
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
PRH:n rekisterinumero 141.333 

1 § Yhdistyksen nimi on Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on 

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alainen rotujärjestö toiminta-alueenaan koko maa. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus on liittää yhteen englantilaisten kanakoira rotujen harrastajia sekä edistää rotujen jalostustyötä 

silmälläpitäen rodunomaisia käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys varaa 

koemaita, järjestää käyttökokeita ja kilpailuja, toimeenpanee näyttelyitä sekä harrastaa tiedotus-, koulutus- ja 

julkaisutoimintaa. 

3 § Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. 

 

Jäsenyys 
 

4 § Yhdistyksen jäsenet ovat koejäseniä, vuosijäseniä, perhejäseniä, vapaajäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä tai 

kunniajäseniä. Yksityinen henkilö voidaan hyväksyä koejäseneksi tai vuosijäseneksi kirjallisen hakemuksen perusteella. 

Koejäsenen osallistuttua kana- koirien koetoimintaan, hänet voidaan hyväksyä vuosijäseneksi ilman uutta hakemusta. 

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen puoliso ja 18 vuotta nuorempi lapsi. Vapaajäseneksi ja 

kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa tunteva yksityinen henkilö.  

Yhdistyksen jäsenenä 25 vuotta ollut henkilö hyväksytään vapaa jäseneksi hänen täytettyään 70 vuotta. 

Kunniajäseneksi vuosikokous voi kutsua hallituksen yksimielisen esityksen perusteella yhdistyksen edustamalla 

harrastusalalla erityisesti ansioituneen henkilön.  

Vuosikokous voi myöskin hallituksen yksimielisen esityksen perusteella kutsua kerhon puheenjohtajana toimineen 

kunniajäsenen kunniapuheenjohtajaksi. 

5 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan sanottua ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden 

alusta. 

6 § Jäsenmaksunsa edellisen toimintavuoden aikana suorittamatta jättänyt jäsen voidaan hallituksen päätöksellä katsoa 

erotetuksi. Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa määräajaksi tai lopullisesti, jos hänen katsotaan toimineen 

kerhon tarkoitusperiä vastaan tai muuten sopimattomasti. Erottamiseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös. 

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 

 



Talous 

7 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava 

tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallisesti lausuntonsa 

kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta. 

8 § Koe- ja vuosijäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Perhejäsenen on suoritettava puolet vuosijäsenen 

jäsenmaksusta. Vapaajäsen, kirjeenvaihtajajäsen ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta. 

Vuosijäsenelle voidaan määrätä liittymismaksu. 

 

Hallinto 

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon vuosikokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsee 

puheenjohtajan sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi vuosittain valittavaa varajäsentä. Kahtena ensimmäisenä vuonna 

ratkaistaan erovuoroiset kaksi jäsentä arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varainhoitajan ja 

sihteerit hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun 

puheenjohtaja tai vara- puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat saapuvilla. Hallituksen kokouksessa asia 

ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muuten puheen- 

johtajan mielipide. 

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

kanssa. Pankki-, posti- ym. juoksevia asioita hoidettaessa hallitus voi määrätä jonkun hallituksen jäsenen, sihteerin tai 

varainhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

11 § Hallituksen tehtävät 

Edustaa yhdistystä, ajaa sen asioita tuomioistuimissa ja virastoissa. Hallitus voi valtuuttaa asiamiehen ollen valtakirja 

pätevä, jos sen on allekirjoittanut koko hallitus tai valtuutus käy ilmi hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Kutsua 

jäsenet varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin, valmistaa niiden käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä panna täytäntöön 

niissä tehdyt päätökset. Esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto 

sekä laatia seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio. Hyväksyä ja kutsua jäsenet, kunniajäseniä lukuunottamatta. Valita eri 

tehtäviä varten henkilöt ja toimikunnat ja valvoa, että sovittuja jalostusperiaatteita noudatetaan. Valvoa rahastojen 

hoitoa. Huolehtia juoksevista asioista. 

 

Varsinaiset kokoukset 
 

12 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana. 

Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä postitse kullekin jäsenelle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa 

on mainittava käsiteltävät asiat. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

- suoritetaan valtakirjojen tarkastus 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

- esitetään toimintakertomus 

- esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle 

- vahvistetaan kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, määrätään koe- ja vuosijäsenen jäsenmaksut ja liittymismaksu sekä 

toimihenkilöiden palkkiot 

- valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka myös toimii yhdistyksen 

puheenjohtajana ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet 

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä 

- käsitellään muut asiat. 

13 § Syyskokous 

Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskilpailukauden päätyttyä. Kutsu syyskokoukseen toimitetaan kuin 

vuosikokoukseen. 

14 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kahden kuukauden 

kuluessa siitä, milloin vähintään 1/10 jäsenistöstä sitä kirjallisella hakemuksella ilmoittamansa asian vuoksi hallitukselta 

vaatii. Kutsu kokoukseen toimitetaan samoin kuin kutsu vuosikokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät 

asiat. 

15 § Asiat, joista ei ole toisin määrätty (16, 17 §) ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa avoimella äänestyksellä ja 

yksinkertaisella äänten- enemmistöllä, mikäli vähintään 1/10 läsnä olevista jäsenistä ei vaadi suljettua lippuäänestystä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen 

kokouksessa jäsenellä on yksi ääni. Koejäsenellä ja kirjeenvaihtajajäsenellä sekä 18 vuotta nuoremmalla jäsenellä ei 

kuitenkaan ole äänioikeutta. Jäsen, jolla on äänioikeus, saa valtakirjalla edustaa kahta äänioikeutettua jäsentä. 

16 § Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on 

kannattanut. 

 

Yhdistyksen purkaminen 
 

17 § Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen 

kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Purkautumispäätökseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. 

18 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen omaisuus viimeisen yhdistyksen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti 

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. 

19 § Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa määrätään. 

20 § Saavutetut jäsenetuudet pysyvät voimassa. 


