
SUOMEN	  MOPSIKERHO	  RY:N	  SÄÄNNÖT	  

Säännöt	  hyväksytty	  Kennelliitossa	  ja	  Patentti-‐	  ja	  Rekisterihallituksessa.	  
Muutos	  voimaan	  30.1.2015	  
	  
1§	  

Yhdistyksen	  nimi	  on	  Suomen	  Mopsikerho	  ry	  ja	  sen	  tarkoituksena	  on	  kaikin	  tavoin	  edistää	  
puhdasrotuisten	  mopsien	  kasvatusta	  ja	  jalostusta	  Suomessa.	  

2§	  

Yhdistyksen	  toimipaikka	  on	  Helsinki	  ja	  sen	  virallinen	  kieli	  on	  suomi.	  

3§	  

Yhdistys	  on	  Suomen	  Kennelliitto-‐Finska	  Kennelklubben	  ry:n	  jäsen.	  

4§	  

Päämääriään	  yhdistys	  toteuttaa	  Suomen	  Kennelliitto-‐Finska	  Kennelklubben	  ry:n	  
rotujärjestöille	  laatiman	  ohjesäännön	  mukaisesti	  mm.	  

• harjoittamalla	  valistus-‐	  ja	  tiedotustoimintaa	  rodun	  tunnetuksi	  tekemiseksi,	  
• pitämällä	  kiinteää	  yhteyttä	  jäsenistöönsä	  oman	  julkaisun	  ja	  yhteisten	  tilaisuuksien	  

avulla,	  
• antamalla	  opastusta	  jalostustoiminnassa	  ja	  neuvoa	  kaikissa	  mopseihin	  liittyvissä	  

kysymyksissä,	  
• järjestämällä	  näyttelyitä,	  kokeita	  ja	  terveystutkimuksia,	  
• pitämällä	  yhteyttä	  Suomen	  Kennelliittoon,	  kennelpiireihin,	  muihin	  rotujärjestöihin	  

kotimaassa	  sekä	  mopsirotua	  harrastaviin	  yhdistyksiin	  ulkomailla.	  

5§	  

Yhdistyksen	  jäseniksi	  pääsevät	  yksityiset	  henkilöt,	  jotka	  johtokunta	  jäseniksi	  hyväksyy.	  

Jäsenet	  voivat	  olla	  vuosijäseniä,	  perhejäseniä,	  ulkomaisia	  jäseniä	  ja	  pentuejäseniä.	  
Vuosikokous	  voi	  kutsua	  johtokunnan	  esityksestä	  kunniajäseniksi	  yhdistyksen	  toiminta-‐alalla	  
erityisesti	  ansioituneita	  henkilöitä.	  	  

Jäseniltä	  perittävän	  jäsenmaksun	  suuruudesta	  päättää	  vuosittain	  vuosikokous.	  18	  vuotta	  
täyttäneellä	  on	  äänioikeus	  yhdistyksen	  vuosikokouksessa.	  

Perhejäsen	  on	  henkilö,	  joka	  asuu	  samassa	  taloudessa	  varsinaisen	  jäsenen	  kanssa	  .	  
Perhejäsenen	  jäsenmaksusta	  päättää	  vuosittain	  vuosikokous	  ja	  yli	  18-‐	  vuotiaalla	  
perhejäsenellä	  on	  äänioikeus	  yhdistyksen	  vuosikokouksessa.	  
	  
Kasvattaja	  voi	  halutessaan	  ilmoittaa	  pentunsa	  uuden	  omistajan	  hänen	  suostumuksellaan	  
yhdistyksen	  pentuejäseneksi	  maksamalla	  ensimmäisen	  vuoden	  kasvattajajäsenen	  
jäsenmaksun,	  jonka	  suuruus	  määritellään	  vuosittain	  vuosikokouksessa.	  Seuraavana	  vuonna	  
pentuejäsen	  muuttuu	  vuosijäseneksi	  ja	  maksaa	  itse	  oman	  jäsenmaksunsa.	  Yli	  18-‐	  vuotiaalla	  
pentuejäsenellä	  on	  äänioikeus	  yhdistyksen	  vuosikokouksessa.	  
	  



