
Suomen Partacolliet - Finlands Bearded Collies ry:n  säännöt 
 
 
1 §  Yhdistyksen nimi on Suomen Partacolliet - Finlands Bearded Collies ry. Yhdistyksen 

kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa. 
 
2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n 

jäsenyhdistyksenä edistää partacollieiden kasvatusta, jalostusta ja käyttöä eri 
koiraharrastuksissa. 

 
3 §  Yhdistyksen toiminnassa voidaan käyttää molempia kotimaisia kieliä, mutta 

yhdistyksen julkaisut ja kokouspöytäkirjat laaditaan suomenkielellä. 
 
4 §  Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan 

1) tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla 
julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, 
2) harjoittamalla jalostusneuvontaa, 
3) järjestämällä koiranäyttelyitä, 
4) levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että 
yleisön keskuudessa, 
5) seuraamalla kenneltoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tekemällä alan 
kehittämistä tarkoittavia aloitteita, 
6) harjoittamalla yhteistoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla olevien 
kennelkeskusjärjestöjen ja rotuyhdistysten kanssa. 

 
5 §  Yhdistyksellä on vuosi-, ainais-, perhe-, nuoriso-, kunnia- ja tuomarijäseniä. Jäsenyyden 

hyväksyy yhdistyksen hallitus muiden paitsi kunniajäsenen osalta, joka valitaan 
hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella yhdistyksen kokouksessa. 
Tuomarijäseneksi yhdistys kutsuu kaikki kotimaiset partacollieita arvostelevat 
ulkomuototuomarit. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 
16 vuotta. Tämän iän saavutettuaan nuorisojäsen siirtyy automaattisesti 
vuosijäseneksi. Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun. 
Ainaisjäsenen jäsenmaksu on kertakaikkinen. Kunniajäseneltä ja tuomarijäseneltä ei 
peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksessa ovat äänioikeutettuja vuosi-, ainais-, 
perhe- ja kunniajäsenet. Tuomarijäsen on äänioikeutettu vain, jos hänellä on 
äänioikeus jonkin muun jäsenlajin perusteella. 

 
6 §  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen jättää 
suorittamatta jäsenmaksunsa, katsotaan hänet hallituksen päätöksellä erotetuksi. 
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos hän toimii yhdistyksen sääntöjä 
vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska 
Kennelklubben ry:stä. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen 
kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. 

 
7 §  Yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ja muodostaa rahastoja sekä ottaa 

vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
 
8 §  Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi ja hallituksen toimikausi vuosikokousten välinen 

aika.  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen laatiman 



toimintakertomuksen ohella esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille viimeistään 
kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. 

 
9 §  Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa vuosikokoukseen helmikuun loppuun mennessä. 

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 
yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain 
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kutsu kokouksiin toimitetaan 
kirjallisina viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla jäsenlehdessä 
viimeistään (2) viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä numerossa. Kokouksessa on 
jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Kokouksessa äänestetään avoimella 
äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä mikäli lippuäänestystä ei vaadita. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänten mennessä tasan 
henkilövaaleissa, ratkaisee arpa. Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa toisen 
äänioikeutetun jäsenen äänestämään puolestaan valtakirjalla. Yksi jäsen voi äänestää 
yhdellä (1) valtakirjalla. 

 
10§  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) esityslistan hyväksyminen 
2) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valitseminen 
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
4) esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja siihen perustuva selostus 
5) toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä 
tilivuodelta 
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen kauden hallitukselle sekä niistä 
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä 
antavat aihetta 
7) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
8) määrätään vuosi-, ainais-, perhe- ja nuorisojäsenten jäsenmaksujen suuruus 
seuraavalle vuodelle 
9) hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio 
10) päätetään yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista 
11) päätetään jäsenlehteen ja muihin julkaisuihin liittyvistä asioista 
12) valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä päätetään kuka 
toimikunnan jäsenistä toimii puheenjohtajana seuraavan toimikauden ajan. 
Jalostustoimikunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
13) Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n yleiskokousvuosina valitaan 
yhdistyksen edustajaehdokas ja hänen henkilökohtainen varamiehensä Suomen 
Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 
14) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
11 §  Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, johon 

toimikaudeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi jäsentä. 
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja 
taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Jäsenistä, jotka valitaan 
kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan, on vuosittain erovuorossa kolme jäsentä. Jos jäsen 
joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa 
hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme 
hallituksen jäsentä on saapuvilla, päätökset tehdään kuten yhdistyksen kokouksissa. 



Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi 
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan 
yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen pankki- ja muissa raha-asioissa. 

 
12 §  Hallituksen tehtävänä on 

1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttajana 
2) kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella kokouksille esitettävät asiat sekä panna 
täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset 
3) määrätä yhdistyksen edustajat hallituksen hoidettavina oleviin tehtäviin 
4) edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta 
5) pitää kortistoa jäsenistä ja koirista. 

 
13 §  Yhdistys voi laatia partacollieiden kasvatukseen, jalostukseen ja käytäntöön liittyviä 

ohjesääntöjä, jotka tulevat voimaan yhdistyksen kokouksen ne vahvistettua. 
 
14 §  Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta 

ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta. Hallituksen on esitettävä muutosehdotus lausunnollaan 
varustettuna yhdistyksen kokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytysti, tulee 
sen saada kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

 
15 §  Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden perättäisen, vähintään kuukauden väliajoin 

pidetyn kokouksen päätös. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 
Purkamispäätökseen tarvitaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä 
kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen varat luovutetaan jollekin kennelasiaa 
edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle. 

 
16 §  Muuten yhdistyksessä noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään. 
 
 


