
Suomen Kettuterrierit ry
1.10.1984

1(5)

SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT

1§
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on 
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja sen kieli on Suomi. 

2§
Tarkoitus

Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alaisena kettuterriereiden 
rotujärjestönä toiminta-alueen ollessa koko maa. Yhdistys noudattaa toiminnassaan 
Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben ry:n sääntöjä ja ohjeita. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää ja tukea kettuterriereiden kasvatusta ja jalostusta sekä 
rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon ja metsästysominaisuuksien kehittämistä.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
- valvomalla ja ohjaamalla kettuterriereiden jalostustyötä antamalla 

jalostusneuvontaa jäsenilleen
- harjoittamalla valistustoimintaa kettuterriereiden tunnetuksi tekemiseksi 

toimittamalla julkaisuja
- järjestämällä näyttelyitä ja kokeita sekä alaan kuuluvia kursseja, neuvottelu-, 

selostus- ja kokoustilaisuuksia
- perustamalla toimintakykyisiä, vähintään kymmenen henkeä käsittäviä 

paikallisyhdistyksiä. Rekisteröity paikallisyhdistys voi päästä jäsenyhdistykseksi 3§ 
mukaan.

- olemalla yhteistyössä ja kilpailukosketuksessa ulkomaisiin kettuterrierijärjestöihin 
sekä kehittämällä yhteistoimintaa muitten vastaavien järjestöjen kanssa

- yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3§ 
Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt ja näiden muodostamat rekisteröidyt 
yhdistykset. Henkilöjäsenet voivat olla vuosi-, perhe-, nuoriso-, ainais- tai kunniajäseniä. 
Yhdistysjäsenistä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä jäsenkerho. 
Vuosijäseneksi voidaan ottaa henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka haluaa edistää 
yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Perhejäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka 
perheessä jo ennestään on vuosi-, ainais- tai kunniajäsen. Alle kahdeksantoistavuotias 
henkilö voidaan ottaa nuorisojäseneksi. Kun on hän on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, 
hänet siirretään ilman eri anomusta vuosi- tai perhejäseneksi. Ainaisjäseneksi pääsee 
maksamalla vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena. Hallituksen esityksestä yhdistys voi 
kokouksessaan kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toteuttanut 
yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäsenkerhot voivat olla vain vuosijäseniä. Jäsenkerhon 
hakemukseen liitettäköön sen säännöt, luettelo jäsenkerhoon kuuluvista henkilöjäsenistä 
ja hallituksen ja muiden toimihenkilöiden nimiluettelo. Jäsenkerhon vuosikertomus sekä 
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hallituksen ja toimihenkilöiden luettelo on vuosittain lähetettävä yhdistykselle ennen 
seuraavan vuoden helmikuun 1 päi
vää. Jäsenkerhon sääntöjen oltava sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa ja 
tulee sen noudattaa yhdistyksen sääntöihin perustuvia määräyksiä. Jäsenkerhon 
sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle. Jäsenet joista edellä ei 
ole toisin määrätty, hyväksyy yhdistyksen hallitus ¾ äänten enemmistöllä. 

4§

Jäsenmaksu
Yhdistyksen vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka 
suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Kunniajäsen on vapaa 
jäsenmaksusta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Ainaisjäsenen maksu 
on kymmenen kertaa vuosijäsenen maksu. Erityisistä syistä yhdistyksen hallitus voi 
myöntää vapaajäsenyyden. 

5§

Eroaminen ja erottaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehtäköön siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 
Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. Jäsen, joka ei ole 
maksanut säädettyä jäsenmaksua aikanaan, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi. 
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti taikka rikkoo hyviä 
tapoja tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on hallituksella 
oikeus erottaa hänet yhdistyksestä yksimielisellä päätöksellä. Eronneella tai erotetulla 
jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. 

6§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu
- vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa
- ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 

kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjeellisesti hallitukselta vaatii asian 
ilmoittaen.

Kutsut vuosi- tai ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan ilmoituksella yhdistyksen omassa 
julkaisussa, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n julkaisussa tai kirjeellä 
vähintään kymmenen vuorokautta ennen ao. kokousta. 

