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Esitys yhdistyksen sääntöjen 6, 8, 9, 10 ja 13 §:ien muuttamiseksi sekä uuden 8a §:n lisäämiseksi 

 
Voimassa oleva EHDOTUS (keltaisella) 

SÄÄNNÖT 
Suomen Koirankasvattajat 
SuKoKa ry. 
 
 
 
 
6§ Jäsenen erottaminen 
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka 
- ei maksa jäsenmaksuaan määräaikana 
- toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja 
tarkoitusperiä 
- toimii hyvien tapojen tai lain vastaisesti 
- toiminnallaan yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa 
yhdistystä 
- Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos 
jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta 
vuoden ajalta. Mikäli erottamisen syynä on 
muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu 
jäsen voi vedota erottamisesta yhdistyksen 
kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen 
hallitukselle kuukauden kuluessa tiedon 
saatuaan. Erottaminen astuu voimaan 
vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen 
kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän 
erottamispäätöksen. 
 
Jos jäsen kennel- tai harrastustoiminnassaan 
taikka muussa koiriin liittyvässä toiminnassaan 
toimii lain tai Suomen Koirankasvattajat 
SuKoKa ry:n tarkoitusperien, sääntöjen, 
ohjeiden tai määräysten vastaisesti, jäsen 
voidaan erottaa määräajaksi tai lopullisesti. 
Mikäli asianhaarat lieventävät, voidaan 
seuraamukseksi antaa varoitus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÄÄNNÖT 
Suomen Koirankasvattajat 
SuKoKa ry. 
 
 
 
 
6§ Jäsenen erottaminen 
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka 
- ei maksa jäsenmaksuaan määräaikana 
- toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja 
tarkoitusperiä 
- toimii hyvien tapojen tai lain vastaisesti 
- toiminnallaan yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa 
yhdistystä 
- Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos 
jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta 
vuoden ajalta. Mikäli erottamisen syynä on 
muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu 
jäsen voi vedota erottamisesta yhdistyksen 
kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen 
hallitukselle kuukauden kuluessa tiedon 
saatuaan. Erottaminen astuu voimaan 
vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen 
kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän 
erottamispäätöksen. 
 
Jos jäsen kennel- tai harrastustoiminnassaan 
taikka muussa koiriin liittyvässä toiminnassaan 
toimii lain tai Suomen Koirankasvattajat 
SuKoKa ry:n tarkoitusperien, sääntöjen, 
ohjeiden tai määräysten vastaisesti, jäsen 
voidaan erottaa määräajaksi tai lopullisesti. 
Mikäli asianhaarat lieventävät, voidaan 
seuraamukseksi antaa varoitus. Hallituksen 
tulee varata jäsenelle 30 vrk aikaa antaa 
asiasta selvityksensä. Maksettua jäsenmaksua 
ei makseta takaisin eikä määräajaksi erotetulla 
jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 
 
Hallitus voi myös erottaa jäsenen (määräajaksi 
tai lopullisesti), mikäli jäsenelle on määrätty 
rangaistus eläinsuojelurikoksesta, jäsen on 
määrätty eläintenpitokieltoon tai Kennelliiton 
eettinen lautakunta on jäsenelle määrännyt 
sanktion teosta, jonka perusteella hänet on 
erotettu Kennelliiton jäsenyydestä tai hänelle 
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8 § Yhdistyksen kokous 
Yhdistys kokoontuu vuosittain 
vuosikokoukseen helmi-, maaliskuussa. 
Kokousajan ja -paikan määrää hallitus. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
- Kokouksen avaus 
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 
ääntenlaskijaa 
- Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja 
äänioikeus 
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
- Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja 
kuullaan tilintarkastajien lausunto 
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudet 
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 
kerrallaan 
- Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet 
erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §: ää 
noudattaen. 
- Valitaan hallitukselle yhdestä kolmeen (1-3) 
varajäsentä 
- Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän 
varahenkilönsä 
- Valitaan tarvittaessa edustajat 
kenneljärjestöjen kokouksiin 
- Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät 
esitykset ja aloitteet 
- Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet 
- Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa 
kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä 
annetuista äänistä ottaen huomioon 
yhdistyslain 23§:n määräykset. 
 
 

on määrätty rekisteröinti- ja /tai kokeisiin / 
näyttelyihin osallistumiskielto. Hallituksen tulee 
varata jäsenelle 30 vrk aikaa antaa asiasta 
selvityksensä. Maksettua jäsenmaksua ei 
makseta takaisin eikä määräajaksi erotetulla 
jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 
 
 
8 § Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys kokoontuu vuosittain 
kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa ja 
syyskokoukseen loka-marraskuussa.  
 
Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua 
hallituksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana.  
Kokousajan ja -paikan määrää hallitus. 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
- Kokouksen avaus 
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 
ääntenlaskijaa 
- Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja 
äänioikeus 
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
- Hyväksytään toimintakertomus, esitetään 
tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto 
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille 
- Valitaan tarvittaessa edustajat 
kenneljärjestöjen kokouksiin 
- Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät 
esitykset ja aloitteet 
- Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet 
- Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa 
kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä 
annetuista äänistä ottaen huomioon 
yhdistyslain 23§:n määräykset 
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
- Kokouksen avaus 
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 
ääntenlaskijaa 
- Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja 
äänioikeus 
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudet seuraavalle vuodelle 
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- Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
seuraavaksi kalenterivuodeksi  
- Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet 
erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §: ää 
noudattaen. 
- Valitaan kaksi (2) tilin- tai 
toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. 
Toiminnantarkastajien sijaan voidaan 
vaihtoehtoisesti valita KHT- tai HTM-
pätevyyden omaava tilintarkastaja ja 
varatilintarkastaja. 
- Valitaan tarvittaessa edustajat 
kenneljärjestöjen kokouksiin 
- Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät 
esitykset ja aloitteet 
- Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet 
- Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa 
kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä 
annetuista äänistä ottaen huomioon 
yhdistyslain 23§:n määräykset. 
 
