
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry.  

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alue Varsinais-Suomi. Yhdistys on 

Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n (jatkossa SML) jäsen 

sekä alueen Kennelpiirin (jatkossa Kennelpiirin) ja sen kautta myös Suomen 

Kennelliitto ry – Finska Kennelklubben rf (jatkossa SKL) jäsen. 

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Kerhon tarkoituksena on vaalia sekä mäyräkoirien rotumääritelmän mukaisia 

ominaisuuksia, että kehittää niiden metsästysominaisuuksia edistämällä ja tukemalla 

mäyräkoirien jalostusta. 

Tarkoituksensa saavuttamiseksi kerho: 

järjestää näyttelyitä ja erilaisia metsästyskokeita ja kilpailuja, harjoittaa tiedotus- ja 

koulutustoimintaa sekä toimii yhteistyössä SML:n, Kennelpiirin ja SKL:n kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta, järjestää asianomaisella 

luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 

3§ JÄSENYYS 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset-, perhe-, nuoriso-, ja kunniajäsenet. Jäseneksi 

pääsee SML:n henkilöjäsen ja jäsenmaksu määräytyy SML:n liittokokouksen 

päätöksen mukaisesti. Mikäli henkilö on jo jonkin toisen yhdistyksen kautta SML:n 

jäsen, voidaan hänet ottaa yhdistyksen jäseneksi hallituksen päätöksellä. Näiden 

jäsenten jäsenmaksun päättää yhdistyksen yleinen kokous. Kunniajäseneksi 

yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on 

ansiokkaasti ja tuloksellisesti tukenut kerhon tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen 

ei maksa yhdistykselle jäsenmaksua.  

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla 

eroamisesta yhdistyksen yleisessä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen 

voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut 

jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä. Jäsen voidaan erottaa 

jäsenyydestä hallituksen päätöksellä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, tai 

jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti 

vaikeuttanut sen toimintaa tai on erotettu SML:stä tai SKL:stä. 

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti tai erottaminen 

SML:stä tai SKL:stä, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen 

erottamispäätöksen tekemistä. 

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti tai erottaminen 

SML:stä tai SKL:stä, jäsen voi vedota erottamisesta kerhon yleiseen kokoukseen, 

jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon 

saatuaan.  

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai kerhon yleisen 

kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen. 



Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä hänen 

jäsenmaksuaan palauteta. 

4§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: 

syyskokoukseen loka- tai marraskuussa ja kevätkokoukseen maalis- tai 

huhtikuussa. Kokouksien ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. 

 

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 

yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain 

kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelemistä varten. Hallituksen on kutsuttava 

tällainen kokous koolle viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluttua 

asian esittämisestä. 

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen virallisilla internet-sivuilla tai 

yhdistyksen jäsenjulkaisussa tai sähköpostitse vähintään kymmenen (14) 

päivää ennen kokousta. 

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla 15-vuotta täyttäneellä varsinaisella, 

perhe- ja kunniajäsenellä äänioikeus. 

 

Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

asiaäänestyksissä kokouksen puheenjohtajan kanta ja henkilövaaleissa arpa. 

Äänestyksissä käytetään avointa äänestystapaa, jos kuitenkin vähintään kolme 

äänivaltaista osanottajaa vaatii, käytetään suljettua lippuäänestystä. 

Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä. 

 

5§ SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

-Kokouksen avaus 

-Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja 

kahden (2) ääntenlaskijan valinta 

-Kokouksen laillisuuden toteaminen 

-Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

-Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi 

-Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle 

-Valitaan toimikunnat ja niiden kokoonkutsujat 

-Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 

-Seuraavan vuoden jäsenmaksun määrääminen 

-Hallituksen esitys seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi ja 

talousarvioksi 

 -Yhdistyksen edustajien valinta SML:n liittokokouksiin sekä SKL:n ja sen piirien 

toimielimiin ja kokouksiin 

-Hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat 



-Jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu 

viimeistään heinäkuun 31. päivään mennessä 

6§ KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

-Kokouksen avaus 

-Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja 

kahden (2) ääntenlaskijan valinta 

-Kokouksen laillisuuden toteaminen 

-Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

-Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien 

lausunto  

-Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

- Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta 

-Hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat 

-Jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu 

viimeistään edellisen vuoden joulukuun 31. päivään mennessä 

7§ HALLITUS 

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi (1) 

kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan 

valittavat kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavaa 

varajäsentä.  

 

Erovuorossa on vuosittain puheenjohtajan lisäksi kolme (3) varsinaista jäsentä ja 

kaksi (2) varajäsentä. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken 

toimikauttaan, yhdistyksen yleinen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi. 

 

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja 

rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt 

voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta tai jos kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme 

(3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. 

 

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan 

tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä hallituksen alaisuudessa. Toimikunta 

voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Syyskokous valitsee niiden 

kokoonkutsujat, jotka esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. 

Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokouksien ja hallituksen antamia 

ohjeita. 

 



Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien kokoonkutsujia tai 

muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, 

mutta ei äänioikeutta. 

8§ YHDISTYKSEN TALOUS 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös on 

toimitettava tammikuun loppuun mennessä toiminnantarkastajille, joiden on 

toimitettava lausuntonsa ja toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 

kolme viikkoa siitä, kun he ovat saaneet tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. 

9§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUS 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina 

kaksi yhdessä.  Hallitus voi lisäksi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan nimen yksin 

juoksevissa asioissa. 

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen sääntöjä 

voidaan muuttaa, mikäli 3/4 läsnä olevista jäsenistä yhdistyksen kokouksessa 

hyväksyy muutoksen. Sääntömuutos astuu voimaan, kun SML:n hallitus on ne 

hyväksynyt ja ne on merkitty yhdistysrekisteriin. 

11§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

 

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistys voidaan purkaa 

mikäli 3/4 läsnä olevista jäsenistä kahdessa (2) vähintään kolmenkymmenen (30) 

päivän välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava 

sääntömääräinen varsinainen kokous, niin päättää. 

 

Kerhon purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat ja arkisto 

on luovutettava SML:lle. 

Kerholle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla 

tavalla, ellei lahjoittaja tai testamentin tekijä ole toisin määrännyt. 

12§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

13§ MUUTOIN NOUDATETTAKOON YHDISTYSLAKIA 

 