7§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
2. Kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kolmen ääntenlaskijan valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
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4. Hallituksen esittämä toiminta- ja tilikertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös 

edelliseltä tilikaudelta
5. Kuullaan tilintarkastajien lausunto
6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen
8. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle
9. Toimintasuunnitelman ja jäsenmaksun vahvistaminen seuraavalle toimintakaudelle
10.Vahvistetaan talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
11.Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen seuraavalle 

toimintakaudelle
12.Muut asiat

Jos yhdistyksen jäsenet haluavat muista kuin edellä mainituista asioista päätöstä 
vuosikokouksessa, on niistä vähintään 10 jäsenen tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys 
tammikuun 15 päivään mennessä. Hallituksen on puolestaan liitettävä nämä asiat 
kokouskutsuun. Myös hallitus voi esittää muita asioita päätettäväksi, mutta niistäkin on 
mainittava kokouskutsussa. 
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan vaalit ja muut asiat yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä sekä avoimella äänestyksellä, ellei 
joku vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan vaaleissa ja suljetussa 
äänestyksessä ratkaisee asian arpa, muuten voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja 
kannattaa. 

8§
Äänioikeus

Edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä on 
yhdistyksen kokouksissa yksi ääni, jota hänen tulee käyttää henkilökohtaisesti. 
Jäsenkerhoilla ei ole äänioikeutta.

9§
Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 
- Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on luovutettava tilintarkastajille 

vähintään kaksikymmentäyksi vuorokautta ennen vuosikokousta
- Tilintarkastajien tulee jättää tarkastuksestaan kirjallinen lausunto hallitukselle 

viimeistään neljätoista vuorokautta ennen vuosikokousta.

10§

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa toimeenpanevana elimenä hallitus, johon kuuluvat vuodeksi 
kerrallaan valittu puheenjohtaja ja yhdeksän kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta 
jäsentä. Muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme jäsentä. Ensimmäisellä kerralla 
erovuoro ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen 
ulkopuolelta. Hallituksella on lisäksi oikeus ottaa ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt. 
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Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 
sihteerin kansa, juoksevissa asioissa sihteeri yksin. 

11§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta. Lisäksi hallitus on kutsuttava koolle, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti 
vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään 5§ mukaista asiaa, on siitä mainittava 
kokouskutsussa. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään viisi sen jäsenistä on läsnä. 
Kokouksista on ilmoitettava seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 

12§

Hallituksen tehtävänä on:
- edustaa yhdistystä ulospäin ja toimia sen tarkoitusperien edistämiseksi
- kutsua kokoon yhdistyksen vuosi- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella niissä 

käsiteltävät asiat
- valita jäsenet tarvittaviin valiokuntiin ja elimiin, jotka toimivat hallituksen 

valvonnassa ja alaisina
- käsitellä hakemukset yhdistyksen jäseneksi ja päättää jäsenten erottamisesta
- järjestää näyttelyitä ja kokeita sekä toimeenpanna käytännössä kursseja ja muita 

tilaisuuksia
- informoida jäseniä tehdyistä päätöksistä sekä syventää heidän kenneltietoutta
- tukea ja ohjata jäsenkerhojen toimintaa
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
- pitää jäsenkortistoa

13§

Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää, että sama päätös tehdään 2/3 äänten 
enemmistöllä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä 
yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Sääntömuutoksesta on 
ilmoitettava Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:lle.

14§

Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan päätös tehtäväksi kahdessa perättäisessä, 
vähintään kahden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista 
toisen on oltava vuosikokous. Molemmissa kokouksissa päätös on tehtävä vähintään 
2/3 äänten enemmistöllä. Jos yhdistys puretaan, on sen asiakirjat liitettävä Suomen 
Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n arkistoon ja mahdollinen omaisuus 
luovutettava Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n käytettäväksi, mikäli 
mahdollista, kettuterriereiden jalostustyön tukemiseen sekä ulkomuotoa että 
metsästysominaisuuksia ajatellen. 
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15§
Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
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