
Yhdistyssäännöt 

Rekisterinumero: 146.064 

Merkitty rekisteriin 11.11.1986 

Viimeisin sääntömuutos rekisteröity 17.3.2011 

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

 Yhdistyksen nimi on Suomen Kääpiökoirat ry, josta kansainvälisissä yhteyksissä 
käytetään nimeä Finnish Toy Dog Club. 

 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko Suomi. (yhdistetty 
kaksi kohtaa) 

2§ Yhdistyksen kieli 

 Yhdistyksen kieli on suomi. 

3§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 

 Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
ry:n (jäljempänä Kennelliitto) hyväksymänä rotujärjestönä edistää rotukoirien  
jalostusta ja käyttöä.  

 Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu- , neuvottelu- ja 
koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja sekä jalostustoiminnan 
ohjausta.  

 Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa. 
 Yhdistys jakaa kenneltietoutta kenneltoiminnan merkityksestä sekä harrastajien, että 

yleisön keskuudessa. 
 Yhdistys seuraa kenneltoimintaa ja erityisesti kääpiökoirarotuja koskevaa kehitystä 

niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tekee alan kehittämistä koskevia aloitteita. 
(poistettu alueellinen näkökulma, jonka toteuttaminen kuuluu Kennelpiirille. 
Rotujärjestön alue on koko Suomi) 

4§ Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin 

 Yhdistys toimii yhteistyössä Kennelliiton kanssa. 
 Yhdistys voi halutessaan liittyä myös muihin toimintansa tavoitteita tukeviin 

järjestöihin (kieliasua korjattu) 

5§ Varojen hankinta 

 Yhdistys hankkii varoja toimintaansa perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää 
yhdistyksen vuosikokous. (kieliasua korjattu) 

 Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, 
juhlia, sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

6§ Yhdistyksen jäsenyys 



 Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi kääpiökoirarotua tai –rotuja 
harrastavan rekisteröidyn yhdistyksen tai yksityisen henkilön. Henkilöjäsen voi olla 
vuosi-, nuoriso-, tai perhejäsen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 24-vuotias 
henkilö. Nuorisojäsen on velvollinen eroamaan sinä vuonna, kun hän täyttää 24 vuotta. 
Seuraavan vuoden alusta jäsenyys jatkuu vuosijäsenyytenä jäsenen suostumuksen 
mukaisesti. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa kuin 
yhdistykseen kuuluva vuosijäsen. Jäsenyhdistykset suorittavat yhdistykselle edellisen 
vuoden viimeisen päivän mukaiseen henkilöjäsenmääräänsä perustuvan jäsenmaksun. 
Maksun suuruus päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. (korotettu nuorisojäsenen 
yläikää, tuomarijäsen poistettu, vuosijäsenyyden ikäraja poistettu, nuorisojäsenyyden 
määritelmä korjattu, asiantuntijajäsen poistettu) 

 Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, 
joka on erityisen ansiokkaaksi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. 
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

 Jäsenmaksu on maksettava määrättyyn eräpäivään mennessä. (aiemmin huhtikuun 
loppu) 

 Jäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksynnän ja ensimmäisen jäsenmaksun 
suorittamisen jälkeen. (kieliasua korjattu) 

7§ Jäsenen ero yhdistyksestä 

 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivään 
mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. (huhtikuun loppu 
muutettu  eräpäivään mennessä) 

 Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai 
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa 
yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu 
Kennelliitosta. Erottamiseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös. (aiemmin 
yhdistyskokous) 

 Erotettu jäsen voi vedota yhdistyksen kokoukseen 30 päivän aikana päätöksen 
saamisesta. Valituskirjelmä toimitetaan hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa 
yhdistyksen kokouksessa.  Erottamispäätös vahvistetaan suljetulla lippuäänestyksellä 
ja päätöksen on saatava 2/3 enemmistö annetuista äänistä. 

 Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 

8§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi 

 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle 

viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 
(tilintarkastaja korvattu toiminnantarkastajalla) 

9§ Yhdistyksen hallintoelimet 

 Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus. 
 Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. 



10§ Yhdistyksen kokoukset ja kokousedustajat 

 Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen maaliskuun loppuun 
mennessä. (ennen kaksi kokousta) 

 Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai kun 1/10 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ennalta ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. (korjattu yhdistyslain mukaiseksi) 

 Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla tai toimitetaan jäsenistölle 
sähköpostitse viimeistään 14 vrk ennen kokousta. (ennen vain kirjallisesti. Uusi 
muotoilu PRK:n hyväksymä) 

 Kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi  ääni. (poistettu luettelu 
eri jäsenyysmuodoista) 

 Jäsenyhdistyksen kokoukseen valtuuttaman edustajan/edustajien äänimäärä 
määräytyy jäsenyhdistyksen jäsenmäärän perusteella siten, että jäsenyhdistyksellä on 
yksi ääni jokaista alkavaa 20 henkilöjäsentä kohti, kuitenkin enintään 10 ääntä. 

 Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä äänestyksessä. Äänestys on avoin, ellei suljettua lippuäänestystä 
erikseen vaadita. (kieliasua korjattu) 

 Äänten mennessä tasan vaaleissa ja lippuäänestyksessä ratkaisee arpa ja muissa 
asioissa puheenjohtajan mielipide. (kieliasua korjattu) 

11§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1) Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus. 
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4) Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, 

tilinpäätökseen perustuva selvitys. 
5) Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. 
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi. 
8) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 
9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Toiminnantarkastajien 

sijaan voidaan vaihtoehtoisesti valita KHT- tai HTM –pätevyyden omaava 
tilintarkastaja, joka voi yksin suorittaa tarkastuksen. (tämä kohta on sisällöltään uusi) 

10) Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, 
toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. 
11) Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen ehdokkaat erovuorossa olevien tilalle 

Kennelliiton valtuustoon. 
12)  Käsitellään hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat. 

(kahden kokouksen asialistat yhdistetty, puheenjohtajan kausi kaksivuotiseksi, sihteerin valinta 
hallituksen hoidettavaksi, yksi varahenkilö toiminnantarkastajille ja vaihtoehdoksi 
tilintarkastusyhteisö) 

12§ Yhdistyksen hallitus 



 Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja 
enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Jäseniä valittaessa pyritään ottamaan huomioon 
yhdistyksen edustamat koirarodut. (lisätty ”enintään”) 

 Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. (uusi kohta) 
 Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kolmeksi 

vuodeksi siten, että kolme on vuosittain erovuorossa.  
 Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kaksi jälkimmäistä 

voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. (sihteerin valinta lisätty) 
 Hallitus nimeää tarvittavat toimikunnat vuodeksi kerrallaan. (uusi kohta) 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on 

päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta on läsnä. (kutsu lisätty PRH:n 
suosituksesta. Aiempi päätösvalta 1+5) 

 Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa 
rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksinään.  

(puheenjohtaja yksinkin, yleinen käytäntö, rahastonhoitajan osalta muotoilu PRH:n 
suosittelema) 

13§ Hallituksen tehtävät 

 Hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista. 
 Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyksen kokouksille sääntöjen 

mukaan esitettäväksi määrätyt asiat, sekä panee toimeen yhdistyksen kokousten 
päätökset. 

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

 Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.  

14§ Sääntöjen muutos 

 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksen päätöksellä. 
Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselta vaaditaan ¾ enemmistö annetuista 
äänistä. 

15§ Yhdistyksen purkaminen 

 Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös yhdistyksen kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi. (muokattu 
vastaamaan yhden vuosikokouksen mallia) 

 Purkamispäätökseen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään ¾ enemmistö 
annetuista äänistä. 

 Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat viimeisen 
yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kääpiökoira-asiaa ajavalle 
yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle. 

16§ Yhdistyslaki 

 Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 


