SUOMEN KENNELLIITTO – FINSKA KENNELKLUBBEN RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton yleiskokouksessa 25.11.2007. Säännöt astuvat voimaan 25.11.2007.

Yleisiä määräyksiä
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry., josta näissä säännöissä
myöhemmin käytetään nimitystä Kennelliitto, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§
Kennelliiton tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä edistää puhdasrotuisten,
rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä.

Lisäksi Kennelliitto
- toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana
- edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan
rodunomaisten koirien kasvattamista ja yleisen tietämyksen lisäämistä näistä tavoitteista
- edistää koirien hyvinvointia sekä koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja
- vaalii suomalaisen koiranjalostuksen perinteitä erityisesti kotimaisten rotujen osalta.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kennelliitto pitää rotukirjaa ja koirarekisteriä, sekä sääntelee ja
järjestää koiranäyttelyitä, -kokeita ja -kilpailuja. Lisäksi Kennelliitto harjoittaa koulutus-,
tiedotus- ja julkaisutoimintaa muun muassa oman lehden muodossa sekä muuta vastaavaa
tarkoitustaan edistävää toimintaa, jota voi olla muun muassa museotoiminnan harjoittaminen tai
museon ylläpitäminen. Toimintansa tukemiseksi Kennelliitolla on oikeus toimia
vakuutusasiamiehenä. Kennelliitto voi pitää eläinten tunnistusrekisteriä.

4§
Kennelliitto on Kansainvälisen Koiranjalostusliiton (Fédération Cynologique Internationale eli
FCI) sekä Pohjoismaiden Kennelunionin (PKU) jäsen ja voi olla valtuuston päätöksellä jonkin
muun järjestön jäsen.

5§
Kennelliiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

6§
Kennelliiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Jäsenyys

7§
Kennelliiton jäseninä voivat olla sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt.
Jäsenyhdistykset ovat yhdistysjäseniä. Henkilöjäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, perhe-, ainais- tai
kunniajäseniä. Ainaisjäseniä ovat ennen tämän sääntömuutoksen voimaantuloa 25.11.2007
ainaisjäseniksi hyväksytyt henkilöt. Jäsenyhdistykset, ja halutessaan myös rotua harrastavat
yhdistykset, ei kuitenkaan 8 §:ssä mainitut rotujärjestöt eikä lajiliitot, ovat myös kotipaikkansa
kennelpiirin jäseniä.

Nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö. Perhejäseneksi hyväksytään vuosijäsenen kanssa
samassa taloudessa asuva puoliso, avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja lapsi.

Kunniajäseneksi voi valtuusto yksimielisellä päätöksellä kutsua hallituksen esityksestä henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt Kennelliiton tarkoitusperien toteuttamista. Valtuusto voi
hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi Kennelliiton entisen puheenjohtajan.
Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on vuosijäsenoikeudet mutta ei ole
jäsenmaksuvelvoitetta.

Henkilöjäsenen jäsenyys alkaa ensimmäisestä maksetusta jäsenmaksusta hallituksen hyväksyttyä
jäsenyyden. Jäseneksi voi liittyä kesken toimintavuoden. Kun Kennelliittoon kuulumaton
osallistuu Kennelliiton järjestämään tai sen myötävaikuttamaan toimintaan, hän sitoutuu
noudattamaan Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita.

8§
Kennelpiiri on Kennelliiton jäsenyhdistys, joka alueorganisaationa vastaa Kennelliiton
edustuksesta omalla alueellaan ja jolla on näissä säännöissä mainittu edustus Kennelliiton
valtuustossa. Kennelpiiri ei ole Kennelliiton muun jäsenyhdistyksen jäsen.

Rotujärjestö on yhden tai useamman koirarodun jalostusta johtava valtakunnallinen Kennelliiton
jäsenyhdistys, jolla on näissä säännöissä mainittu edustus Kennelliiton valtuustossa. Kennelliiton
valtuusto hyväksyy rotua harrastavan yhdistyksen rotujärjestöksi saatuaan lausunnon siltä
rotujärjestöltä, jonka alainen yhdistys on. Lausunnon ollessa kielteinen valtuusto voi kuitenkin
vähintään 3/4 äänten enemmistöllä hyväksyä rotua harrastavan yhdistyksen rotujärjestöksi.
Rotujärjestö ei ole kennelpiirin jäsen.