6§	  

Yhdistyksen	  jäsenen	  on	  suoritettava	  kulloinkin	  vuosikokouksen	  määräämä	  jäsenmaksu,	  
määrättyyn	  eräpäivään	  mennessä.	  

Kunniajäsen	  on	  vapaa	  kaikista	  jäsenmaksuista.	  

7§	  

	  Jos	  jäsen	  haluaa	  erota	  yhdistyksestä,	  tehköön	  siitä	  kirjallisen	  ilmoituksen	  johtokunnalle,	  sen	  
puheenjohtajalle	  tai	  suullisesti	  yhdistyksen	  kokouksen	  pöytäkirjaan.	  Eroaminen	  lasketaan	  
tapahtuvaksi	  seuraavan	  kalenterivuoden	  alusta.	  

Jäsen,	  joka	  ei	  ole	  kahden	  kuukauden	  kuluessa	  määrätystä	  eräpäivästä	  suorittanut	  
jäsenmaksuaan,	  erotetaan	  yhdistyksestä.	  Erillisiä	  maksumuistutuksia	  ei	  jäsenille	  lähetetä.	  

Johtokunta	  on	  oikeutettu	  erottamaan	  jäsenen,	  joka	  on	  jättänyt	  jäsenmaksunsa	  suorittamatta,	  
rikkoo	  yhdistyksen	  sääntöjä,	  tai	  jos	  on	  menettelyllään	  yhdistyksessä,	  tai	  sen	  ulkopuolella	  
vaikeuttanut,	  tai	  vahingoittanut	  yhdistyksen	  toimintaa,	  toiminut	  hyvän	  kenneltavan	  
vastaisesti,	  rikkonut	  eläinsuojelusäännöksiä,	  tai	  erotettu	  Suomen	  Kennelliiton-‐Finska	  
Kennelklubben	  ry:n	  jäsenyydestä.	  Erottamiseen	  tarvitaan	  johtokunnan	  yksimielinen	  päätös.	  	  

8§	  

Johtokunnan	  päätöksestä	  jäsen	  voi	  valittaa	  yhdistyksen	  kokoukseen	  toimittamalla	  
kolmenkymmenen	  päivän	  kuluessa	  päätöksestä	  tiedon	  saatuaan,	  tiedoksiantopäivää	  
lukuunottamatta,	  johtokunnalle	  sitä	  tarkoittavan	  kirjallisen	  valituksen.	  Päätöksen	  
valituksesta	  tekee	  yhdistyksen	  kokous	  yksinkertaisella	  äänten	  enemmistöllä.	  

9§	  

Eronneella	  tai	  erotetulla	  jäsenellä	  ei	  ole	  mitään	  oikeutta	  yhdistyksen	  varoihin,	  eikä	  
jäsenmaksuja	  palauteta.	  

10§	  

Yhdistys	  voi	  omistaa	  kiinteistöjä	  ja	  muodostaa	  rahastoja	  sekä	  ottaa	  vastaan	  testamentteja	  ja	  
lahjoituksia.	  

11§	  

Yhdistyksen	  tilit	  päätetään	  kalenterivuosittain	  ja	  ne	  on	  asiakirjoineen	  jätettävä	  ennen	  
seuraavan	  vuoden	  tammikuun	  loppua	  toiminnantarkastajalle,	  jonka	  on	  ne	  lausuntoineen	  
palautettava	  johtokunnalle	  viimeistään	  kaksi	  (2)	  päivää	  ennen	  vuosikokousta.	  

12§	  

Yhdistyksen	  asioita	  hoitaa	  lainmukaisena	  hallituksena	  johtokunta,	  johon	  kuuluu	  
vuosikokouksen	  valitsemat	  puheenjohtaja	  ja	  kuusi	  (6)	  jäsentä	  ja	  kolme	  (3)	  varajäsentä.	  
Varsinaisen	  jäsenen	  ollessa	  estynyt,	  hoitaa	  varajäsen	  hänen	  tehtävänsä.	  Varajäsenet	  
vuorottelevat	  tehtävissä	  ennalta	  määrätyssä	  järjestyksessä.	  Puheenjohtaja	  ja	  varajäsenet	  
valitaan	  vuodeksi	  kerrallaan	  ja	  varsinaiset	  jäsenet	  kolmeksi	  (3)	  vuodeksi	  siten,	  että	  kaksi	  (2)	  
varsinaista	  jäsentä	  vuosittain	  eroaa.	  Ensimmäisenä	  vuotena	  valitaan	  kaksi	  (2)	  jäsentä	  
kolmeksi,	  kaksi	  (2)	  kahdeksi	  ja	  kaksi	  (2)	  yhdeksi	  vuodeksi.	  Erovuoroiset	  voidaan	  valita	  



