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ESITYS SUOMEN KENNELLIITTO RY – FINSKA KENNELKLUBBEN RF
UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI
1 § Kotipaikka ja viralliset kielet
Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Kennelliitto ry (myöhemmin Kennelliitto) ja ruotsiksi
Finska Kennelklubben rf. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisesti
englanninkielistä muotoa The Finnish Kennel Club. Kennelliiton kotipaikka on Helsinki.
Viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

2 § Tarkoitus
Kennelliiton tarkoituksena on koira-alan valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä luoda hyvät
edellytykset koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle suomalaisessa yhteiskunnassa niin, että
koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa.
Kennelliitto edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä.
Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä
ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira.
Kennelliitto vaalii suomalaisen koiranjalostuksen perinteitä erityisesti kotimaisten rotujen
osalta.
Kennelliitto on koirien
edunvalvontajärjestö.

omistajien,

harrastajien

ja

kasvattajien

asiantuntija-

ja

Kennelliitto on kansainvälisen koiratoiminnan vaikuttaja ja asiantuntija.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Kennelliitto seuraa koiranpidon yhteiskunnallista kehitystä, pitää yhteyttä viranomaisiin,
vaikuttaa lainsäädäntöön sekä yleiseen mielipiteeseen edistääkseen koiran ja
koiraharrastajien etuja yhteiskunnassa.
Kennelliitto harjoittaa ja edistää tutkimustyötä koiran terveyden, hyvinvoinnin, jalostuksen,
käyttäytymisen, kasvatuksen, koulutuksen sekä muun koiraharrastuksen hyödyksi.
Kennelliitto harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää koiratapahtumia
ja -toimintaa.
Kennelliitto hallinnoi omistamiaan, jäsenjärjestöilleen myöntämiään näyttelyitä, kokeita,
kilpailuja sekä muita tapahtumia tekemillään säännöillä ja ohjeilla. Kennelliitto valitsee ja
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kouluttaa mainittuihin tapahtumiin luottamushenkilöitä. Valinta- ja koulutusmenettelyistä on
erilliset ohjeet.
Kennelliitto voi vähäisessä määrin harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen tai edistämiseen
liittyvää elinkeino- ja ansiotoimintaa.
Kennelliitto tekee yhteistyötä kansainvälisten yhteisöjen kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kennelliitto pitää koirarekisteriä ja luetteloa hyväksymistään
roduista. Koirarekisteri ja sen perustana olevat rotukirjat ovat Kennelliiton omaisuutta.
Kennelliitto hallinnoi tarvittavia eläin- ja henkilörekistereitä. Kennelliitto voi pitää eläinten
tunnistusrekisteriä.

4 § Toiminta- ja tilikausi
Kennelliiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Kennelliiton toimielinten toimikaudet alkavat kalenterivuoden alusta.

5 § Kennelliiton omat jäsenyydet
Kennelliitto voi olla kansainvälisten koirajärjestöjen jäsen ja olla tarkoituksensa
toteuttamiseksi jäsenenä tai osakkaana muissa yhteisöissä.
6 § Jäsenyys Kennelliitossa
Kennelliiton jäsenet ovat joko rekisteröityjä yhdistysjäseniä tai henkilöjäseniä.
Kennelliiton hallitus hyväksyy jäsenet, niissä tapauksissa, joissa sitä ei näissä säännöissä
ole määrätty valtuuston tehtäväksi.
Jäseneksi voi liittyä kesken toimintavuoden.
Jäsenyys Kennelliitossa säilyy, vaikka Kennelliiton sääntöjä muutettaisiin niin, että jäsen ei
enää täytä uusien sääntöjen jäseneksi ottamisen edellytyksiä.

7 § Henkilöjäsenet
Henkilöjäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä.

3(15)
Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.6.2019 (7/19)

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias.
Samassa taloudessa vuosi-, ainais- tai kunniajäsenen kanssa asuva puoliso tai
jommankumman 18 vuotta täyttänyt lapsi voidaan hyväksyä perhejäseneksi.
Ainaisjäseniä ovat ennen sääntömuutosta 25.11.2007 ainaisjäseneksi hyväksytyt henkilöt.
Uusia ainaisjäseniä ei hyväksytä.
Valtuusto voi hallituksen esityksestä ¾ ääntenenemmistöllä kutsua Kennelliiton
tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai Kennelliiton
hallituksen entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi
samanaikaisesti olla vain yksi.

