
NYKYINEN EHDOTETTU MUUTOS (muutos lihavoituna) 

10§ Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat: 

1. vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa 

2. syyskokoukseen loka-marraskuussa 

3. Ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus sen 
tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään kaksi-
kymmentä (20) jäsentä tai 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Mikäli 
yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 
yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin käsiteltäväksi, on 
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi 
(2) kuukautta ennen varsinaista kokousta. 

10§ Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat: 

1. vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa 

2. syyskokoukseen loka-marraskuussa 

3. Ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus sen 
tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 
kaksikymmentä (20) jäsentä tai 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Mikäli 
yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 
yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin käsiteltäväksi, on 
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi 
(2) kuukautta ennen varsinaista kokousta. 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenne-
yhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana. 

11§ Kokousten koolle kutsuminen 

Kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on 
julkaistava kokousta edeltäneessä yhdistyksen 
tiedotuslehdessä ja laitettava kerhon kotisivuille 
internetiin viimeistään kymmenen (10) päivää ennen 
kokousta sekä hallituksen määräämässä paikassa 
pidettäviin ylimääräisiin kokouksiin seitsemän (7) 
päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on 
mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. 

11§ Kokousten koolle kutsuminen 

Kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on 
julkaistava kokousta edeltäneessä yhdistyksen 
tiedotuslehdessä ja kerhon kotisivuilla internetissä 
tai lähetettävä sähköpostitse viimeistään kymme-
nen (10) päivää ennen kokousta sekä hallituksen 
määräämässä paikassa pidettäviin ylimääräisiin 
kokouksiin seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa 
käsiteltäviksi tulevat asiat 

12§ Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsi-naisella, 

perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Sen 

lisäksi voi em. jäsen edustaa valta-kirjalla yhtä 

yhdistyksen äänivaltaista jäsentä yhdellä (1) äänellä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksin-

kertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi äänes-

tettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 15 

§:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia ellei 

vähintään 1/10 henkilökohtaisesti tai valtuutetun 

asiamiehen kautta saapuvilla olevista jäsenistä vaadi 

suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan 

voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on 

kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa. Saavutetut 

jäsenoikeudet säilyvät. 

 

12§ Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, 

perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Sen 

lisäksi voi em. jäsen edustaa valtakirjalla yhtä 

yhdistyksen äänivaltaista jäsentä yhdellä (1) äänellä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi äänes-

tettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 15 

§:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia ellei 

vähintään 1/10 henkilökohtaisesti tai valtuutetun 

asiamiehen kautta saapuvilla olevista jäsenistä vaadi 

suljettua lippuäänestystä tai, jos kokoukseen voi 

osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistumi-

nen), äänestystä muulla vastaavalla vaalisalaisuu-

den säilyttävällä menetelmällä. Äänten mennessä 

tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on 

kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa. Saavutetut 

jäsenoikeudet säilyvät. 

 



13 § Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat: 

1. kokouksen avaus;  

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 
pöytäkirjan tarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja 2 valtakirjojen 
tarkastajaa;  

3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;  

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;  

6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
toiminnantarkastajan lausunto;  

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä;  

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus;  

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 
pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja  

2 valtakirjojen tarkastajaa;  

3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;  

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;  

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;  

7. päätetään hallituksen ja 
toiminnantarkastajan/varatoiminnantarkastajan 
kokouspalkkioista;  

8. hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali 
erovuoroisten tilalle;  

9. hallituksen puheenjohtajan vaali hallituksen varsinaisten 
jäsenten joukosta vuosittain;  

10. toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali 
vuosittain;  

11. edustajien määrääminen Suomen Kennelliitto - Finska 
Kennelklubben r.y:n kokouksiin (toimikausi kolme vuotta);  

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
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Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat: 

1. kokouksen avaus;  

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 
pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa; 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä 
paikallaolijat ja valtakirjat; 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;  

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
toiminnantarkastajan lausunto;  

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä;  

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus;  

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa; 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä 
paikallaolijat ja valtakirjat; 

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;  

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;  

7. päätetään hallituksen ja 
toiminnantarkastajan/varatoiminnantarkastajan 
kokouspalkkioista;  

8. hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali 
erovuoroisten tilalle;  

9. hallituksen puheenjohtajan vaali hallituksen varsinaisten 
jäsenten joukosta vuosittain;  

10. toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali 
vuosittain;  

11. edustajien määrääminen Suomen Kennelliitto - Finska 
Kennelklubben r.y:n kokouksiin (toimikausi kolme vuotta);  

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 



  

13a § Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen 

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. 

 

 


