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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Porvoon Palveluskoirat - Borgå Brukshundar ry ja sen kotipaikka on Porvoo.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda esiin ja ylläpitää palveluskoiraharrastusta, sekä edistää ja tukea muutakin
koiraharrastustoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- järjestää koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia
- huolehtia osaltaan koiraharrastustoiminnasta järjestämällä palvelus- ja muita koirakokeita, näyttelyitä ja
muita koiratapahtumia ja lasten koira-ajeluja
- julkaista omaa tiedotuslehteä
- toimia yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
3. Kieli
Yhdistyksen kieli on suomi.
4. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen
jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ainais-, tai kunniajäseniä, joilla kaikilla on äänioikeus.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on vuosi-, ainais-, tai kunniajäsen.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kymmenen vuoden yhtäjaksoisen jäsenyyden jälkeen vuosi- tai perhejäsenyyden voi muuttaa
ainaisjäsenyydeksi hallituksen hyväksynnällä ja jäsenen suostumuksella..
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain 13 §:n mukaisesti.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosikokous päättää vuosi- ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta,
erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Ainaisjäsenet suorittavat jäsenyyden muuttamisen yhteydessä
kertakaikkisen jäsenmaksun, joka on vuosijäsenmaksu kymmenkertaisena. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista
jäsenmaksuista.
7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja sihteeri ja
kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksesta ovat erovuorossa vuorovuosin puheenjohtaja ja sihteeri sekä puolet
muista jäsenistä niin, että kaikkien toimikausi on kaksi vuotta. 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 luettuna, on paikalla tai teknisen välineen kautta läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Jokaisella läsnä olevalla on 1 ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tai sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus
voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään maaliskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni ja lisäksi oikeus valtakirjalla edustaa
oman perheensä äänioikeutettuja jäseniä. 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.
11. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta
jäsenkirjeellä, tai ilmoituksella yhdistyksen lehdessä tai internet-sivuilla.
12 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat
äänten laskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
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 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri ja jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 7§:n mukaisesti
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat. Päätösten asioista, joita ei kokouskutsussa ole
mainittu, täytyy olla yksimielisiä.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, 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. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