8 § Yhdistysjäsenet
Yhdistysjäsenet ovat kennelpiirejä, lajiliittoja, rotujärjestöjä, rotuyhdistyksiä, rotukerhoja ja
koiratoimintaa harjoittavia harrastusyhdistyksiä.
Kennelliitto ohjaa ja valvoo kennelpiirien, lajiliittojen, rotujärjestöjen ja rotuyhdistysten
toimintaa.
Kennelpiiri
Kennelpiiri on valtuuston jäseneksi hyväksymä alueorganisaatio. Kennelliiton valtakunnallista
toimintaa ohjataan kennelpiirien kautta alueellisen kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja
koiraharrastuksen laajentamiseksi. Kennelpiirien toiminta määritellään tarkemmin valtuuston
hyväksymässä kennelpiiriohjesäännössä, jota kennelpiirien on noudatettava.
Kennelpiiri edustaa Kennelliittoa omalla alueellaan.
Kennelliiton valtuusto päättää alueorganisaationaan toimivien kennelpiirien jäsenyyden,
lukumäärän ja rajat.
Kennelpiiri ei ole Kennelliiton muun jäsenyhdistyksen jäsen.
Kennelpiirin jäsenyys päättyy valtuuston päätöksellä, jos sen toiminta lakkaa tai on
Kennelliiton tarkoituksen (2 §) vastaista. Jäsenyys päättyy valtuuston päätöspäivänä.
Lajiliitto
Lajiliitto on yhtä tai useampaa koiraharrastuslajia edustava, valtuuston jäseneksi hyväksymä,
valtakunnallinen yhdistys. Lajiliiton toiminta määritellään tarkemmin valtuuston
hyväksymässä lajiliitto-ohjesäännössä, jota lajiliiton on noudatettava.
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Lajiliittojäsenyys edellyttää, että jäsenellä on lajiliitto-oikeudet, jotka Kennelliiton valtuusto
myöntää.
Kennelliiton valtuusto voi poistaa lajiliitto-oikeudet, jos lajiliitto ei kolmena peräkkäisenä
vuotena ole täyttänyt sen ohjesäännössä toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Lajiliittooikeuksien poistaminen johtaa myös lajiliiton jäsenyyden päättymiseen valtuuston
päätöspäivänä.
Kennelliitossa ei voi olla kuin yksi samaa koe- ja kilpailutoimintaa edustava valtakunnallinen
jäsenyhdistys.
Lajiliitto ei ole kennelpiirin eikä rotujärjestön jäsen.
Rotujärjestö(status)
Rotujärjestö on yhden tai useamman koirarodun jalostusta johtava valtakunnallinen yhdistys,
joka on Kennelliiton jäsen.
Rotuyhdistys voi hakea rotujärjestöoikeuksia valtuustolta rotujärjestöstatuksen saamiseksi.
Rotujärjestön oikeudet ja velvollisuudet määritellään tarkemmin valtuuston hyväksymässä
rotujärjestöohjesäännössä.
Kennelliiton valtuusto voi ¾ ääntenenemmistöllä poistaa rotujärjestöoikeudet, jos rotujärjestö
ei kolmena peräkkäisenä vuotena ole täyttänyt sen ohjesäännössä toiminnalle asetettuja
vaatimuksia. Rotujärjestöoikeudet päättyvät valtuuston päätöspäivänä.
Rotujärjestö ei voi olla kennelpiirin jäsen.
Kennelliitossa ei voi olla kuin yksi samaa rotua edustava valtakunnallinen rotujärjestö.
Yhtä rotua edustavan rotujärjestön lisäksi Kennelliiton jäsenyhdistyksenä ei voi olla samaa
rotua edustavaa rotuyhdistystä tai rotukerhoa.
Useaa rotua edustavaan rotujärjestöön voi samanaikaisesti kuulua rotua kohti vain yksi
Kennelliiton jäsenyhdistyksenä oleva rotuyhdistys tai rotukerho.
Rotuyhdistys(status)
Rotuyhdistys on yhtä tai useampaa rotua edustava rodunjalostuksellinen valtakunnallinen
yhdistys, joka on rotunsa tai rotujensa rotujärjestön jäsen ja myös Kennelliiton jäsen.
Rotukerho voi hakea hallitukselta rotuyhdistysoikeuksia.
Kennelliiton hallitus myöntää ja poistaa rotuyhdistysoikeudet valtuuston päättämän
rotuyhdistysohjesäännön mukaisesti.
Yhtä rotua edustavan rotuyhdistyksen lisäksi Kennelliiton jäsenyhdistyksenä ei voi olla toista
samaa rotua edustavaa rotuyhdistystä tai rotukerhoa.
Useaa rotua edustavaan rotuyhdistykseen voi samanaikaisesti kuulua rotua kohti vain yksi
Kennelliiton jäsenyhdistyksenä oleva rotukerho.
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Rotuyhdistys kuuluu jäsenenä kotipaikkansa kennelpiiriin.
Rotukerho
Rotukerho on yhtä tai useampaa rotua edustava rodunjalostuksellinen valtakunnallinen
Kennelliiton jäsenyhdistys. Rotukerho voi hakea rotuyhdistyksen asemaa
rotuyhdistysohjesäännön mukaisesti.
Rotukerho on rotunsa tai rotujensa rotujärjestön sekä kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäsen.
Harrastusyhdistys
Kennelliiton jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia koiratoiminnan
harrastusyhdistyksiä.
Harrastusyhdistys on kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäsen.

