
KESKI-POHJANMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY:N SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan Hirvikoirakerho r.y. ja sen
tarkoituksena on edistää Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben ry:n
hirvenmetsästykseen hyväksymien puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja jalostusta
Keski-Pohjanmaan kennelpiirin alueella.

2 §
Yhdistyksen kotipaikka on Kannus. Yhdistys on Suomen Kennel- liitto - Finska
Kennelklubben r.y:n, Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin ja Suomen Pystykorvajärjestö
- Finska Spetsklubben r.y:n, sekä Suomen Harmaahirvikoirajärjestö - Finska Jämt
och Gråhund klubben r.y:n Jäsen.

3 §
Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä näyttelyitä ja
hirvenmetsästyskokeita, järjestämällä kursseja, valistus- ja
esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja
levittämällä alan kirjallisuutta ym. vastaavanlaisilla yhdistyksen
tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä.

4 §
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka johtokunta
jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosijäseniä tai ainaisjäseniä. Johtokunta
on oikeutettu erottamaan yksimielisellä päätöksellä jäsenen, joka on toiminut
vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa.
Johtokunnan päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30
päivän kuluessa tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta,
johtokunnalle sitä tarkoittavan kirjelmän. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä
ilmoituksen kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, tai
suul1isesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi
seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.
Vuosikokous voi kutsua jonkun henkilön kunniajäseneksi.

5 §
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen
omaisuuteen.

6 §
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan
testamentteja ja lahjoituksia.

7 §
Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisen ja vuosijäsen vuosittain jäsenmaksuna sen
summan, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt. Ainaisjäsen suorittaa
vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on ne asiakirjoineen
jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilintarkastajille, joiden on
ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään 2 päivää ennen vuosiko-
kousta.



9 §
Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena yhdistyksen eri
alueilta valittu johtokunta, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu Kuusi (6)
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Näistä eroaa vuosittain kolme (3)
jäsentä, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Yhdistyksen vuosikokous valitsee
vuodeksi kerrallaan johtokunnan puheenjohtajan.

Jokaisella johtokunnan jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, on
vastaavaksi toimikaudeksi valittu henkilökohtainen varajäsen. Mikäli jäsen
tietää etukäteen olevansa estynyt osallistumaan ilmoitettuun johtokunnan
kokoukseen, on hänen toimitettava ilmoitus kokouksen pitämisestä
henkilökohtaiselle varajäsenelleen, joka tässä tapauksessa osallistuu asioiden
käsittelyyn ja päätöksen tekoon täysivaltaisena jäsenenä.

Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
kutsusta ja johdolla sekä on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä on
saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnalla on oikeus käyttää
asiantuntijoita. Johtokunta voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan
asioita valmistelemaan 3-5 jäsentä käsittävän työvaliokunnan, johon voidaan
valita jäseniä myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin. Rahastonhoitaja ja muut tarvittavat
toimihenkilöt voivat olla myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava Suomen
Pystykorvajärjestön - Finska Spetsklubben ry:n tai Suomen harmaahirvikoira -
Finska Jämt och Gråhundklubben ry:n jäseniä.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi
yhdessä sihteerin kanssa.

11 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous
kutsutaan koolle, milloin johtokunta sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään
1/10 jäsenistä sitä pyytää kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Jos jäsen haluaa jonkun asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä
johtokunnalle kirjallinen esitys kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai
sanomalehti-ilmoituksella vähintään 5 päivää ennen kokousta ja on kutsussa
mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Samalla tavalla toimitetaan
muutkin tiedonannot jäsenille.

13 §
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni, jota voidaan
käyttää joko läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava
yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään viisi (5) ääntä. Yhdistyksen
päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi päätettäessä
niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 15 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat
avoimia, ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista vaadi suljettua
lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja
on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa.



14 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

2. suoritetaan valtakirjan tarkastus

3. todetaan kokouksen laillisuus

4. esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima kertomus
yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta

5. esitetään johtokunnan varainhoitokertomus sekä tilin-
tarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6. hyväksytään johtokunnan laatima seuraavan vuoden toi-
mintasuunnitelma

7. määrätään vuotuisen jäsenmaksun suuruus

8. määrätään johtokunnan jäsenten, edustajain ja tilin-
tarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi

9. vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio seuraavaksi
vuodeksi

10.toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali seuraavaksi
vuodeksi

11. toimitetaan johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten
varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

13. valitaan edustajat Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n
vuosikokoukseen

14. valitaan edustajat Suomen Kennelliitto - Finska Ken-
nelklubben ry:n yleiskokoukseen

15. valitaan edustajat Suomen Pystykorvajärjestön Finska
Spetsklubben ry:n ja Suomen harmaahirvikoirajärjestön - Finska
Jämt och Gråhund klubben ry:n vuosikokoukseen

16. käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat



15 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan
vähintään 3/4 vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa saapuvilla
olevien jäsenten äänimäärästä ja että toinen aikaisintaan kuukauden
kuluttua pidetty kokous samoin 3/4 ääntenenemmistöllä tehdyn päätöksen
hyväksyy.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen
tekemän päätöksen mukaisesti Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n
hirvenmetsästykseen hyväksymien puhdasrotuisten koirien jalostuksen hyväksi.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.

16 §
Muutoin noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

(Kirjoitettu puhtaaksi skannatusta tekstistä 2.8.2009/MLa)


