennelklubben ry:een sekä muihin yhdistyksen kokouksen päättämiin ja 
tarpeelliseksi katsomiin järjestöihin. 

 

3§ Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenyys tulee 
voimaan, kun jäsenmaksu on suoritettu. 

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, nuoriso-, perhe-, ainais-, kannatus- tai 
kunniajäseniä. 

Yhdistyksen nuorisojäsenenä voi olla alle 15-vuotias henkilö. 

Perhejäseneksi voi liittyä vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. 

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, liikelaitos tai rekisteröity 
yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on kokouksissa 
puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta. 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut henkilö hallituksen ehdotuksesta. Ehdotus 
ratkaistaan varsinaisessa kokouksessa, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan ¾ annetuista 
äänistä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. 

 

 

 



4§ Jäsenmaksut 

Yhdistyksen jäseniltä peritään yhdistykseen liittyessä vuotuinen jäsenmaksu. 
Jäsenmaksujen suuruuden päättää tulevaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen vuosikokous. 
Jäsenmaksu tulee olla maksettuna vuosikokoukseen mennessä. 

 

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle tai 
hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä jollei hän ole suorittanut jäsenmaksua 
vuosikokoukseen mennessä. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä jäsenyyden ehtoja, 
on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.  

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen eikä 
jäsenmaksua kuluneelta vuodelta palauteta. 

 

6§ Hallitus 

Yhdistyksen johdosta ja hallinnosta vastaa hallitus, jonka muodostaa puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Toimihenkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen 
varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimintakausi on kaksi toimintavuotta. Puolet 
hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. 
Toimintavuotena tarkoitetaan vuosikokousten välistä aikaa.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä sekä puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. 

 

7§ Hallituksen tehtävät 

Hallitus johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa.  

Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, juoksevien asioiden hoidosta 
sekä edustaa yhdistystä.  

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan 
esitettävät asiat sekä panee kokousten päätökset täytäntöön.  

Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan 
toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

Hallitus hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtii jäsenmaksujen 
keruusta sekä laatii tilinpäätöksen päättyneeltä tilivuodelta.  



Hallitus päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja 
vastaa yhdistyksen puolesta. 

 

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. 

 

9§ Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus luovuttaa tilit, tilinpäätöksen, pöytäkirjat sekä toimintakertomuksen 
toiminnantarkastajalle vähintään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 1 viikko ennen vuosikokousta. 

 

10§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen huhtikuun loppuun mennessä sekä 
tarvittaessa ylimääräisen kokouksen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 
äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 
vrk ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai 
julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internetsivulla. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen 
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kolme viikkoa 
ennen kokouspäivää. 

Kokouksissa äänioikeutettuja ovat 15 vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen 
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänisistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa arpa. Vaalit ja muut asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli joku 
jäsen ei vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänioikeutta ei voi käyttää edustajan kautta. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan 

lausunto 
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 
8. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

erovuoroisten tilalle 
9. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja 
10. Jaetaan kiertopalkinnot ja muut huomionosoitukset 



11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
12. Kokouksen päättäminen 

 

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on 
mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.  

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin 
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on saavutettava kummassakin 
kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 

12§ Yhdistyslaki 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 