9 § Henkilöjäsenyyden alkaminen
Henkilöjäsenyyttä haetaan maksamalla valtuuston vahvistama vuosijäsenmaksu.
Kennelliiton hallitus hyväksyy henkilöjäsenet. Henkilöjäsenyyden alkamispäivä on
ensimmäisen maksetun jäsenmaksun maksupäivä.
Kennelliiton valtuusto hyväksyy kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajan. Kunniajäsenyys ja
kunniapuheenjohtajuus alkavat päätöspäivästä.

10 § Yhdistysjäsenyyden alkaminen
Yhdistysjäsenyyttä haetaan kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää Kennelliiton hallituksen
hyväksymän ohjeen mukaiset asiakirjat.
Yhdistysjäsenyys alkaa päivästä, jolloin Kennelliiton hallitus hyväksyy jäsenyyden.
Rotuyhdistysoikeudet alkavat päivämäärästä, jolloin Kennelliiton hallitus hyväksyy
rotukerhon rotuyhdistykseksi.
Valtuusto voi hakemuksesta myöntää Kennelliiton jäsenyhdistykselle lajiliitto- tai
rotujärjestöoikeudet näiden sääntöjen, Kennelliiton valtuuston lajiliitoille ja rotujärjestöille
hyväksymien ohjesääntöjen sekä Kennelliiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Rotuyhdistyksen hakiessa rotujärjestöksi tarvitaan lausunto siltä rotujärjestöltä, jonka
jäsenenä yhdistys on. Mikäli rotujärjestön lausunto on kielteinen, Kennelliiton valtuusto voi
vähintään ¾ äänten enemmistöllä antaa rotuyhdistykselle rotujärjestöoikeudet.
Kennelpiiri-, lajiliitto- ja rotujärjestöoikeudet alkavat valtuuston päättämästä ajankohdasta.
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11 § Jäsenoikeudet ja velvoitteet
Henkilö- ja yhdistysjäsenillä on näiden sääntöjen määrittelemä äänioikeus Kennelliiton
yleiskokouksessa.
Jäsenten tulee maksaa valtuuston vahvistama vuosijäsenmaksu.
Henkilöt, jotka ovat olleet jäsenenä yhtäjaksoisesti 40 vuotta, vapautetaan jäsenmaksun
maksamisesta.
Ainais- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Kennelliiton valtuusto vahvistaa vuotuiset jäsenmaksut ja maksuluokat, jotka määräytyvät 7
§ ja 8 § mainittujen jäsenryhmien mukaisesti.
Jäsenten tulee noudattaa Kennelliiton sääntöjä, ohjeita sekä määräyksiä.
Jäsenyhdistysten sääntöjen
tarkoitusperien kanssa.

tulee

olla

sopusoinnussa

Kennelliiton

sääntöjen

ja

Kennelliiton toimintaan osallistuva ei-jäsen sitoutuu noudattamaan Kennelliiton sääntöjä ja
ohjeita.

