KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY

1§ Yhdistyksen nimi
KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY

2§ Kotipaikka
Jyväskylän kaupunki

3§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä
palveluskoira-asiaan, edistää palveluskoirarotujen jalostamista ja ohjata jäseniään oikein
kasvattamaan ja opettamaan palveluskoiria. Päämääriään pyrkii yhdistys saavuttamaan
kokeiden, näyttelyiden, kurssien ja neuvontatyön avulla.

4§ Toiminta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisella luvalla
- järjestää arpajaisia
- ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

5§ Jäsenet
Yhdistykseen voi varsinaiseksi jäseneksi liittyä jokainen palveluskoira-asiasta kiinnostunut
henkilö.
Yhdistykseen voi liittyä perhejäseneksi jokainen varsinaisen jäsenen perheessä vakituisesti
asuva henkilö. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä..
Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä,

joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta tai kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä.
Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista
maksuista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§ Jäsenmaksu
Jäsenet maksavat vuosimaksun tammikuun loppuun mennessä. Vuosimaksun suuruudesta päätetään
yhdistyksen syyskokouksessa.

7§ Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan
Jäsenen erottamiskysymys voidaan tuoda johtokunnan perusteleman ehdotuksen nojalla
keskusteltavaksi yhdistyksen yleisessä kokouksessa. Asianomaiselle jäsenelle on sitä ennen
varattava tilaisuus selityksen antamiseen. Erottamispäätöksen pätevyyteen vaaditaan 2/3
äänistä. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuin lapuin.
Yhdistyksen jäsenyyden menettää
a) se, joka on jättänyt maksunsa suorittamatta ennen määräpäivää.
b) se, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
c) se, joka on menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen.

8§ Johtokunta ja jaostot
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4 varsinaista jäsentä ja
4 varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan yhdeksi
vuodeksi, varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain puolet
erovuorossa aluksi arvan mukaan ja myöhemmin vuoroittain.

Johtokunta on päätösvaltainen kun kokoukseen osallistuu puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet
jäsenistä, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista
jäsenistä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan.
Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla johtokunnan ulkopuoleltakin. Johtokunta voi kutsua myöskin
muita virkailijoita johtokunnan ulkopuolelta tarvittaessa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee
puheenjohtajan kannattama mielipide. Henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu toimitetaan vähintään
kolme päivää ennen kokousta kirjallisesti (kirje, sähköposti tai muu johtokunnan käyttämä
kirjallinen viestintätapa).Johtokunta voi kokoustaa ja päättää asioista myös sähköisesti esim.
sähköpostilla tai johtokunnan hyväksymällä internetpalvelimella. Kokous voidaan pitää myös
etäkokouksena esim. sähköpostin tai muun sähköisen välineistön avulla.

Johtokunnan tehtävät:
1) Valvoa, että yhdistyksen taloutta ja asioita hoidetaan ohjesääntöä ja yhdistyksen
päätöksiä
noudattaen.
2) Valmistella yhdistyksen kokoukseen vietävät asiat ja toimeenpanna tehdyt
päätökset.
3) Laatia vuosittain ehdotus yhdistyksen talousarvioksi.
4) Valvoa päätösten laillisuutta.

Johtokunnan apuna voi toimia rekisteröimättömiä jaostoja. Jaostot nimitetään
syyskokouksessa johtokunnan esityksen perusteella. Jaostot valitsevat keskuudestaan
kokoonkutsujan. Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on itseoikeutettu jäsen
jaostossa. Jaostojen päätökset vahvistaa johtokunta. Muuten jaostoihin sovelletaan mitä
johtokunnassa on sanottu.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§ Tilit
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle viikon kuluessa tilien
vastaanottamisesta.

11§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous helmikuussa ja syyskokous
marraskuussa
Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta sen tarpeelliseksi
katsoo tai milloin toiminnantarkastaja tai vähintään yksikymmenysosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

12§ Kokouskutsu
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle, vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta
julkaistulle sanomalehti-ilmoituksella, ilmoittamalla asiasta yhdistyksen virallisilla kotisivuilla tai
toimittamalla kutsu postitse tai jäsenen ilmoittamalla sähköpostilla jokaiselle jäsenelle. Muut
tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
13§ Käsiteltävät asiat sääntömääräisissa vuosikokouksissa
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä
ääntenlaskijat.
2) käsitellään johtokunnan laatima vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
3) Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös toiminnantarkastajan lausuntoineen
edelliseltä

kalenterivuodelta ja päätetään sen vahvistamisesta, sekä vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä,
joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpito mahdollisesti antavat aihetta.
4) Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
5) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä
ääntenlaskijat.
2) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan varsinaiset jäsenet
erovuoroisten tilalle sekä neljä (4) varajäsentä.
3) Valitaan johtokunnan esityksestä jaostot sekä esitetty määrä jäseniä.
4) Päätetään vuosimaksun suuruus.
5) Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätetään niistä.
6) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Asia, jonka jäsen haluaa esittää kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on kirjallisesti
jätettävä johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14§ Käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei
näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Henkilövaaleissa ratkaisee arpa.
Määräenemmistö:
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että kaksi kolmannesta (2/3) saapuvilla olevista
yhdistyksen jäsenistä sitä kannattaa asiassa, jotka koskevat:
1) uuden määrärahan myöntämistä tai entisen korottamista
2) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamista, kiinteistön ostamista tai
myymistä.

15§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa varsinaisissa tai ylimääräisissä kokouksissa, jolloin
muutoksen puolesta pitää olla vähintään 2/3 annetuista äänistä.

16§ Yhdistyksen lakkauttaminen
Yhdistyksen purkamista koskeva kysymys on ratkaistava kahdessa, kuukauden väliajalla
pidettävässä kokouksessa ja vaaditaan sellaisen päätöksen aikaansaamiseksi vähintään 5/6
annetuista äänistä kussakin kokouksessa
.
17§ Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus johonkin yhdistyksen harkitsemaan,
palveluskoira-asiaa edistävään tarkoitukseen.

18§ Yhdistyslaki
Muuten noudatettakoon mitä yhdistyksistä laissa säädetään.