uudelleen.	  Jos	  johtokunnan	  jäsen	  eroaa,	  erotetaan	  tai	  kuolee	  kesken	  toimintakauden,	  valitsee	  
vuosikokous	  hänen	  tilalleen	  uuden	  henkilön	  jäljelle	  olevaksi	  kaudeksi.	  Valintaan	  asti	  
varajäsen	  käyttää	  varsinaisen	  jäsenen	  äänioikeutta.	  

Johtokunta	  valitsee	  keskuudestaan	  varapuheenjohtajan,	  sihteerin	  ja	  rahastonhoitajan,	  joista	  
kaksi	  jälkimmäistä	  voidaan	  myös	  valita	  johtokunnan	  ulkopuolelta	  sekä	  muut	  toimihenkilöt	  
vuodeksi	  kerrallaan	  

13§	  	  

	  Jalostustoimikuntaan	  kuuluu	  vuosikokouksen	  valitsemat	  puheenjohtaja	  ja	  neljä	  (4)	  jäsentä.	  
Jalostustoimikunnan	  toimintakausi	  on	  kaksi	  (2)	  vuotta	  siten,	  että	  kaksi	  (2)	  jäsentä	  vuosittain	  
eroaa.	  Ensimmäisenä	  vuonna	  valitaan	  kaksi	  (2)	  jäsentä	  kahdeksi	  vuodeksi	  ja	  kaksi	  (2)	  	  
vuodeksi.	  	  Erovuoroiset	  voidaan	  valita	  uudelleen.	  Jalostustoimikunta	  valitsee	  keskuudestaan	  
sihteerin.	  

Jalostustoimikunnan	  tehtävänä	  on	  tiedottaa	  ja	  neuvoa,	  kerätä	  ja	  hyödyntää	  tietoa,	  seurata	  
rodun	  tasoa	  ja	  kartoittaa	  ja	  vastustaa	  perinnöllisiä	  sairauksia	  sekä	  laatia	  tavoite-‐	  ja	  
toimintaohjelmia,	  huolehtia	  yhteydenpidosta	  ja	  tietojen	  vaihdosta.	  

14§	  

Johtokunta	  kokoontuu	  tarvittaessa	  puheenjohtajan	  tai	  varapuheenjohtajan	  kutsusta	  ja	  on	  
päätösvaltainen	  puheenjohtajan	  tai	  varapuheenjohtajan	  ja	  kolmen	  (3)	  jäsenen	  tai	  varajäsenen	  
läsnäollessa.	  Päätökset	  tehdään	  yksinkertaisella	  äänten	  enemmistöllä.	  Äänten	  mennessä	  tasan	  
ratkaisee	  puheenjohtajan	  ääni.	  

Johtokunnan	  on	  oikeus	  käyttää	  asiantuntijoita.	  Johtokunta	  voi	  vaatiessa	  asettaa	  vuodeksi	  
kerrallaan	  asioita	  valmistelemaan	  3-‐5	  jäsenisen	  toimikunnan,	  johon	  voidaan	  valita	  jäseniä	  
myös	  johtokunnan	  ulkopuolelta.	  

Kaikkien	  johtokunnan	  jäsenten	  ja	  sihteerin	  on	  oltava	  Suomen	  Kennelliitto-‐Finska	  
Kennelklubben	  ry:n	  jäseniä.	  

15§	  

Yhdistyksen	  nimen	  kirjoittavat	  puheenjohtaja	  tai	  varapuheenjohtaja	  jompikumpi	  yhdessä	  
sihteerin	  tai	  rahastonhoitajan	  kanssa.	  