12 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota Kennelliitosta ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle sekä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Eroavan jäsenen jäsenyys päättyy eroilmoituksen vastaanottopäivänä.
Jos 16 §:ssä mainittu eettinen lautakunta käsittelee jäsenestä tehtyä ilmoitusta, pysyy
jäsenyys voimassa lautakunnan päätöspäivään asti, kuitenkin enintään yhden vuoden
eroamisilmoituksen vastaanottopäivämäärästä lukien.
Hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi, mikäli jäsenmaksu on maksamatta yli kahden
kuukauden ajan sen erääntymisestä.
Jäsenen erottamisesta säädetään kohdassa ”Eettinen lautakunta”.
Eroavalla, eronneeksi todetulla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta
yhdistyksen varoihin.

13 § Yleiskokous
Kennelliiton varsinainen yleiskokous pidetään joka kolmas vuosi marraskuussa.
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Kennelliiton hallitus kutsuu yleiskokouksen koolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen
kokousta.
Kokouskutsu julkaistaan Kennelliiton jäsenlehdessä ja / tai Kennelliiton verkkosivuilla.
Yleiskokouksen tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toteaa ilmoittautumisen päättymisen kokouspaikalla ja kokouksen laillisuuden
Valitsee kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
Tarkastaa valtakirjat ja toteaa käytettävissä olevan äänimäärän
Valitsee vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Valitsee vähintään kolme (3) ääntenlaskijaa
Valitsee valtuuston jäsenet ja varajäsenet
Päättää Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen muuttamisesta ja Kennelliiton
purkamisesta sääntöjen edellyttämällä tavalla
8. Käsittelee muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
Äänioikeus yleiskokouksessa
1. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Kennelliiton henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni ja hän voi
edustaa valtakirjalla neljää (4) muuta henkilöjäsentä
2. Jäsenyhdistyksen äänimäärän lisäksi jäsenyhdistyksen edustaja saa edustaa valtakirjalla
kahtakymmentäyhdeksää (29) henkilöjäsentä eli käyttää oma äänensä mukaan lukien
kolmenkymmenen (30) henkilöjäsenen äänet.
3. Henkilöjäsen voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä ja jäsenyhdistyksellä voi olla vain yksi
edustaja.
4. Kennelpiirillä, rotujärjestöllä ja lajiliitolla on kutakin siihen kuuluvien omien
henkilöjäsentensä ja jäsenyhdistystensä omien henkilöjäsenten yhteenlasketun
lukumäärän alkavaa 100-lukua kohti yksi (1) ääni; ei kuitenkaan kolmeakymmentä (30)
ääntä enempää.
5. Muilla kuin kohdassa 4 mainituilla jäsenyhdistyksillä on kutakin siihen kuuluvien
yhdistysten omien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 100-lukua kohti yksi (1) ääni;
kuitenkin korkeintaan kolme (3) ääntä.
6. Äänestettäessä yleiskokouksen tehtävien kohtien 2, 4 ja 5 asioista jokaisella
kokouksessa saapuvilla olevalla äänivaltaisella luonnollisella ja yhdistyksiä edustavalla
henkilöllä on kuitenkin vain yksi (1) ääni.

Yleiskokoukseen valtuutetut edustajat ja valtuustoehdokkaat
Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti Kennelliiton hallitukselle kohdassa ”Äänioikeus
yleiskokouksessa” äänioikeuksien laskemista varten edellisen vuoden viimeisen päivän
jäsenmäärä ja yleiskokoukseen valtuuttamansa edustaja. Ilmoituksen on oltava perillä
Kennelliiton toimistossa kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ennen yleiskokousta kello
15 mennessä.
Yleiskokouksessa käytettävät valtakirjat on toimitettava perille Kennelliiton toimistoon
kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ennen yleiskokousta kello 15 mennessä.
Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen valtuustoehdokkaiden sekä heidän varajäsentensä
nimet on esitettävä kirjallisesti Kennelliiton hallitukselle. Ilmoituksen on oltava perillä
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Kennelliiton toimistossa 28 päivää ennen Kennelliiton yleiskokousta klo 15 mennessä.
Ylimääräinen yleiskokous
Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle, kun yleiskokous itse, valtuusto tai hallitus on niin
päättänyt tai vähintään 1/10 Kennelliiton jäsenyhdistyksistä tai vähintään 1/10 Kennelliiton
henkilöjäsenistä tai vähintään 1/10 Kennelliiton äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
kirjallisesti hallitukselta, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen.
Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.
Kokouskutsu julkaistaan Kennelliiton jäsenlehdessä ja / tai Kennelliiton verkkosivuilla.