Mikäli rotujärjestö ei ole kolmena perättäisenä vuotena toiminnallisesti täyttänyt rotujärjestöksi
hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia, valtuusto voi hallituksen esityksestä päättää 3/4 äänten
enemmistöllä, että yhdistyksen toiminta rotujärjestönä lakkaa. Kennelliiton hallitus voi hyväksyä
tällaisen yhdistyksen rotua harrastavaksi yhdistykseksi tai rotuyhdistykseksi.

Rotua harrastava yhdistys on yhden tai useamman koirarodun jalostusta edistävä
valtakunnallinen Kennelliiton jäsenyhdistys, joka kuuluu jäsenenä rotunsa tai rotujensa
rotujärjestöön ja jonka Kennelliiton hallitus hyväksyy rotua harrastavaksi yhdistykseksi
valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti. Rotua harrastava yhdistys voi kuulua jäsenenä
myös kotipaikkansa kennelpiiriin.

Rotuyhdistys on yhtä tai useampaa rotua edustava valtakunnallinen rodunjalostuksellinen
yhdistys, joka kuuluu jäsenenä rotunsa tai rotujensa rotujärjestöön sekä kotipaikkakuntansa
kennelpiiriin ja jonka Kennelliiton hallitus on hyväksynyt Kennelliiton jäsenyhdistykseksi.

Kennelyhdistys on paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa harjoittava ja edistävä
yhdistys tai paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa ja metsästystä harjoittava yhdistys,
joka kuuluu jäsenenä kotipaikkakuntansa kennelpiiriin ja jonka Kennelliiton hallitus on
hyväksynyt Kennelliiton jäsenyhdistykseksi. Myös rotujärjestön paikalliset tai alueelliset
jäsenyhdistykset ovat Kennelliiton jäsenyhdistyksiä, jotka kuuluvat kotipaikkakuntansa
kennelpiiriin.

Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai useampaa koe- ja kilpailutoimintaa edustava
valtakunnallinen yhdistys, jonka Kennelliiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Edellytyksenä
hyväksymiselle on, ettei kyseisellä koe- ja kilpailutoiminnalla ole toista valtakunnallista
jäsenyhdistystä edistämässä samaa toimintaa. Mikäli lajiliitto ei ole kolmena perättäisenä vuotena
toiminnallisesti täyttänyt lajiliiton hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia, hallitus voi päättää,
että yhdistyksen toiminta lajiliittona lakkaa, jonka jälkeen lajiliitto on velvollinen eroamaan.

Yhtä rotua edustavan rotujärjestön lisäksi ei Kennelliiton jäsenyhdistyksenä voi olla samaa rotua
edustavaa rotua harrastavaa yhdistystä tai rotuyhdistystä. Useampaa rotua edustavaan
rotujärjestöön voi kuulua ja Kennelliiton jäsenyhdistyksenä olla näitä rotuja edustavia ja
rotujärjestön alaisina toimivia rotua harrastavia yhdistyksiä ja/tai rotuyhdistyksiä samanaikaisesti
vain yksi rotua kohti. Samaa harrastusmuotoa edustavia lajiliittoja voi samanaikaisesti olla
Kennelliiton jäsenyhdistyksenä vain yksi.

Kennelpiirin, rotujärjestön, rotua harrastavan yhdistyksen ja lajiliiton tehtävistä määrätään sen
lisäksi, mitä näissä säännöissä on sanottu, Kennelliiton valtuuston hyväksymissä ohjesäännöissä.
Kennelliitto ohjaa ja valvoo kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen toimintaa.

9§
Jäsenet, joiden hyväksymisestä ei ole 7 ja 8 §:ssä toisin määrätty, hyväksyy Kennelliiton hallitus.
Yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt, ote yhdistysrekisteristä sekä luettelo
yhdistyksen toimihenkilöistä.

Jäsenyhdistyksen on lähetettävä Kennelliitolle vuosittain Kennelliiton hallituksen antamien
ohjeiden mukainen toimintailmoitus.

