Suomen Coton de Tuléar ry
Suomen Coton de Tuléar ry Yhdistyksen säännöt
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Coton de Tuléar ry ja sen kotipaikka on
Helsinki. Sen toiminta-alue on koko maa.
2§ Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi.
3§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin SKL- FKK) hyväksymänä rotuyhdistyksenä edistää puhdasrotuisten
Coton de Tuléar rotuisten koirien jalostusta ja käyttöä. Yhdistys toimii Coton de Tuléareista kiinnostuneiden
henkilöiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää rodun harrastukseen liittyvää
tiedotus-, koulutus-, näyttely- ja muuta toimintaa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
4§ Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:een, Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening ry:een (näissä
säännöissä lyhenteellä SKKY) ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:een. Yhdistys voi yhdistyskokouksensa
päätöksellä liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyttäviin yhdistyksiin. Yhdistys pitää yllä
yhteyksiä muihin kennelharrastajiin ja erityisesti muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin.
5§ Varainhankinta Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsen- ja liittymismaksuja, joiden suuruuden
määrää syyskokous. Liittymismaksu ja jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.
6§ Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen
rekisteröidyn yhdistyksen, yhteisön tai säätiön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Henkilöjäsen voi olla vuosi-, tuomari-, perhe- tai nuorisojäsen. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä yli 15vuotias henkilö. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen perheeseen kuuluva henkilö. Nuorisojäsen
voidaan hyväksyä alle 15-vuotias henkilö. Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen harrastaman
rodun ulkomuototuomari. Tuomarijäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenyhdistykseksi voidaan hyväksyä
coton de tuléar- rodun harrastajien muodostava alueellinen tai paikallinen yhdistys. Yhteisöjäseneksi
voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi
kenneltyössä ansioituneen henkilön. Asiantuntijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua eikä hänellä ole
äänioikeutta. Yhdistyksen hallitus voi esittää ja yhdistyskokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on
erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäseneltä ei peritä
jäsenmaksua. Jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä.
7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta maaliskuun loppuun mennessä, hallitus
voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien
kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu SKL – FKK:sta ja/tai SKKY:stä. Erottamisesta päättää
yhdistyskokous. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava ¾

enemmistö annetuista äänistä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen
varoihin.
8§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.
9§ Yhdistyksen hallintoelimet Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa
käyttävät yhdistyskokoukset.
10§ Yhdistyskokoukset ja kokousedustajat Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen
yhdistyskokoukseen: syyskokoukseen loka-marraskuussa ja vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa. Yhdistys
kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita. Kokouskutsut
toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen
kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla vuosi-, tuomari-, perhe- ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.
Jäsenyhdistyksen edustajalla on kolme (3) ääntä kutakin alkavaa 50 henkilöjäsentään kohti, kuitenkin
enintään kuusi (6) ääntä. Yhteisö-, asiantuntija- ja nuorisojäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli
lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta, sekä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.
11§ Yhdistyskokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus. 2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Valitaan
hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. 6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 7.
Valitaan yhdistykselle sihteeri. 8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa. 9.
Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta. 10. Vahvistetaan hallituksen
esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. 11. Käsitellään hallituksen
esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus. 2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Esitetään
hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset, ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva,
tilinpäätökseen perustuva selvitys. 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 7. Päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 8.
Käsitellään hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
12§ Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja
kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan
siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset määrätään arpomalla, sen
jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja
rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun
vähintään neljä (4) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kaksi (2)
yhdessä.
13§ Hallituksen tehtävät
* Hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista.
* Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi
* määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyskokousten päätökset.
* Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä
* yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
* Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
14§ Jalostustoimikunta Coton de tuléar- koirien jalostuksen neuvoa antavana elimenä toimii yhdistyksen
hallituksen kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitsema jalostustoimikunta, joka toimii hallituksen
alaisuudessa ja johon kuuluu kolme henkilöä.
15§ Sääntöjen muuttaminen Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksen päätöksellä.
Muutosesityksen hyväksymiseksi tulemiselta vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista
äänistä. Sääntömuutosesitys on julkaistava kokouskutsussa, ja sille on saatava SKKY:n hyväksyminen.
16§ Yhdistyksen purkaminen Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava syys- tai
vuosikokous. Purkamispäätökseen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään ¾ enemmistö
annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään coton de tuléarien jalostuksen ja harrastuksen edistämiseen
purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