14 § Valtuusto
Vaalikelpoisuus ja valtuuston jäsenen sekä varajäsenen kelpoisuus
Kennelliiton 18 vuotta täyttänyt henkilöjäsen on kelpoinen asettumaan ehdolle valtuutetuksi
tai varavaltuutetuksi.
Valtuutettujen ja varavaltuutettujen on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen tai eettisen lautakunnan antama seuraamus
aiheuttavat kelpoisuuden menettämisen.
Valinta ja toimikausi
Kennelliiton yleiskokous valitsee valtuuston jäsenet (valtuutetut) ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet (varavaltuutetut) kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan.
Yleiskokous voi erottaa valtuuston jäsenen tai varajäsenen. Valtuuston jäsenen tai
varajäsenen toimikausi päättyy kesken kauden, jos hallitus katsoo henkilön menettäneen
kelpoisuutensa.
Valtuutettujen ja varavaltuutettujen kolmivuotinen toimikausi alkaa valintaa seuraavan
kalenterivuoden alusta.
Järjestäytymiskokous
Valtuusto valitsee välittömästi yleiskokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan
keskuudestaan kolmeksi (3) vuodeksi valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kokoonpano ja päätösvaltaisuus
Yleiskokous valitsee jokaisesta kennelpiiristä kaksi (2) valtuutettua, jokaisesta
rotujärjestöstä yhden (1) ja jokaisesta lajiliitosta yhden (1) valtuutetun sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet, kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen näissä säännöissä
määrätyllä tavalla esittämistä ehdokkaista.
Lisäksi yleiskokous valitsee muista kuin kennelpiirien, rotujärjestöjen tai lajiliittojen,
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ehdokkaista kaksitoista (12) valtuuston jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Sama henkilö voi olla vain yhden valtuuston jäsenen henkilökohtainen varajäsen eikä
valtuuston jäsen voi olla toisen valtuuston jäsenen henkilökohtainen varajäsen.
Sama henkilö voi edustaa valtuustossa vain yhtä kennelpiiriä tai yhtä rotujärjestöä tai yhtä
lajiliittoa.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Valtuuston kokoukset
Valtuusto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen kevät- ja
syyskokoukseen.
Kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous marraskuussa.
Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään, kun valtuusto tai hallitus on päättänyt sen
pitämisestä tai vähintään 1/3 valtuuston jäsenistä on vaatinut sitä kirjallisesti hallitukselta,
ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen.
Valtuuston kutsuminen koolle
Hallitus kutsuu valtuuston koolle vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta
kirjeellä tai sähköisesti valtuuston jäsenen Kennelliitolle ilmoittamaan osoitteeseen
lähetetyllä kutsulla. Kutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.
Valtuuston tehtävät
Valtuusto käyttää Kennelliiton jäsenten päätösvaltaa, jota säännöissä ei ole määrätty
kuuluvaksi yleiskokoukselle.
Muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi valtuusto
1.
2.
3.
4.