10 §
Jäsenten tulee kenneltoiminnassaan noudattaa Kennelliiton sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.
Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton tarkoitusperien kanssa.

11 §
Jäsen voi erota Kennelliitosta ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan

merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kahden kuukauden kuluttua jäsenmaksun
laiminlyönnistä.

12 §
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan Kennelliitosta, ei ole mitään oikeutta sen varoihin.

Johtoelimet, niiden tehtävät ja sääntömääräiset kokoukset

Yleiskokous

13 §
Kennelliiton päätäntävaltaa käyttävät Kennelliiton yleiskokous ja valtuusto. Kennelliiton
hallinnosta vastaa hallitus.

14 §
Kennelliiton varsinainen yleiskokous pidetään joka kolmas vuosi marraskuussa.

Hallitus kutsuu Kennelliiton jäsenet yleiskokoukseen ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään
kaksi kuukautta ennen kokousta Kennelliiton jäsenlehdessä.

Yleiskokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Kennelliiton henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.
Lisäksi hän saa valtakirjalla edustaa neljää (4) muuta henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksen edustaja
saa yhdistyksen äänimäärän lisäksi edustaa valtakirjalla 29 henkilöjäsentä eli siis käyttää oman
äänensä mukaan lukien 30 henkilöjäsenen äänen. Henkilöjäsen voi edustaa vain yhtä
jäsenyhdistystä ja jäsenyhdistyksellä voi olla vain yksi edustaja.

Kennelpiirillä ja rotujärjestöllä on yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien omien henkilöjäsenten
ja jäsenyhdistysten omien henkilöjäsenten yhteenlasketun lukumäärän alkavaa 100-lukua kohti,
ei kuitenkaan 30 ääntä enempää.

Muilla jäsenyhdistyksillä on yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien yhdistyksen omien
henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 100-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan kolme (3) ääntä.

Yleiskokouksen asioista 1, 4 ja 5 äänestettäessä on jokaisella kokouksessa saapuvilla olevalla
äänivaltaisella henkilöllä kuitenkin vain yksi ääni.

Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle Kennelliiton toimistoon viimeistään
toimiston työaikana 21 päivää ennen yleiskokousta edellä tarkoitetut edellisen vuoden viimeisen
päivän jäsenmäärä ja yleiskokoukseen valtuuttamansa edustaja.

Kaikki valtakirjat on toimitettava Kennelliiton toimistoon viimeistään toimiston työaikana 21
päivää ennen yleiskokousta. Myöhemmin esitetyillä valtakirjoilla ei voida käyttää äänivaltaa
yleiskokouksessa.

Kennelpiirien ja rotujärjestöjen valtuustoehdokkaiden sekä heidän varajäsentensä nimet on
esitettävä kirjallisesti hallitukselle Kennelliiton toimistoon toimiston työaikana viimeistään 21
päivää ennen Kennelliiton varsinaista yleiskokousta.

15 §
Yleiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
2. valtakirjojen tarkastus ja kokouksen koko äänimäärän toteaminen
3. kokouksen laillisuuden toteaminen
4. kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
5. ääntenlaskijoiden valitseminen
6. valtuuston vaali seuraavan kalenterivuoden alussa alkavaksi kolmivuotiskaudeksi
7. Kennelliiton sääntöjen muuttaminen ja Kennelliiton purkaminen sääntöjen 35, 36, 37 ja 38 §:n
edellyttämällä tavalla
8. muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

16 §
Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kaksi
kuukautta ennen kokousta Kennelliiton jäsenlehdessä, milloin yleiskokous on itse päättänyt
kokouksen pitämisestä tai valtuusto tai hallitus katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10
Kennelliiton jäsenyhdistyksistä tai 1/10 Kennelliiton henkilöjäsenistä tai vähintään 1/10
Kennelliiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti on hallitukselta vaatinut kokouksen
tarkoituksen ilmoittaen.

