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1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kotkan Koiraystäväin Seura ry ja sen kotipaikka
on Kotka. Yhdistyksestä voidaan käyttää lyhennettä KKS.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää koiranpitoa ja koiriin
liittyvää harrastustoimintaa.
Yhdistys järjestää koiraharrastukseen liittyviä koulutus-, näyttely-
, koe-, kilpailu-, keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa
julkaisutoimintaa.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen,
Kymenläänin Kennelpiiri ry:n jäsen, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n
ja Suomen Agilityliitto ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua ja liittyä
jäseneksi tarkoitustaan edistäviin yhdistyksiin ja yhteisöihin
sitoutuen heidän sääntöihinsä ja ohjeistuksiinsa. Näistä
jäsenyyksistä päättää yhdistyksen hallitus.

3§ Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4§ Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
Kerää jäsen- ja kausimaksua.
Järjestää maksullisia kilpailuja, kokeita, testejä, näyttelyitä,
huvitilaisuuksia, koulutustilaisuuksia, kursseja ja arpajaisia.
Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Voi harjoittaa pienimuotoisesti koiraharrastukseen liittyvien
tuotteiden myyntiä.
Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta.
Myy mainostilaa.

5§ Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voivat olla yksityiset henkilöt,
kannatusjäsen voi olla myös oikeustoimikelpoinen yhteisö. Jäsenistä
pidetään yhdistyksen toimesta jäsenrekisteriä. Rekisteriin merkitään
jäsenen etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
postiosoite ja kotipaikka. Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus
tutustua häntä koskeviin tietoihin. Jäsenrekisterissä olevien
tietojen luovuttamisesta säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-
asetuksessa.

5.1§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voi
liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
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huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäsen ja -puheenjohtaja vapautuu jäsenmaksuista.

5.2§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Jo maksettuja jäsen- ja kausimaksuja ei palauteta. Hallitus katsoo
jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen
kuukauden sisällä sen eräpäivästä kehotuksesta huolimatta.

5.3§ Jäsenen erottaminen
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan taikka
muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut
yhdistyksen toimintaa, on hallituksella oikeus erottaa jäsen
yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 asian
käsitelleessä hallituksen kokouksessa annetuista äänistä.
Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitosta tai on tuomittu
eläinsuojelurikoksesta, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa
jäsen myös yhdistyksestä.
Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Yhdistyksestä erotetulla
tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5.4§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
jokaiselle ryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Maksujen eräpäivistä
päättää hallitus.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
yhdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja kahdeksi
kalenterivuodeksi valitut 6-10 jäsentä sekä 0-5 yhdeksi
kalenterivuodeksi valittua varajäsentä. Varajäsen voi toimia
varsinaisen jäsenen sijaisena kokouksen päätösvaltaisuuden
saavuttamiseksi, mikäli joku varsinainen jäsen on estynyt
osallistumasta kokoukseen tai on esteellinen käsiteltävässä asiassa.
Hallituksen jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain
erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan jaostojen edustajien
keskuudesta tasapuolisesti.

6.1§ Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä
kokouksessa. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Vaaleissa kuitenkin arpa.
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6.2§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa vastuullisesti sen taloutta
ja omaisuutta.
Päättää yhdistyksen irtaimen omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta.
Edustaa yhdistystä sekä vastata yhdistyksen puolesta.
Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
Ylläpitää jäsenrekisteriä.
Kutsua yhdistyksen kokoukset kokoon, valmistella ja esittää
kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi merkityt asiat ja
aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset.
Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Valita tarvittavat toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät sekä
määrätä valitsemiensa toimihenkilöiden, toimikuntien ja työryhmien
tehtävät.
Nimetä yhdistyksen edustajat sidosryhmäyhteistyöhön siltä osin, mitä
yhdistyksen kokous ei määrää.
Vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta ja viestinnästä.
Vastata muista yhdistyksen lakisääteisistä asioista ja toiminnan
vaatimista operatiivisista asioista.
Hallitus valitsee yhdistyksen edustajat eri tilaisuuksiin.

7§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen varsinaisen
jäsenen kanssa.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on
annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallituksen käsiteltäväksi viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä.
Syyskokous loka-joulukuussa.
Kokouksen tarkemman ajan päättää hallitus.
Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen internetsivuilla ja
toimitettava sähköpostitse jäsenille viimeistään 14 vuorokautta
ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä, perhejäsenillä,
kunniapuheenjohtajilla ja
kunniajäsenillä on äänioikeus ja kullakin yksi ääni.
Kannatusjäsenillä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsen,
joka on estynyt saapumasta kokoukseen, voi antaa äänensä
käyttöoikeuden valtakirjassaan nimeämälleen äänivaltaiselle
jäsenelle. Valtakirja käy myös henkilövaaleissa. Äänivaltainen jäsen
voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) yhdistyksen
äänivaltaista jäsentä.
Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta,
henkilövaaleissa kuitenkin arpa.



Sivu: 4(5)

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää,
hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

9.1§ Kevätkokous
Kokouksen avaus.
Kokouksen sääntömääräisyyden, päätösvaltaisuuden ja äänivaltaisten
määrän toteaminen.
Kokouksen puheenjohtajan valinta.
Kokouksen sihteerin valinta.
Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta.
Kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
Kokouksen esityslistan hyväksymine.
Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja
aloitteet.
Käsitellään jäsenten kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet,
jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuun
loppuun mennessä.
Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 24§:n määräykset.
Kokouksen päättäminen.

9.2§ Syyskokous
Kokouksen avaus.
Kokouksen sääntömääräisyyden, päätösvaltaisuuden ja äänivaltaisten
määrän toteaminen.
Kokouksen puheenjohtajan valinta.
Kokouksen sihteerin valinta.
Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta.
Kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Päätetään jäsenmaksuista tulevalle vuodelle.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle
vuodelle.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja mahdollisten
varajäsenten lukumäärä.
Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua
yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle sääntöjen 12 §:ä noudattaen.
Valitaan yksi tai kaksi (1-2) toiminnantarkastajaa varahenkilöineen
yhdeksi kalenterivuodeksi.
Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja
aloitteet.
Käsitellään jäsenten kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet,
jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään elokuun
loppuun mennessä.
Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 24§:n määräykset.
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Kokouksen päättäminen.

10§ Sääntöjen muutokset
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen
kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen
saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välissä tulee olla
vähintään yksi kuukausi. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen
saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä.

11§ Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat
luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä
huolehditaan myös arkistojen ja kokoelmien säilymisestä jonkin muun
oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen
purkamisesta päättävässä kokouksessa määrätään.

12§ Yhdistyslaki
Muuten on noudatettava, mitä yhdistyslaissa ja muussa
lainsäädännössä säädetään.