Valvoo hallituksen toimintaa
Käsittelee Kennelliiton hallituksen esitykset
Vahvistaa jäsenmaksut
Käsittelee valtuuston jäsenten tai varajäsenten tai Kennelliiton yhdistysjäsenten
Kennelliiton hallitukselle vähintään kolme (3) kuukautta ennen valtuuston kokousta
käsiteltäväksi esittämät asiat
5. Päättää kennelpiirien jäsenyydestä, lukumäärästä ja rajoista
6. Päättää lajiliittojen ja rotujärjestöjen jäsenyydestä
7. Hyväksyy ja poistaa lajiliittojen ja rotujärjestöjen oikeudet
8. Hyväksyy kennelpiirien, lajiliittojen, rotujärjestöjen ja rotuyhdistysten ohjesäännöt
9. Hyväksyy eettisen lautakunnan ohjesäännön
10.Hyväksyy yleiset toimintaan liittyvät säännöt sekä yleiset koe-, näyttely- ja
kilpailusäännöt; ei kuitenkaan Kennelliiton rekisteröityjä sääntöjä
11.Päättää Kennelliiton kiinteän omaisuuden ja huoneistojen hallintaan oikeuttavien
osakkeiden ostosta ja myynnistä tai lahjoittamisesta
12.Päättää liittymisestä ja eroamisesta kansainvälisiin järjestöihin
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Kevätkokouksen tehtävät
1. Toteaa ilmoittautumisen päättymisen kokouspaikalla ja kokouksen laillisuuden,
päätösvaltaisuuden, läsnä olevien valtuutettujen tai varavaltuutettujen lukumäärän sekä
käytettävissä olevan äänimäärän
2. Valitsee vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
3. Valitsee vähintään kolme (3) ääntenlaskijaa
4. Käsittelee edellisen tilikauden toiminta- ja vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja
tilintarkastajien lausunnon
5. Vahvistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
6. Päättää hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta
edellisen toiminta- ja tilikauden ajalta ja tarvittaessa toimenpiteistä, joihin edellisen
tilikauden tilinpäätös tai toimintakertomus antaa aihetta
7. Vahvistaa seuraavan vuoden jäsenmaksut ja niiden perusteella jäsenille syntyvät etuudet
jäsenryhmittäin
8. Täydentää tarvittaessa hallituksen ja eettisen lautakunnan kokoonpanoa
9. Käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.Keskustelee kokouskutsussa mainitsemattomista, esille tuoduista asioista kokouksen
niin päättäessä. Niistä voidaan tehdä päätös vain, jos kokous yksimielisesti niin päättää, ja
se on yhdistyslain 24 § mukaan mahdollista.
Syyskokouksen tehtävät
1. Toteaa ilmoittautumisen päättymisen kokouspaikalla ja kokouksen laillisuuden,
päätösvaltaisuuden, läsnä olevien valtuutettujen tai varavaltuutettujen lukumäärän sekä
käytettävissä olevan äänimäärän
2. Valitsee vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
3. Valitsee vähintään kolmen (3) ääntenlaskijaa
4. Käsittelee seuraavan toiminta- ja tilikauden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja
menoarvion
5. Vahvistaa toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion
6. Valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
7. Valitsee hallituksen puheenjohtajan joka toinen vuosi
8. Valitsee hallituksen jäsenet
9. Valitsee eettisen lautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet
10. Täydentää tarvittaessa hallituksen ja eettisen lautakunnan
kokoonpanoa
11. Käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Keskustelee kokouskutsussa mainitsemattomista, esille tuoduista
asioista kokouksen niin päättäessä. Niistä voidaan tehdä päätös vain, jos
kokous yksimielisesti niin päättää, ja se on yhdistyslain 24 § mukaan
mahdollista.

15 § Hallitus
Hallituksen kokoonpano
Kennelliiton valtuusto valitsee Kennelliiton henkilöjäsenten keskuudesta hallituksen
puheenjohtajan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan sekä yhdeksän (9) hallituksen jäsentä
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kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa kolme (3) jäsentä.
Kennelliiton 18 vuotta täyttänyt henkilöjäsen voi tulla valituksi hallitukseen.
Henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä enintään kolme (3) peräkkäistä täyttä
kolmivuotiskautta kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi (1) kerrallaan.
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kunniapuheenjohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät voi kuulua Kennelliiton hallitukseen.
Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai estyy hoitamasta tehtäviään kesken toimikauttaan,
valtuusto valitsee kokouksessaan hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Hallituksen toimikausi
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden
alusta.
Hallituksen tehtävät
1. Johtaa Kennelliiton toimintaa ja hoitaa sen taloutta sekä omaisuutta apunaan
toiminnanjohtajan johtama Kennelliiton toimisto
2. Edustaa Kennelliittoa sekä hoitaa sen asioita viranomaisissa ja tuomioistuimissa
3. Päättää toiminnanjohtajan työsuhteesta ja hänen esityksestään osastopäällikkötasoisten
työntekijöiden työsuhteista
4. Hyväksyy toimisto-organisaation toiminnanjohtajan esityksestä
5. Hyväksyy säännöt ja ohjeet, jotka eivät kuulu valtuuston toimivaltaan
6. Ratifioi kansainväliset säännöt ja vie ne tiedoksi valtuustolle
7. Valmistelee ja esittää valtuuston kokousten asiat
8. Panee täytäntöön valtuuston kokousten päätökset
9. Hyväksyy uudet jäsenet ja toteaa eronneet jäsenet, siltä osin, kun sitä ei näissä
säännöissä ole määrätty valtuuston tehtäväksi, sekä katsoo eronneeksi jäsenmaksunsa
laiminlyöneet jäsenet
10. Päättää rotuyhdistysoikeuksista
11. Päättää asioiden ilmoittamisesta eettiselle lautakunnalle ja sen päätösten
julkaisemisen kriteereistä
12. Valitsee Suomen Kennelsäätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet
13. Asettaa tarvittavat hallituksen alaiset toimikunnat ja työryhmät valmistelemaan ja
hoitamaan hallituksen niille osoittamia asioita
14.Hallitus käsittelee alaistensa toimikuntien päätöksistä tehdyt valitukset.
Hallituksen kutsuminen koolle ja päätösvaltaisuus
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vastaavat siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa. Kutsu lähetetään kirjeellä tai sähköisesti, mikäli mahdollista, viimeistään
kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta hallituksen jäsenen Kennelliitolle ilmoittamaan
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osoitteeseen.
Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli vähintään kuusi (6) hallituksen jäsentä vaatii
sitä kirjallisesti, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kuusi (6) hallitukseen kuuluvaa, joista
yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.