Valtuusto

17 §
Yleiskokous valitsee valtuuston kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston kokoonpano määräytyy seuraavasti:
Kustakin kennelpiiristä valitaan valtuustoon kaksi (2) jäsentä ja kustakin rotujärjestöstä yksi (1)
jäsen niiden esittämistä ehdokkaista. Tämän lisäksi yleiskokous valitsee valtuustoon 12 jäsentä.

Jäsenillä on yleiskokouksessa oikeus esittää ehdokkaita 12:n valtuuston jäsenen valitsemiseksi,
jotka yleiskokous valitsee kennelpiireistä ja rotujärjestöistä valitsemiensa jäsenten lisäksi.

Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen saman menettelytavan
mukaisesti kuin varsinaiset valtuuston jäsenet.

Sama henkilö voi edustaa valtuustossa vain yhtä kennelpiiriä tai yhtä rotujärjestöä. Valtuuston
jäsen ei voi olla toisen valtuuston jäsenen henkilökohtainen varajäsen eikä sama henkilö usean
valtuuston jäsenen henkilökohtainen varajäsen. Kennelpiirin tai rotujärjestön edustajaksi esitetty
henkilö ei voi olla ehdokkaana 2 momentissa mainittujen 12 jäsenen vaalissa.

Valtuuston jäsenten ja varajäsenten on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.

18 §
Valtuusto valitsee välittömästi yleiskokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan
keskuudestaan kolmeksi vuodeksi valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

19 §
Valtuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan sekä yhdeksän (9)
jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on vuosittain kolme (3) jäsentä.

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät voi kuulua Kennelliiton hallitukseen.

Yksi ja sama henkilö voi olla hallituksen jäsen enintään kolme (3) perättäistä kolmivuotiskautta
kerrallaan.

Valtuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
syyskokouksessaan. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai estyy hoitamasta tehtäviään kesken
toimikauttaan, valtuusto valitsee seuraavassa kokouksessa hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

20 §
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

21 §
Kennelliiton jäsenten päätäntävaltaa, jota säännöissä ei ole määrätty yleiskokoukselle kuuluvaksi,
käyttää valtuusto.

Valtuuston velvollisuutena on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi:
1. valvoa hallituksen toimintaa
2. käsitellä Kennelliiton toimintaa koskevat hallituksen esitykset
3. käsitellä Kennelliiton valtuuston jäsenten tai jäsenyhdistysten kaksi (2) kuukautta ennen
valtuuston kokousta hallitukselle valtuuston käsiteltäviksi esittämät asiat
4. päättää kennelpiirien lukumäärästä ja rajoista sekä hyväksyä kennelpiirin, rotujärjestön ja
lajiliiton ohjesäännöt
5. hyväksyä toimintaan liittyvät säännöt sekä niihin tehdyt muutokset
6. päättää Kennelliiton kiinteän omaisuuden ja huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden
ostosta ja myynnistä.

22 §
Valtuusto määrää eri jäsenryhmiin kuuluvien jäsenten jäsen- ja liittymismaksujen suuruuden.
Vapaa jäsenmaksun suorittamisesta on 40 vuoden ajan yhtäjaksoisesti jäsenenä ollut
henkilöjäsen.

23 §
Valtuusto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevät- ja syyskokoukseen.
Välittömästi varsinaisen yleiskokouksen jälkeen valtuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen.
Kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous marraskuussa.

24 §
Hallitus kutsuu valtuuston sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 21 päivää
ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen käsiteltäviksi tulevat
asiat ilmoittaen. Ilmoitus valtuuston sääntömääräisestä kokouksesta julkaistaan Kennelliiton
jäsenlehdessä vähintään kuukautta ennen kokousta.

Ylimääräinen valtuuston kokous kutsutaan koolle samalla tavoin kuin valtuuston varsinainen
kokous, kun valtuusto on itse päättänyt kokouksen pitämisestä tai hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään 1/3 valtuuston jäsenistä on sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian
käsittelyä varten hallitukselta vaatinut.

