
SATAKUNNAN PYSTYKORVAKERHO RY 

1. Toiminta-ajatus ja päämäärä. 

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda puitteet metsästyspystykorvaharrastajille koiransa 
kehittämiseksi. Yhdistys auttaa harrastajia koiransa kehittämisessä ja jalostuksessa järjestämällä 
koe-, koulutus-, neuvonta- ja opastustoimintaa. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä 
toimialueensa sidosryhmiin ja toimii jäsentensä edunvalvojana.                                                                   
Lisäksi hallitus informoi tarvittaessa jäsenkirjeellä niistä uusista ohjeista ja velvoitteista jotka 
tulevat Suomen kennelliitolta tai rotujärjestöiltä.

  

2. Säännöt. 

1§ Nimi ja kotipaikka. 

Yhdistyksen nimi on Satakunnan pystykorvakerho r.y. ja sen kotipaikka on Pori. Yhdistyksen 
toiminta-alue on Satakunnan kennelpiirin alue. 

2§ Jäsenet. 

Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua yhdistyksen toiminta-alueen 
metsästyspystykorvista kiinnostunut henkilö. Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet sekä kutsuu 
kunniajäsenet ja kannatusjäsenet, joina voivat olla myös juridiset henkilöt. Varsinaiset- ja 
kannatusjäsenet  maksavat vuotuisen jäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun. Vuosikokous voi päättää 
myös erillisen liittymismaksun perimisestä. Kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Kannatus- ja 
kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. 

3§ Jäsenen eroaminen. 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle tai 
yhdistyksen kokouksessa kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan sen vuoden 
lopussa jona ilmoitus on annettu. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen joka ei ole maksanut 
jäsenmaksuaan kahtena perättäisenä vuotena tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. 

4§ Yhdistyksen kokoukset. 

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain helmi- maaliskuussa vuosikokoukseen ja tarvittaessa 
ylimääräisiin kokouksiin. 

Kirjallinen kutsu on toimitettava jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on 
mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi 
kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen 
kokousta. 



5§ Vuosikokous. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta. 
2. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto. 
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 
4. Vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma. 
5. Määrätään liittymis-, jäsen- ja ainaisjäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan talousarvio. 
6. Määrätään hallituksenjäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkiot kuluvalle 

toimintakaudelle. 
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä. 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

6§ Ylimääräinen kokous. 

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 
yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii. 

7§ Kokousmenettely. 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei 1/10 osa 
saapuvilla olevista äänioikeutetuista edustajista vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksen 
päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, paitsi vaalissa arpa. 

8§ Hallitus. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Vuosikokous valitsee 
puheenjohtajan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi. Joka vuosi valitaan kaksi hallituksen jäsentä 
erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudeksi. Ensimmäisessä kokouksessa valitaan kuusi hallituksen 
jäsentä joista arvalla ratkaistaan erovuoroisuus. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on oltava              
suomen kennelliiton jäseniä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus jota enemmistö 
kannattaa, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jäsenen erottamista koskevassa 
asiassa tarvittava enemmistö on 5/7osaa hallituksen koko jäsenmäärästä. 

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan hallituksen 
sisältä tai ulkopuolelta. Hallitus voi valita muitakin tarvitsemiaan toimihenkilöitä joko hallituksen 
sisältä tai ulkopuolelta. 

9§ Hallituksen tehtävät. 

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm. laatia yhdistykselle 
toimintaohjeet sekä varsinaisten jäsenten työnjako, valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa 
käsiteltävät asiat, ohjata ja valvoa toimintaa ja sen kehittämistä. 



10§ Puheenjohtaja. 

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, huolehtii siitä että yhdistys toimii 
tarkoituksensa mukaisesti. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
varapuheenjohtaja. 

11§ Nimen kirjoittaminen. 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

12§ Toiminta- ja tilikertomukset. 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee riittävän ajoissa           
ennen vuosikokousta toimittaa tilintarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
liitteineen. Tilintarkastajien tulee ennen vuosikokousta palauttaa asiakirjat hallitukselle sekä liittää 
niihin tarkastuskertomuksensa. 

13§ Sääntöjen muuttaminen. 

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne 
lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosesitys esiintyä 
kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3osaa annetuista äänistä sitä 
kokonaisuudessaan kannattaa. 

14§ Yhdistyksen purkaminen. 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä 
yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen vuosikokous. Vähintään 2/3osaa annetuista 
äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamista. Purkamisesta päättäneen 
jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä huomioiden sen, että 
varoilla on pyrittävä tukemaan jotain kenneltoiminnalle hyödyllistä tarkoitusta. 

Nämä säännöt tulevat voimaan 27.2.2010, ja korvaavat kaikki aikaisemmat säännöt ja 
toimintaohjeet. 