16 § Eettinen lautakunta
Eettisen lautakunnan kokoonpano ja toimikausi
Kennelliiton valtuusto valitsee kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan eettisen lautakunnan, johon
kuuluu kuusi (6) jäsentä ja puheenjohtaja.
Eettisen lautakunnan jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Puheenjohtajan ja jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä Kennelliiton henkilöjäseniä.
Puheenjohtajalla ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla oikeustieteellinen loppututkinto.
Eettisen lautakunnan puheenjohtaja tai sen jäsenet eivät voi toimia Kennelliiton valtuuston tai
hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana eivätkä Kennelliiton hallituksen
jäsenenä, eivätkä olla minkään Kennelliiton toimikunnan, työryhmän tai muun toimielimen
jäseniä tai niiden puheenjohtajia.
Jos eettisen lautakunnan jäsen eroaa, erotetaan tai estyy hoitamasta tehtäviään kesken
toimikauttaan, valtuusto valitsee kokouksessaan hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Eettisen lautakunnan tehtävät
Eettinen lautakunta käsittelee Kennelliiton sääntöjen ja niiden perusteella annettujen
ohjeiden ja määräysten rikkomukset.
Käsittely tarkoittaa seuraamusten ja lisäseuraamusten määräämistä henkilölle tai yhteisölle,
joka koiraharrastustoiminnassa, koiranpidossa, luottamustoimessa tai muussa Kennelliiton
määräämässä tehtävässä:
a) rikkoo Suomen lakia, asetuksia tai alemman tasoisia määräyksiä
b) toimii vastoin Kennelliiton tarkoitusta
c) toimii vastoin Kennelliiton sääntöjä, ohjeita, määräyksiä tai päätöksiä
d) toimii muutoin hyvän kenneltavan vastaisesti
Lisäksi seuraamus voidaan määrätä henkilölle tai yhteisölle, joka eläintenpidossa rikkoo
Suomen lakia, asetuksia tai alemman tasoisia määräyksiä.

13(15)
Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.6.2019 (7/19)

