
UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY:N SÄÄNNÖT 
 
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY ja sen kotipaikka 
on Porvoo. Kerhon kieli on suomi ja ruotsi. Toimintakieli on suomi 
 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot  
                                         
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hirvikoirien käyttöä 
metsästyksessä ja kehittää puhdasrotuisia hirvikoiria paremmin 
käyttötarkoitukseen soveltuviksi. 
  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  
 
  1 Järjestää hirvenhaukkukokeita Uudenmaan alueella  
  2 Organisoi arvokokeiden järjestämisen vuorollaan 
  3 Osallistuu koiranäyttelyjen järjestämiseen  
  4 Järjestää koulutus, neuvonta ja tiedotustilaisuuksia 
  5 Ylläpitää kotisivuja tietoverkossa 
  6 Ylläpitää jäsenrekisteriä ja muita tietopankkeja 
  7 Ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää arpajaisia 
  8 On hirvikoirarotujärjestöjen ja Uudenmaan kennelpiirin jäsen 
    
   
3. Jäsenet 
 
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, 
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset 
jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenet voivat 
liittyä vuosi- tai ainaisjäseniksi. Jäsenen tulee noudattaa 
kenneltoiminnassa hyvää tapaa, korrektia käyttäytymistä ja kerhon 
määräyksiä ja sääntöjä.                             
Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen 
esityksestä valita erityisen ansioitunut henkilö kerhon 
toiminnassa vuosikokouksen päätöksellä. Kunnia jäseniä voi 
kerrallaan olla korkeintaan 6 henkilöä.                       
Jäsen voi erota kirjallisella ilmoituksella hallitukselle.    
Jäsen katsotaan eronneeksi seuraavan toimintavuoden alusta, mikäli 
hän ei ole suorittanut jäsenmaksua säädettynä aikana.  
 
4 Jäsenmaksu 
 
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja 
ainaisjäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Yhdistyksen 
jäsenyyskausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen.  
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
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5. Kurinpitoasiat 
 
Mikäli jäsen on: 
 
 1 Toiminut yhdistyksen tarkoitusperien, sääntöjen, hyväksyttyjen 
   ohjeiden ja määräysten vastaisesti. 
 2 Rikkonut kenneltoiminnassaan hyvää tapaa. 
 3 Pyrkinyt vahingoittamaan kerhoa antamalla vääriä tietoja   
   kerhosta, sen toimihenkilöistä tai jäsenistä. 
 4 Sopimattomalla tavalla moittinut kerhon järjestämissä  
   tilaisuuksissa toimihenkilöä tai kokeissa palkintotuomaria. 
 
Voi kerhon hallitus kuultuaan asianomaista jäsentä: 
  
 A antaa kirjallisen varoituksen. 
 B kieltää osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin 
   määräajaksi, korkeintaan 2 vuodeksi. 
 C erottaa kerhosta määräajaksi, korkeintaan 2 vuodeksi. 
 D suositella jäsenen erottamista kennelpiiristä, SKL-FKK:sta. 
 E kieltää palkintotuomaria toimimasta kerhon näyttelyissä tai 
   kokeissa määräajaksi, korkeintaan 2 vuodeksi. 
 F suositella SKL-FKK:lle tuomarioikeuksien peruuttamista. 
 
Varsinaisen erottamisen tai toiminnan kieltämisen tekee 
vuosikokous hallituksen esityksestä 3/4 enemmistöllä, paitsi 
jäsenmaksun maksamatta jättäneiden jäsenten osalta. Eronneilla tai 
erotetuilla jäsenillä ei ole oikeutta kerhon varoihin. 
  
6. Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa 
valitut puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja 
valitaan vuodeksi ja jäsenet 3 vuodeksi kerrallaan.  Hallituksen 
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, niin harkitessaan 
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu 
on tiedotettava vähintään 7 vrk. ennen kokousta. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun puheen- tai varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä on 
läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

7 Hallituksen tehtävät 
 
  1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä 
    seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 
  2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaan.  
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  3 Johtaa ja hoitaa kerhon toimintaa ja taloutta. 
  4 Anoa ja järjestää haukkukokeet ja näyttelyt. 
  5 Huolehtia arvokokeiden ottelutoimikuntien perustamisesta. 
  6 Pitää jäsenrekisteriä ja tiedottaa jäseniä. 
  7 Edustaa hirvikoiraharrastajia Uudenmaan Kennelpiiri ry:ssä. 
  8 Valmistaa ja esittää vuosikokoukselle tilinpäätös,  
    toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 
  9 Valmistella ja esittää vuosikokoukselle seuraavanvuoden  
    toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio. 
 10 Järjestää koirien valinta arvo-otteluihin. 
 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 
 

9. Tilikausi 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus 
jätetään toiminnan tarkastajille tammikuun loppuun mennessä.  
          
10. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä ennen helmikuun loppua. Yhdistyksen kokouksissa on 
jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä 
hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian. 
 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään        
7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai 
sähköpostitse tai muulla sähköisellä viestintävälineellä. 
 

12. Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus. 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi   
   pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
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 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien 
    lausunto.                                                                                          
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
    myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
    jäsenmaksujen suuruudet. 
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja tarvittavat hallituksen      
    jäsenet. 
 9. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja niille varamiehet.                                  
10. Edustus kennelpiirissä ja rotujärjestöissä. 
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
12. Muut asiat, joista kuitenkaan ei voida päättää. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti hallitukselle 31.12 mennessä, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 
 
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen 
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  


