LeVeK ry
SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on LeVeK ry ja sen kotipaikka on Lempäälä.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota koiranomistajille ja koirista kiinnostuneille monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia sekä synnyttää toiminnallaan Lempäälän – Vesilahden seudulla myönteinen
suhtautuminen koiraa, koiran pitoa ja kennelharrastusta kohtaan sekä tukea koiraharrastustoimintaa
alueellaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
‐järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus‐, valmennus‐, neuvonta‐ ja kasvatustilaisuuksia
‐huolehtia osaltaan koiraharrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita
‐julkaista omaa tiedotuslehteä
‐toimia yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
‐ylläpitää talkootoimintaa yhdistyksen toiminnan tukemiseksi
‐ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
‐järjestää keräyksiä ja arpajaisia
‐omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet voivat
olla varsinaisia jäseniä, perhe‐, kunnia‐ ja ainaisjäseniä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Jäsenen maksut ja velvollisuudet
Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä
Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain LeVeK ry:lle syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu
on suoritettava kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistykseen liityttäessä jäsenmaksun voi
maksaa muunakin ajankohtana. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Talkoovelvoite
Jäsen on velvollinen suorittamaan hallituksen vuosittain määrittelemän talkoovelvoitteen.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksunsa kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli näin ei ole
tapahtunut, jäsen katsotaan eronneeksi.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen
vastaisesti tai jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai on saanut rangaistuksen eläinsuojelurikkomuksesta tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin yhdistyksen kokouksella on hallituksen esityksestä oikeus
erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
5. Liittymis‐ ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.
6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Syyskokouksessa vuosittain valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle seikä varajäsenet.
Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Varsinaisten jäsenten on kaksi kalenterivuotta ja varajäsenen
toimikausi on yksi kalenterivuosi. Mikäli varsinainen jäsen eroaa hallituksesta kesken kauden, valitaan
seuraavassa syyskokouksessa loppukaudeksi hänen tilalleen uusi henkilö.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastohoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä
ollessa. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita
noudattaen:
‐ johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
‐ edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
‐ valita sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
‐ valmistella ja esittää kevätkokoukselle edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan lausunto
‐ valmistella ja esittää syyskokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo‐ ja menoarvio
‐ valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksille muut niille kuuluvat asiat
‐ nimetä yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat

‐ päättää uusien henkilöjäsenten sekä toimikuntien jäsenten hyväksymisestä sekä
‐ tehdä ehdotus yleiselle kokoukselle jäsenen erottamisesta
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai rahastonhoitaja. Yhdistyksen hallitus voi myöntää
tilinkäyttöoikeuden rahastonhoitajalle tai nimeämilleen henkilöille.
9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa
tehtäviinsä kalenterivuodeksi kerrallaan.
10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi‐huhtikuussa ja syyskokous syys‐marraskuussa.
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 (30)
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia kaikki 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet, perhe‐, ainais‐ ja
kunniajäsenet. Kullakin heillä on käytössään yksi ääni. Lisäksi äänivaltainen jäsen voi edustaa valtakirjalla
enintään yhtä yhdistyksen äänivaltaista jäsentä.
Yhdistyksen 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 koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä
kirjallisella kutsulla tai ilmoituksella yhdistyksen julkaisussa tai ilmoituksella paikallislehdessä.
12. Kevätkokousasiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

tilivelvollisille
8. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään

kuukautta ennen kevätkokousta
10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 24 §:n määräykset
13.Syyskokousasiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä liittymis‐ ja jäsenmaksut seuraavalle
kalenterivuodelle
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10.Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
11. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään
kuukautta ennen syyskokousta
12. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 24 §:n määräykset
14. Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota 3/4 annetuista äänistä on
kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
15. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä
varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joista toinen on kevätkokous tai syyskokous. Päätöstä on
kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat ohjataan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan
hyväksi.
16. Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.

