
Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry toimintarahasto, säännöt  

Hyväksytty Kanakoirakerho –Hönshundssektionen ry:n yhdistyksen vuosikokouksessa xx. päivänä 
maaliskuuta 2020 

1. Rahaston nimi 

Rahaston nimi on KKK-HHS Toimintarahasto (jäljempänä Rahasto).  

2. Rahaston tausta  

Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry (jäljempänä Kerho) on hallinnoinut ja 
ylläpitänyt seuraavia erillisiä rahastoja:  

• Koe- ja metsästysrahasto (Sektion) 

• Palkintorahasto (Sektion) 

• Ruotsinkielinen tiedotusrahasto (Sektion) 

• Perkko&Talas –rahasto (Kerho) 

• Terveysrahasto (KKK) 

Rahastojen varallisuutta on kartutettu Kerhossa sovitun käytännön mukaan 
vuosittain seuraavasti: 

Kerhon osakevarallisuudesta saatavista osingoista rahastoidaan 25%. Tästä määrästä 
jaetaan: 

• Koe- ja metsästysrahastolle 31% 

• Palkintorahastolle 19% 

• Ruotsinkieliselle tiedotusrahastolle 41% 

• Perkko & Talas –rahastolle 9%. 

Lisäksi vuosittaiset liittymismaksut rahastoidaan 100%:sti; puoliksi koe- ja 
metsästysrahastoon sekä palkintorahastoon 

Alkuperäisten rahastosääntöjen soveltamisen tulkinnanvaraisuuden  vuoksi Kerho 
on päättänyt yhdistää kaikki edellä mainitut vanhat rahastot uudeksi KKK – HHS 
Toimintarahasto – nimiseksi rahastoksi.  

Yllä mainittujen erillisrahastojen kirjanpitoarvot ovat yhteensä xxx euroa per 
xx.x.201x, mistä muodostuu Rahaston tilivarat perustamishetkellä.  

3. Rahaston tarkoitus  

Kerho on Suomen Kennelliiton alainen kansallinen brittiläisten kanakoirarotujen 
rotujärjestö, joka toiminnassaan noudattaa Suomen Kennelliiton rotujärjestöohjetta, 
jonka mukaan se on rotujensa jalostusta valvova valtakunnallinen yhdistys. 

Rahaston tarkoituksena on ylläpitää ja turvata Kerhon edustamien brittiläisten 
kanakoirarotujen rodunomaisia käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksia ja kaikinpuolista 
terveyttä ylläpitämällä metsästys-, koe- ja kilpailutoimintaa sekä järjestämällä 



koiranäyttelyitä. Valtakunnallisena Suomen Kennelliiton rotujärjestönä se valvoo ja 
edistää rotujensa kasvatus- ja jalostustoiminta.  

4. Rahaston tarkoituksen toteuttaminen 

Rahaston varallisuutta voidaan rahaston sääntöjen kohden 7 mukaisesti hyödyntää 

• koe-, kilpailu ja näyttelypalkintojen hankintaan,  

• koe- ja kilpailumaastoista aiheutuvien kustannusten kattamiseen, 
riistanhoitoon, lintuhankintoihin, 

• koirien terveyttä ja jalostustoimintaa edistäviin hankkeisiin, 

• kotimaiseen ja kansainväliseen tiedotus- ja julkaisutoimintaan sekä  

• Kerhon toiminnan kannalta pitkäkestoisten investointiluontoisten 
kehityshankkeiden toteuttamiseen.  

Hankkeissa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava Kerhon viralliset kielet suomi 
ja ruotsi sekä kansainvälisten suhteiden kasvava merkitys. Tässä esitetty listaus ei 
ole kattava kaikkien mahdollisten rahaston käyttötarkoitusten osalta.  

5. Toimivalta rahaston toimintaa koskevissa asioissa, rahaston varojen käyttäminen  

Rahaston perustamisen jälkeen Kerhon hallitus hallinnoi Rahastoa, päättää Rahastoa 
koskevista toimintaperiaatteista ja rahaston käyttökohteista näiden sääntöjen 
mukaisesti. Kerhon jaokset ja toimikunnat voivat tehdä hallitukselle ehdotuksia ja 
esityksiä varojen käyttämisestä. Rahaston käyttö toimintavuodelta esitetään Kerhon 
talousraportoinnissa. 

6. Rahaston kartuttaminen  

Rahaston omaisuutta kartutetaan: 

1. Kerhon osakevarallisuudesta saatavista osingoista 

2. Vuosittain Kerhon jäseneksi liittyvien varsinaisten jäsenten liittymismaksuista 

3. Mahdollisista muista hallituksen päättämistä rahastosiirroista 

Osakevarallisuudesta saatavista vuotuisista osingoista rahastoidaan 25%. Lisäksi 
vuosittaiset liittymismaksut rahastoidaan kokonaisuudessaan.  

Rahaston omaisuutta voidaan lisäksi kartuttaa: 
(i) ottamalla vastaan lahjoituksia, testamentteja, avustuksia ja tukia; 
(ii) sulauttamalla rahastoon mahdollisia muita rahastoja; 
(iii) arvopaperien taikka muun irtaimen omaisuuden tuotoilla tai niiden myynnistä 
saaduilla tuloilla  

7.  Rahaston hoito ja hallinto  

Rahaston varoja on pidettävä erillään Kerhon muista varoista.  

Rahaston varoja hoitaa Kerhon varainhoitaja hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti.  



8. Rahaston sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen  

Rahaston säännöt vahvistaa Kerhon yhdistyksen kokous kahdessa perättäisessä 
kokouksessa. Sääntöjen vahvistamiseen tarvitaan ¾ äänten enemmistö kokouksessa 
läsnä olevista tai edustetuista äänistä.  Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa Kerhon 
yhdistyksen kokouksen päätöksellä, kuten edellä on todettu sääntöjen 
vahvistamisesta.  

9. Rahaston purkaminen  

Rahasto voidaan purkaa Kerhon yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Päätös 
purkamisesta tehdään noudattaen samaa menettelytapaa, mitä sääntöjen 
vahvistamisesta on todettu edellä kohdassa 8.  

Jos Rahasto puretaan, on sen säästyneet varat vastaisuudessa käytettävä Kerhon 
yleisen kokouksen päätöksellä Kerhon sääntömääräistä tarkoitusta pitkäjänteisesti ja 
parhaiten edistävällä tavalla. 

10. Sääntöjen voimaantulo  

Rahaston säännöt tulevat voimaan samalla, kun Kerhon yhdistyksen kokous on ne 
edellä kohdassa 8 todetulla tavalla vahvistanut. Sääntöjen voimaantulohetki on 
samalla Rahaston perustamishetki.  

 

 