25 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen laillisuus, läsnä olevien jäsenten lukumäärä ja kokouksen käytettävissä oleva
äänimäärä sekä päätösvaltaisuus
2. kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
3. vähintään kolmen ääntenlaskijan valitseminen
4. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen
vahvistaminen
5. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja
tilikaudelta
6. seuraavan vuoden eri jäsenryhmiin kuuluvien jäsenten jäsen- ja liittymismaksujen
määrääminen
7. hallituksen täydentäminen tarvittaessa 19 §:n 4 momentin mukaisesti
8. muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa,
ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain
24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

26 §
Syyskokouksessa käsitellään:
1. kokouksen laillisuus, läsnä olevien jäsenten lukumäärä ja kokouksen käytettävissä oleva
äänimäärä sekä päätösvaltaisuus
2. kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
3. vähintään kolmen ääntenlaskijan valitseminen
4. hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi seuraavalle vuodelle
5. kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen
6. hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi sääntöjen edellyttämällä tavalla
7. hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
8. kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen kolmeksi (3) vuodeksi
kerrallaan
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa,
ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain
24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

Hallitus

27 §
Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä, yleiskokousten ja valtuuston tekemiä päätöksiä ja
antamia ohjeita noudattaen
1. johtaa Kennelliiton toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta apunaan toiminnanjohtajan
johtama toimisto
2. edustaa Kennelliittoa ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
3. ottaa ja erottaa toiminnanjohtaja sekä ottaa ja erottaa toiminnanjohtajan esityksestä
hallintopäällikkö ja muut osastopäällikkötason virkailijat
4. hyväksyä toimisto-organisaatio
5. hyväksyä 21 §:n 2 momentin 5 kohdassa mainittuja sääntöjä alemmat, toimintaan liittyvät
ohjeet ja määräykset sekä niiden muutokset
6. valmistaa ja esittää valtuuston kevätkokouksessa edellisen vuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja esittää tilintarkastajien lausunto
7. valmistaa ja esittää valtuuston syyskokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio

8. valmistaa ja esittää muut valtuustolle kuuluvat asiat
9. huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta
10. hyväksyä uudet jäsenet ja todeta 11 §:n mukaisesti jäsenet eronneiksi
11. päättää kurinpitolautakunnalle ilmoitettavista asioista.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan tai hoitamaan niille
annettuja asioita.

28 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan
varapuheenjohtajansa kutsusta, joka lähetetään kirjeellä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen, mikäli mahdollista viimeistään 10 vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on
kutsuttava koolle viipymättä, mikäli vähintään kuusi (6) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii
tarkoituksen ilmoittaen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kuusi (6) hallitukseen kuuluvaa, joista
yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.

Toiminnanjohtaja

29 §
Toiminnanjohtajan tehtävät ovat
1. johtaa Kennelliiton toimistoa
2. tehdä tarvittaessa esitys Kennelliiton toimisto-organisaatiosta
3. suunnitella ja kehittää Kennelliiton toimistoa ja taloutta
4. tehdä esitys hallitukselle hallintopäällikön ja osastopäällikkötason toimihenkilöiden
ottamisesta ja erottamisesta
5. ottaa ja erottaa Kennelliiton muut toimihenkilöt
6. huolehtia, että Kennelliiton toimihenkilöt suorittavat heille kuuluvat tehtävät
7. valmistella esityslistat hallituksen kokouksiin ja toimia esittelijänä hallituksen kokouksissa
8. huolehtia hallituksen päätösten täytäntöönpanosta.

30 §
Kennelliiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai hallintopäällikön kanssa.

Asioiden ratkaisu kokouksissa

31 §
Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä,
noudatetaan yleiskokouksessa, valtuustossa ja hallituksessa seuraavaa menettelyä: Päätökseksi
tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä.
Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on
vain yksi henkilö, on valituksi tulemiseen kuitenkin saatava yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide ja vaaleissa arpa.

Kurinpidollinen menettely

32 §
Kurinpitolautakunta käsittelee hallituksen sille ilmoittamat kurinpitoasiat.

Näiden sääntöjen 33 §:ssä ja Kennelliiton hyväksymissä muissa ohjeissa ja määräyksissä
mainittujen kurinpitoasioiden käsittelyä varten valtuusto valitsee kolmeksi (3) vuodeksi
kerrallaan kurinpitolautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan
ja yhden jäsenen tulee olla lakimiehiä. Kaikkien jäsenten tulee olla Kennelliiton jäseniä ja
kenneltoimintaan perehtyneitä. Puheenjohtajan ollessa estynyt lautakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen, jos vähintään viidestä läsnä olevasta jäsenestä
yksi on lakimies.