Menettely eettisessä lautakunnassa
Asiat tulevat vireille hallituksen ilmoituksesta.
Ilmoituksen tulee sisältää riittävä selvitys tapahtumasta, jossa asianomainen on menetellyt
edellä kohdissa a-d mainittujen säännösten vastaisesti tai joka eläintenpidossa rikkoo
Suomen lakia, asetuksia tai alemman tasoisia määräyksiä.
Tarkemmat ohjeet asioiden käsittelystä sisältyvät Kennelliiton valtuuston hyväksymään
eettisen lautakunnan ohjesääntöön.
Kennelliiton hallitus voi ilmoittaa käsittelyyn asian, jonka tekohetkestä on kulunut kaksi vuotta
tai enemmän vain erityisestä syystä.
Hallitus voi harkintansa mukaan olla ilmoittamatta asiaa eettisen lautakunnan käsittelyyn tai
antaa asianomaiselle muistutuksen.
Hallitus voi myös ilmoittaessaan asian eettiselle lautakunnalle määrätä jäsenelle tai
Kennelliittoon kuulumattomalle väliaikaisen lisäseuraamuksen siihen asti, kun asia on
lopullisesti ratkaistu eettisessä lautakunnassa.
Eettisen lautakunnan päätösvaltaisuus
Lautakunta on päätösvaltainen, jos vähintään neljästä (4) läsnä olevasta jäsenestä
vähintään yhdellä on oikeustieteellinen loppututkinto.
Rikkomuksista jäsenille määrättävät seuraamukset
1) Huomautus: Kennelliiton sääntöjen, ohjeiden, määräysten tai hyvän kenneltavan
rikkomisesta
2) Varoitus: hyvän kenneltavan rikkomisesta, lain, asetuksen tai niitä alemman tasoisen
viranomaismääräyksen, Kennelliiton antidopingsäännön, Kennelliiton tarkoituksen
rikkomisesta; toistuvasta Kennelliiton sääntöjen, ohjeiden tai määräysten taikka eettisen
lautakunnan päätöksen rikkomisesta tilanteessa, jossa on lieventäviä seikkoja
3) Erottaminen: kohdan 2) mukaiseen rikkomiseen ei sisälly lieventäviä seikkoja.
Erottaminen voi olla pysyvä tai määräaikainen.
Huomautuksen, varoituksen ja erottamisen lisäksi voidaan antaa yksi tai useampi
lisäseuraamus.
Seuraamuksia annettaessa tai niiden pituutta määrättäessä eettinen lautakunta ottaa
huomioon Kennelliiton hallituksen asianomaiselle aiemmin samankaltaisessa asiassa
antamat sanktiot ankaroittavana perusteena.
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Lisäseuraamukset jäsenille ja ei-jäsenille
1) Osallistumiskielto näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin
2) Toimintakielto luottamustehtävässä, johon oikeudet on myöntänyt, Kennelliiton hallitus tai
toimielin, jolle hallitus on delegoinut myöntöoikeuden, taikka hallituksen valtuuttama
jäsenjärjestö
3) Rekisteröintikielto
Lisäseuraamukset voidaan antaa pysyvinä tai määräaikaisina.
Päätösten julkaiseminen
Eettisen lautakunnan päätökset, joihin voidaan liittää seuraamuksen saajan nimi, voidaan
julkaista Kennelliiton jäsenlehdessä ja / tai verkkosivuilla. Julkaisemisen perusteet päättää
Kennelliiton hallitus.

17 § Asioiden ratkaiseminen kokouksissa
Asiakysymyksistä äänestettäessä päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut yli puolet
annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty.
Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet (suhteellinen enemmistö) ja vain yhden
ollessa ehdokkaana hänen tulee saada yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä
ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan valitaan asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama
esitys ja vaaleissa ratkaisee arpa.
18 § Kennelliiton nimenkirjoitusoikeus
Kennelliiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
toiminnanjohtajan tai hallituksen tähän tehtävään valtuuttaman henkilön kanssa.
19 § Toiminnanjohtajan tehtävät
1. Johtaa Kennelliiton toimisto-organisaatiota
2. Toiminnanjohtaja voi tarvittaessa toimia Kennelliiton tytäryhtiöiden ja Kennelliitto ry:n
muodostaman konsernin johtajana
3. Suunnittelee, kehittää sekä tekee tarvittavat esitykset hallitukselle Kennelliiton toimistoorganisaatiosta ja taloudellisesta toiminnasta
4. Esittää hallitukselle osastopäällikkötasoisten työntekijöiden työsuhteen aloittamiset ja
päättämiset
5. Päättää muiden työntekijöiden työsuhteiden aloittamisesta ja päättämisestä
6. Valmistelee esityslistat hallituksen kokouksiin ja toimii niissä esittelijänä
7. Huolehtii hallituksen päätösten täytäntöönpanosta
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20 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisen tai ylimääräisen yleiskokouksen
päätös, joka on tehty vähintään ⅔ enemmistöllä annetuista äänistä.
Sääntöjen muutosehdotus on julkaistava Kennelliiton jäsenlehdessä ja / tai verkkosivuilla
vähintään kaksi (2) kuukautta ennen yleiskokousta.

21 § Kennelliiton purkaminen
Päätös Kennelliiton purkamisesta on tehtävä kahdessa yleiskokouksessa, joiden väli on
vähintään neljä (4) kuukautta ja toisen niistä tulee olla varsinainen yleiskokous.
Purkamispäätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään ¾ ääntenenemmistöllä
annetuista äänistä.
Jos Kennelliitto puretaan, sen varat ja velat siirtyvät viimeisen yleiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti yhdelle tai useammalle yhteisölle, jonka aatteellisena tarkoituksena
on edistää koira-asiaa. Kennelliiton tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava
samaan tarkoitukseen.