16§	  

Johtokunnan	  tehtävänä	  on	  mm.	  

• hoitaa	  yhdistyksen	  asioita,	  rahavaroja	  ja	  taloutta	  
• pitää	  jäsenluetteloa	  
• ratkaista	  yhdistyksen	  jäseniksi	  pyrkivien	  anomukset	  
• päättää	  jäsenten	  erottamisesta	  
• päättää	  toimikuntien	  perustamisesta	  ja	  niiden	  jäsenten	  hyväksymisestä	  
• valmistella	  kokouksissa	  esille	  tulevat	  tärkeimmät	  asiat	  
• laatia	  tulo-‐	  ja	  menoarvio	  
• laatia	  toimintasuunnitelma	  

	  



17§	  

yhdistyksen	  vuosikokous	  pidetään	  helmikuun	  aikana.	  Ylimääräinen	  kokous	  kutsutaan	  koolle,	  
milloin	  johtokunta	  sen	  tarpeelliseksi	  katsoo	  tai	  kun	  vähintään	  1/10	  jäsenistä	  sitä	  kirjallisesti	  
pyytää	  ilmoittamansa	  asian	  käsittelyä	  varten,	  jolloin	  kokous	  on	  pidettävä	  kuukauden	  
kuluessa.	  

18§	  

Yhdistyksen	  kokous	  kutsutaan	  koolle	  tiedottamalla	  kokouksista	  vähintään	  kymmenen	  (10)	  
päivää	  aikaisemmin	  yhdistyksen	  omassa	  julkaisussa	  tai	  kirjeitse.	  Kokouskutsussa	  on	  
mainittava	  kokouksessa	  käsiteltäviksi	  tulevat	  asiat.	  Kokoukseen	  tulevat	  asiat	  on	  esitettävä	  	  	  	  	  	  
1.marraskuuta	  mennessä	  johtokunnalle,	  jotta	  ne	  ehtivät	  yhdistyksen	  julkaisuun.	  

19§	  	  

Yhdistyksen	  kokous	  on	  päätösvaltainen,	  jos	  vähintään	  viisi	  (5)	  äänivaltaista	  jäsentä	  on	  läsnä.	  

20§	  

Yhdistyksen	  kokouksissa	  on	  jokaisella	  18	  vuotta	  täyttäneellä	  jäsenellä	  yksi	  (1)	  ääni,	  jota	  hän	  
käyttää	  joko	  läsnäolevana	  tai	  valtuutettunsa	  kautta.	  

Valtuutetun	  on	  oltava	  yhdistyksen	  jäsen	  ja	  hän	  saa	  käyttää	  korkeintaan	  kaksi	  (2)	  ääntä	  
omansa	  mukaan	  lukien.	  Sama	  henkilö	  voi	  käyttää	  korkeintaan	  1/5	  läsnäolevien	  
kokousedustajien	  äänimäärästä.	  

Yhdistyksen	  kokouksissa	  päätökset	  tehdään	  yksinkertaisella	  äänten	  enemmistöllä	  paitsi	  
päätettäessä	  asioista,	  mitkä	  näiden	  sääntöjen	  22§:ssa	  on	  mainittu.	  

Äänestykset	  ovat	  avoimia,	  ellei	  vähintään	  kaksi	  (2)	  saapuvilla	  olevista	  äänioikeutetuista	  
edustajista	  vaadi	  lippuäänestystä.	  Äänten	  mennessä	  tasan	  voittaa	  se	  mielipide,	  jota	  
kokouksen	  puheenjohtaja	  on	  kannattanut.	  