33 §
Kurinpitoasia tulee vireille kurinpitolautakunnassa hallituksen ilmoituksesta. Ilmoituksessa tulee
ilmetä tapahtumain kulku, aika ja paikka sekä olosuhteet, joissa hallituksen mukaan jäsen,
jäsenyhdistys, tai Kennelliittoon kuulumaton henkilö on menetellyt vastoin 34 §:ssä mainittuja
säännöksiä. Hallituksella on oikeus olla viemättä asiaa kurinpitolautakunnalle, mikäli se katsoo,

ettei varsinaiseen kurinpidolliseen menettelyyn ole aihetta. Hallitus voi kuitenkin ilmoittamatta
asiaa kurinpitolautakunnalle antaa kehotuksen huomion kiinnittämiseen vastaisen varalle.

Hallitus voi ilmoittaessaan asian kurinpitolautakunnalle määrätä jäsenelle tai Kennelliittoon
kuulumattomalle henkilölle väliaikaisesti 34 §:n 3 momentin mukaisen lisäseuraamuksen.
Määräys on voimassa, kunnes asia ratkaistaan kurinpitolautakunnassa lopullisesti.

34 §
Jos henkilöjäsen tai jäsenyhdistys kennel- tai harrastustoiminnassaan taikka muussa koiraan
liittyvässä toiminnassaan toimii lain tai Kennelliiton tarkoitusperien tai Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry:n antidopingsäännön vastaisesti tai toimii toistuvasti Kennelliiton
sääntöjen, ohjeiden tai määräysten tai kurinpitolautakunnan päätösten vastaisesti, jäsen tai
jäsenyhdistys voidaan erottaa määräajaksi tai lopullisesti. Mikäli asianhaarat ovat lieventävät,
voidaan seuraamukseksi antaa varoitus. Erottamisen ja varoituksen lisäksi voidaan antaa yksi tai
useampi lisäseuraamus.

Myös Kennelliittoon kuulumattomalle henkilölle voidaan antaa kielto määrättynä aikana tai
kokonaan osallistua Kennelliiton järjestämiin tai hyväksymiin näyttelyihin tai kokeisiin tai
rekisteröidä kasvattamiaan pentuja Kennelliiton pitämään rekisteriin.

Lisäseuraamuksia ovat:
- kielto osallistua näyttelyihin näytteilleasettajana tai esittäjänä ja kokeisiin koiran omistajana tai
ohjaajana,
- kielto toimia tuomarina tai Kennelliiton hyväksymässä muussa tehtävässä,
- kielto rekisteröidä kasvattamiaan pentuja Kennelliiton pitämään rekisteriin,
- muu Kennelliiton säännöissä, ohjeissa tai määräyksissä mainittu seuraamus.

Lisäseuraamus voi olla määräaikainen tai pysyvä.

Jos jäsen muuten toimii Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden taikka hyvän kenneltavan vastaisesti,
voidaan jäsenelle antaa huomautus sekä hänelle voidaan määrätä teon mukainen lisäseuraamus.

Kurinpitoseuraamusta koskeva päätös voidaan julkaista Koiramme–lehdessä. Hallitus tekee
päätöksen julkaisemisesta.

Sääntöjen muutokset ja Kennelliiton purkaminen

35 §
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan Kennelliiton yleiskokouksen päätös, joka on tehty
vähintään 2/3 äänten enemmistöllä, ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu.
Muutosehdotukset on julkaistava Kennelliiton jäsenlehdessä vähintään kaksi kuukautta ennen
yleiskokousta.

36 §
Kennelliiton purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään neljän kuukauden väliajoin
pidettävässä yleiskokouksessa, joista toinen on varsinainen yleiskokous. Purkamispäätös on
tehtävä kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.

37 §
Jos Kennelliitto puretaan, tulevat sen jäljelle jääneet varat viimeisen yleiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle yleishyödylliselle rekisteröidylle
yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.

38 § Ennen sääntömuutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