8a § Etäosallistuminen yhdistyksen 
kokoukseen  
  
Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua 
tietoliikenneyhteyden tai muulla teknisellä 
apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen 
aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää.  
 
Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua 
teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), 
niin   
 
1. etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä 
yhdistyksen hallitukselle vähintään viikko 
ennen kokousta,  
 
2. yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen 
kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava 
siitä, että yhdistyksen kokoukseen osallistujat 
tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen 
jäseniksi,   
 
3. äänestettäessä etäyhteyden kautta 
teknisellä apuvälineellä, on hallituksen 
huolehdittava äänestyksen salaisuuden ja 
vaalisalaisuuden säilymisestä.  
   
Yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään 
tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen 
(etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen 
kokous vahvistanut äänestys- ja 
vaalijärjestyksen.   
 



  
  
 LIITE 1 
 4(5)  

9 § Yhdistyksen kokousten koolle 
kutsuminen 
Yhdistyksen vuosikokouksen kutsuu koolle 
yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on jätettävä 
postin kuljetettavaksi tai sähköpostitse jäsenen 
ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kolme (3) 
viikkoa ennen kokousta. 
 
Jäsenen yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa käsiteltäväksi esittämä asia on 
lähetettävä kirjallisesti viimeistään kokousta 
edeltävän joulukuun viimeiseen (31.) päivään 
mennessä. Yhdistyksen ylimääräisen 
kokouksen koolle kutsuu yhdistyksen hallitus. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun 
yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 
yhdistyksen kaikista äänioikeutetuista jäsenistä 
on sitä kirjallisesti hallitukselta erikseen 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. 
 
Tällainen kokous on kutsuttava koolle 
viimeistään 60 päivän kuluessa pyynnön 
esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen 
koollekutsumisesta ja äänestyksissä ovat 
voimassa samat säännöt kuin edellä on 
vuosikokouksesta mainittu. 
 
 
 
 

 
 

10§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka 
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän 
(9) varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan 
toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenen 
toimikausi on kolme (3 ) vuotta, jäsenistä on 
kolmasosa (1/3) vuosittain erovuorossa. 
Kahdella ensimmäisellä kerralla määrätään 
hallituksen erovuoroiset jäsenet arvalla, sen 
jälkeen vuoron mukaan. Hallitukselle valitaan 
yhdestä kolmeen varajäsentä joiden toimikausi 
on yksi (1) vuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 
Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt voidaan valita hallituksen 
ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 

9 § Yhdistyksen kokousten koolle 
kutsuminen 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle 
yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu julkaistaan 
yhdistyksen kotisivuilla ja toimitetaan 
sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan 
osoitteeseen vähintään kolme (3) viikkoa 
ennen kokousta. 
 
Kokouskutsussa on mainittava, mikäli 
etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on 
myös mahdollista. Kokouskutsussa on myös 
mainittava, mihin 8a§ 2 momentin 1 kohdassa 
mainittu ennakkoilmoittautuminen on tehtävä. 
 
Jäsenen yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa käsiteltäväksi esittämä asia on 
lähetettävä kirjallisesti viimeistään kokousta 
edeltävän tammikuun viimeiseen (31.) päivään 
mennessä. Yhdistyksen ylimääräisen 
kokouksen koolle kutsuu yhdistyksen hallitus. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun 
yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 
yhdistyksen kaikista äänioikeutetuista 
jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta 
erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
pyytänyt. 
 
Tällainen kokous on kutsuttava koolle 
viimeistään 60 päivän kuluessa pyynnön 
esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen 
koollekutsumisesta ja äänestyksissä ovat 
voimassa samat säännöt kuin edellä on 
vuosikokouksesta mainittu. 
 
 
10§ Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka 
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen 
kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) 
varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi 
on yksi kalenterivuosi ja hallituksen jäsenen 
toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta, 
jäsenistä on kolmasosa (1/3) vuosittain 
erovuorossa. Hallitukselle valitaan yhdestä 
kolmeen varajäsentä joiden toimikausi on yksi 
(1) vuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi 
kerrallaan. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita 
hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 
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varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään 
viisi (5) hallituksen jäsentä sitä vaatii erityisesti 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallitus 
on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi (6) 
hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

 
13§ Äänestykset 
Ellei näissä säännöissä tai laissa ole toisin 
määrätty, ratkaistaan kaikki asiat yhdistyksen 
kokouksissa ja hallituksen kokouksissa 
avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä 
ei vaadita, sekä yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänien mennessä tasan 
ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa 
ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama 
mielipide. 
 
 
 
 

varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään 
viisi (5) hallituksen jäsentä sitä vaatii erityisesti 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallitus 
on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi (6) 
hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

 
 
 
 
13§ Äänestykset 
Ellei näissä säännöissä tai laissa ole toisin 
määrätty, yhdistyksen kokouksen päätökset 
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänestykset ovat avoimia, ellei suljettua 
lippuäänestystä vaadita tai, jos kokoukseen 
voi osallistua teknisellä apuvälineellä 
(etäosallistuminen), äänestystä muulla 
vastaavalla vaalisalaisuuden säilyttävällä 
menetelmällä. Äänien mennessä tasan 
ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä 
arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan 
kannattama mielipide. 
 
 
  

 

 


