
       

 

SUOMEN NEWFOUNDLANDINKOIRAYHDISTYS –   

FINSKA NEWFOUNDLANDSHUNDFÖRENINGEN RY. 

 

 

 

S Ä Ä N N Ö T 

 

 

1§ 

Yhdistyksen nimi on Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys – Finska 

Newfoundlandshundföreningen ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Se toimii itsenäisenä 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä. 

 

 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää Suomessa harrastusta newfoundlandinkoiriin, edistää niiden 

tarkoituksenmukaista jalostamista ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja opettamaan koiriaan. 

Tähän päämäärään yhdistys pyrkii järjestämällä koiranäyttelyitä, ehdottamalla sopivia 

palkintotuomareita koiranäyttelyihin, järjestämällä kynologisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia 

sekä harjoittamalla tarkoituksenmukaista julkaisu-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa. 

 

 

3§ 

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistyksen jäsenillä on kuitenkin oikeus asioida hallituksen 

kanssa myös ruotsiksi. 

 

 

4§ 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa hakemuksesta newfoundlandinkoiran omistava 

18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka johtokunta yksimielisesti jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen 

kokous voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen tai muun 

henkilön, jolle se haluaa osoittaa kunnioitustaan, Lisäksi jokainen newfoundlandinkoirasta 

kiinnostunut voi liittyä yhdistyksen kannattajajäseneksi hakemuksesta, jonka hyväksymisestä 

päättää johtokunta. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Varsinaisten jäsenten, kannattajajäsenten, ainaisjäsenten ja kunniajäsenten samassa taloudessa 

asuvat perheenjäsenet voivat hakemuksesta liittyä yhdistyksen perhejäseniksi johtokunnan 

hyväksynnällä. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua eikä hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen 

kokouksissa. 

 

 

5§ 

Varsinaiselta jäseneltä, kannattajajäseneltä ja perhejäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun 

suuruus päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa ja se maksetaan asianomaisen kalenterivuoden 

huhtikuun loppuun mennessä. Jokaiselta uudelta jäseneltä, paitsi perhejäseneltä, peritään 

jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa. Uudet jäsenet 

maksavat edellä mainitut maksut kuukauden sisällä liittymisestään. 



Kasvattajan ilmoittaessa omalla kustannuksellaan ja liitettävän henkilön suostumuksella 

kasvattiensa omistajat jäseniksi liittymismaksua ei peritä heidän osaltaan. Kaikki kyseisen pentueen 

omistajat on liitettävä samanaikaisesti jäseniksi lukuun ottamatta ostajia, jotka ovat jo jäseniä. 

Kunniajäsen samoin kuin johtokunnan jäsen toimikautenaan on jäsenmaksuista vapaa. 

Varsinainen jäsen pääsee ainaisjäseneksi, jolloin hän vapautuu enemmistä jäsenmaksuista, 

maksamalla varsinaisen jäsenen jäsenmaksun 15-kertaisena. Varsinaisia jäseniä, jotka eivät ole 

ainaisjäseniä, voidaan kutsua myös vuosijäseniksi. 

 

 

6§ 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 

puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouspöytäkirjaan. 

 

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on 

- jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta määräaikaan mennessä 

- rikkonut yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. 

- tuomittu eläinsuojelurikoksesta 

 

Johtokunnan erottamalla jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle 

osoitetulla ja johtokunnalle lähetetyllä kirjallisella valituksella 14 vrk:n kuluessa johtokunnan 

tekemän erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. Valitusoikeutta ei kuitenkaan ole sillä, joka on 

erotettu yhdistyksestä jäsenmaksun laiminlyömisen vuoksi. Jos yhdistyksen kokouksessa 2/3 

annetuista äänistä hyväksyy erottamispäätöksen, tulee päätös heti voimaan. Äänestys suoritetaan 

suljetuin lipuin. 

