Joensuun seudun Palveluskoirayhdistys ry:n säännöt
1 § Yhdistyksen nimi on Joensuun seudun Palveluskoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on
Joensuun kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä
palveluskoira-asiaan, edistää palveluskoirarotujen jalostamista ja ohjata jäseniään oikein
kasvattamaan ja kouluttamaan palveluskoiriaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
järjestää palveluskoirakokeita, näyttelyitä ja näytöksiä sekä kursseja ja koulutustilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä pitää ravintolatoimintaa
em. tilaisuuksissa.
3 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka haluaa toimia
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.
4 § Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, perhe- tai kunniajäseniä. Henkilö, joka on yhdistyksen
toimintaa ajatellen erityisen ansioitunut, voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua kunniajäseneksi edellyttäen, että vähintään ¾ annetuista äänistä on
ehdotusta kannattanut. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosi- ja perhejäsenellä,
mutta hän on jäsenmaksusta vapaa.
5 § Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus
määrätään vuosikokouksessa. Jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä.
Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua määräaikaan mennessä, hänet katsotaan hallituksen
päätöksellä erotetuksi, mutta hän voi jälleen päästä jäseneksi suorittamalla laiminlyödyt
maksut.
6 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsenyys päättyy seuraavan vuoden vaihteessa.
7 § Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai toiminut
sen tarkoituksen vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Tällöin
erottamispäätökseen vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä. Erottamisesta äänestetään
aina suljetuin lipuin.
8 § Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
9 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi
valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on
vuosittain erovuorossa puolet (½ ), ensin arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja
rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se
mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut kannattavansa, paitsi vaaleissa
ratkaisee arpa.
10 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi
yhdessä.
11 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi
kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajat.
12 § Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.

13 § Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vuosittain tammi-helmikuussa sekä lisäksi
ylimääräisen kokouksen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
14 § Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta
ilmoittamalla siitä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja muista kokouksista
vuosikokouksen päättämällä tavalla joko sanomalehti-ilmoituksella tai yhdistyksen nettisivulla,
tai kirjallisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta.
15 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Kokouksen järjestäytyminen - valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri - valitaan kaksi
pöytäkirjantarkastajaa - valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
2) Todetaan onko kokous laillisesti koolle kutsuttu
3) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4) Esitetään toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
5) Esitetään kuluneen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien
hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6) Hyväksytään toimintasuunnitelma
7) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
8) Hyväksytään tulo- ja menoarvio toimintavuodelle
9) Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
10) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
11) Päätetään kokousten koollekutsumistavasta 14 §:n mukaisesti
12) Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus on
kokoukselle esittänyt
13) Käsitellään kokouskutsussa erikseen mainitut asiat sekä keskustellaan muista
mahdollisesti esitetyistä asioista
16 § Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin säädetty. Äänten mennessä
tasan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut
kannattavansa. Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat 15 vuotta täyttäneet jäsenet.
17 § Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta.
18 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan vuosikokouksessa, jolloin muutosta pitää
kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Sääntömuutosehdotuksesta on mainittava erikseen
kokouskutsussa. Sääntömuutosehdotus on tehtävä kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen
kokousta hallitukselle, joka esittää sen vuosikokoukselle lausuntojen kera.
19 § Yhdistyksen purkamista koskeva esitys on ratkaistava kahdessa, vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Purkamista koskeva
päätös vaatii molemmissa kokouksissa vähintään 5/6 annetuista äänistä.
20 § Yhdistyksen purkautuessa sääntöjen mukaisesti on sen omaisuus luovutettava
yhdistyksen kokouksen parhaaksi katsomaan palveluskoira-asiaa edistävään tarkoitukseen.
21 § Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään.