21§	  

Yhdistyksen	  vuosikokouksessa	  päätetään	  seuraavista	  asioista:	  

1. Valtakirjojen	  tarkistus	  
2. Kokouksen	  avaus	  
3. Kokouksen	  puheenjohtajan,	  sihteerin,	  kahden	  pöytäkirjantarkastajan	  ja	  kahden	  

ääntenlaskijan	  valinta	  
4. Kokouksen	  laillisuuden	  toteaminen	  
5. Esityslistan	  käsittely	  ja	  hyväksyminen	  
6. Johtokunnan	  laatiman	  edellisvuoden	  toimintakertomuksen	  esittäminen	  ja	  

hyväksyminen	  
7. Jalostustoimikunnan	  laatiman	  edellisvuoden	  toimintakertomuksen	  esittäminen	  ja	  

hyväksyminen	  
8. Tilinpäätökseen	  perustuva	  selvitys	  yhdistyksen	  taloudellisesta	  tilasta	  
9. Toiminnatarkastajan/toiminnantarkastajien	  lausunto,	  tilinpäätöksen	  vahvistaminen	  

ja	  vastuuvapauden	  myöntäminen	  johtokunnalle	  ja	  muille	  tilivelvollisille	  
10. Johtokunnan	  laatiman	  alkaneen	  toimintakauden	  talousarvioehdotuksen	  esittäminen	  

ja	  hyväksyminen	  



11. Johtokunnan	  laatiman	  alkaneen	  vuoden	  toimintasuunnitelman	  esittäminen	  ja	  
hyväksyminen	  

12. Jalostustoimikunnan	  laatiman	  alkaneen	  vuoden	  toimintasuunnitelman	  esittäminen	  ja	  
hyväksyminen	  

13. Johtokunnan	  puheenjohtajan	  valinta	  seuraavaksi	  toimintakaudeksi	  
14. Johtokunnan	  varsinaisten	  jäsenten	  valinta	  erovuoroisten	  tilalle	  
15. Johtokunnan	  varajäsenten	  valinta	  
16. Jalostustoimikunnan	  jäsenten	  valinta	  erovuoroisten	  tilalle	  
17. Jäsenmaksujen	  suuruus	  ja	  jäsenmaksun	  eräpäivä	  määrääminen.	  
18. Johtokunnan	  jäsenten,	  sihteerin,	  rahastonhoitajan,	  lehden	  päätoimittajan,	  edustajien	  

ja	  toiminnantarkastajan	  palkkioiden	  määrääminen	  
19. Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien	  ja	  

varatoiminnantarkastajan/varatoiminnatarkastajien	  valinta.	  
20. Suomen	  Kennelliitto-‐Finska	  Kennelklubben	  ry:n	  valtuuston	  ja	  yleiskokouksen	  

edustajan	  ja	  varahenkilön	  valinta	  SKL:n	  valtuustokaudeksi.	  
21. Yhdistyksen	  lehden	  toimituskunnan	  valinta	  
22. Muiden	  mahdollisten	  toimikuntien	  valinta	  
23. Käsitellään	  johtokunnan	  ja	  jäsenten	  esittämät	  asiat.	  Asioista,	  joita	  ei	  ole	  

kokouskutsussa	  mainittu,	  voidaan	  keskustella,	  mutta	  ei	  päättää	  

22§	  

Näiden	  sääntöjen	  muuttamiseen	  tai	  yhdistyksen	  purkamiseen	  vaaditaan	  vähintään	  ¾	  
yhdistyksen	  kokouksessa	  saapuvilla	  olevien	  äänivaltaisten	  jäsenten	  äänimäärästä	  ja	  että	  
toinen,	  vähintään	  kuukauden	  kuluttua	  pidetty	  kokous	  samoin	  ¾	  äänten	  enemmistöllä	  tehdyn	  
päätöksen	  hyväksyy.	  Sääntömuutos	  on	  alistettava	  Suomen	  Kennelliitto-‐Finska	  Kennelklubben	  
ry:n	  hyväksyttäväksi.	  

Jos	  yhdistys	  puretaan,	  käytetään	  jäljelle	  jääneet	  varat	  viimeisen	  kokouksen	  tekemän	  
päätöksen	  mukaisesti	  eläinsuojelutyön,	  tai	  puhdasrotuisten	  koirien	  terveyden	  hyväksi.	  
Yhdistyksen	  purkamisesta	  on	  tehtävä	  ilmoitus	  Suomen	  Kennelliitto-‐Finska	  Kennelklubben	  
ry:lle	  ja	  yhdistysrekisteriviranomaiselle.	  

23§	  

Muuten	  noudatettakoon,	  mitä	  laissa	  yhdistyksistä	  säädetään.	  

	  