 

Yhdistyksen jäsenyydestä eronneelle tai erotetulle ei palauteta hänen maksamiaan varoja eikä 

tällaisella henkilöllä ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 

 

7§ 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on tammikuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajille, 

joiden on jätettävä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään helmikuun 15. päivään 

mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

 

8§ 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Kokouskutsu on toimitettava julkaisemalla 

se vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin ilmestyvässä ja jokaiselle jäsenelle lähetettävässä 

yhdistyksen julkaisussa tai postittamalla se erikseen kirjallisena kutsuna jokaiselle jäsenelle. 

 

 

9§ 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 



6. Esitetään kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 

7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta, erikseen varsinaiselle jäsenelle, perhejäsenelle ja 

kannattajajäsenelle sekä liittymismaksun suuruudesta uudelle jäsenelle 

8. Valitaan joka toinen (2.) vuosi johtokunnan puheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet ja 

varajäsen 

9. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali kahdeksi vuodeksi  

10. Valitaan edustajat keskusjärjestön valtuustoon ja muihin elimiin, joissa yhdistyksellä on 

edustusoikeus 

11. Käsitellään tehdyt aloitteet ja muut esille tulevat asiat. Yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi 

aiotut aloitteet on jätettävä johtokunnalle kirjallisina niin hyvissä ajoin, että ne ehditään ottaa 

kokouskutsuun. 

 

 

10§ 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai 

jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian 

käsittelyä varten. 

Kokouskutsu on toimitettava pykälässä 8 esitetyllä tavalla. 

 

11§ 

Yhdistystä edustaa sen lain mukaisena hallituksena johtokunta, johon vuosikokous valitsee 

kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä yhden (1) 

varajäsenen.  

- johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joka voi 

myös olla johtokunnan ulkopuolelta. 

- Johtokunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai näiden toimeksiannosta 

sihteeri. Kutsu kokoukseen voidaan tehdä puhelimitse tai kirjeellä. 

- Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (3) 

johtokunnan muista jäsenistä on paikalla. 

- Johtokunta voi pitää myös puhelinkokouksia, jolloin päätökset tulevat voimaan, kun 

kokouksesta tehdyn pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

ainakin puolet muista johtokunnan jäsenistä. 

 

12§ 

Johtokunnan tehtävät; 

1. Kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella kokoukselle esitettävät asiat sekä toimeenpanna 

kokouksien päätökset 

2. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta pykälien 4 ja 6 mukaisesti 

3. Pitää jäsenluetteloa 

4. Valita jalostusneuvostoon kolme - kuusi (3-6) jäsentä johtokunnan toimikauden ajaksi. 

5. Vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta. 

6. Huolehtia yhdistyksen varoista, tuloista ja menoista, sekä niiden kirjanpidosta. 

7. Vuosittain tehdä tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne ja yhdistyksen tilit ja pöytäkirjat 

tilintarkastajille pykälän 7 mukaisesti. 

8. Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta. 

9. Yleensä valvoa ja johtaa yhdistyksen toimintaa. 

 

 

13§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri aina kaksi yhdessä. 



 

14§ 

Kaikki asiaäänestykset ja vaalit, joista toisin ei ole määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä ja avoimella äänestyksellä. Jos yksi paikalla olevista jäsenistä vaatii, on 

äänestys suoritettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa 

asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni. Jäsen, joka itse ei ole läsnä yhdistyksen kokouksessa, voi 

kirjallisesti valtuuttaa toisen äänivaltaisen jäsenen äänestämään puolestaan. Yksi jäsen ei 

kuitenkaan voi edustaa enempää kuin neljää (4) jäsentä itsensä lisäksi. 

    

 

15§ 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota kannatti vähintään ¾ 

enemmistö annetuista äänistä. 

 

16§ 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, 

joiden pitämisessä on oltava ainakin kuukauden pituinen väliaika. Purkamispäätöksen on 

kummassakin kokouksessa saatava vähintään ¾  äänten enemmistön kannatus. 

 

Yhdistyksen purkaantuessa luovutetaan sen varat jollekin toiselle newfoundlandinkoira-asiaa 

harrastavalle rekisteröidylle suomalaiselle yhdistykselle tai yhdelle tai useammalle seurakoira-asiaa 

ajavalle rekisteröidylle suomalaiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

17§ 

Muilta osin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä 

 

18§ 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 

 

 

 

 

 


