
SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS-FINLANDS ROTTWEILERFÖRENING R.Y.: N SÄÄNNÖT 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Rottweileryhdistys-Finlands Rottweilerförening r.y. Yhdistyksen kotipaikka 

on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. 

 

2 § Yhdistys on kaksikielinen, virallinen kieli on suomi. 

 

3 § Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:n hyväksymä valtakunnallinen rotujärjestö, 

joka johtaa ja valvoo rottweiler-rodun jalostusta ja kaikinpuolista kehittämistä sekä edistää rottweilereiden 

yhteiskuntakelpoisuutta ja jäsenistönsä rotuharrastusta. 

 

4 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa jalostusneuvonnan ja ulkomuodontarkastusten avulla sekä järjestämällä 

koiranäyttelyitä, luonnetestejä, MH-kuvauksia, palveluskoirakokeita ja kilpailuja. 

Yhdistys harjoittaa rottweiler-rotuun liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia , koulutus-, tiedotus- ja 

julkaisutoimintaa sekä huolehtii rotuun liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa 

varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. 

 

5 § Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:een, Suomen 

Palveluskoiraliittoon, sekä on perustajajäsen kansainvälisessä International Federation of Rottweilerfriends 

yhdistyksessä. Yhdistys voi liittyä muihinkin sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin. 

6 § Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt että rekisteröidyt yhdistykset. 

Hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet kunniajäsentä lukuun ottamatta. Yksityiset henkilöt ovat 

vuosijäseniä, perhejäseniä, ainaisjäseniä tai kunniajäseniä. Rekisteröidyt yhdistykset ovat vuosijäseniä. 

Vuosi- ja perhejäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, ainaisjäsenet kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun. 

Hallitus voi myöntää anomuksesta vapautuksen jäsenmaksuista yksityishenkilönä olevalle vuosijäsenelle, 

joka on yhtäjaksoisesti ollut 30 vuotta Suomen Rottweileryhdistys-Finlands Rottweilerförening r.y.:n 

jäsenenä. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, yhteisön tai säätiön. Kannatusjäsenellä ei ole 

puhe- ja äänioikeutta. Jäsenmaksuista päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu on suoritettava 

tammikuun loppuun mennessä. 

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa 

osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta, sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen 

puheenjohtajan. Ehdotukset alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi, jolloin päätöksentekoon 

vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on samat oikeudet 

kuin vuosijäsenillä, mutta he ovat vapaat jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain 

yksi. 

Perhejäsen on henkilö, joka asuu varsinaisen vuosi-, ainais- tai kunniajäsenen kanssa samassa taloudessa. 

Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen 

julkaisuja, tiedonantoja tai kutsuja. 

7 § Yhden (1) kuukauden jäsenmaksunsa laiminlyöneet eivät saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen 

kokouksissa ja tämän laiminlyönnin perusteella hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. 

Yhdistyksestä voidaan erottaa jäsen, joka toimii lain tai yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. 

Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

8 § Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. 

 

9 § Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, jonka yhdistyksen kokous on valinnut hoitamaan 

yhdistyksen hallintoa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

Puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan. 

Hallituksesta ovat vuosittain erovuorossa puheenjohtaja sekä neljä jäsentä ja yksi varajäsen, viimemainitut 

ensi kerran arvan perusteella, sen jälkeen vuorollaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistykselle varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja 

rahastonhoitajan sekä hänelle varahenkilön, jotka voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin. Hallituksen 



kokouksissa on sihteerillä, rahastonhoitajalla, hänen varahenkilöllään ja toimikuntien edustajilla läsnäolo- ja 

puheoikeus. 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin 

kanssa. 

Hallitus voi antaa rahastonhoitajalle ja hänen varahenkilölleen tilinkäyttöoikeuden yhdistyksen pankkitileihin. 

Yhdistyksen jäsenet voivat alueellista toimintaa tehostaakseen perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja, 

joita kutsutaan alaosastoiksi. Hallitus hyväksyy alaosastot ja niiden säännöt. 

Hallitus asettaa tarvittavat toimikunnat sekä määrää niiden tehtävät. 

10 § Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta sen 

jäsentä on läsnä. 

 

11 § Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään 

maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Yhdistyksen jäsenellä, lukuun ottamatta 

kannatusjäseniä, on yksi ääni. Lisäksi yhdistyksen äänioikeutettu jäsen saa yhdistyksen kokouksissa 

edustaa valtakirjalla korkeintaan kolmea muuta yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjat toimitetaan ja 

tarkastetaan kokouskutsussa kulloinkin mainitulla tavalla. Rekisteröidyn yhdistyksen ääntä käyttää 

yhdistyksen kirjallisesti valtuuttama edustaja. 

Äänioikeutettu jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti 

yhdistyksen hallitukselle, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kevätkokouksessa käsiteltäviksi 

tarkoitetut asiat tulee toimittaa hallitukselle 15. tammikuuta ja syyskokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat 

15. syyskuuta mennessä. 

12 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

- Kokouksen avaus 

- Kokouksen laillisuuden toteaminen 

- Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Kokouksen sihteerin valinta 

- Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta 

- Kolmen (3) ääntenlaskijan valinta 

- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

- Hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajan lausunnon 

  esittäminen 

- Tilinpäätöksen vahvistaminen 

- Hallituksen ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen 

- Hallituksen valmistelemien muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely ja niistä päättäminen 

- Muut esille tulevat asiat 

 -Kokouksen päättäminen 

 

13 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

- Kokouksen avaus 

- Kokouksen laillisuuden toteaminen 

- Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Kokouksen sihteerin valinta 

- Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta 

- Kolmen (3) ääntenlaskijan valinta 

- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

- Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen sekä jäsenmaksujen 

  suuruuksien määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 

- Hallituksen puheenjohtajan valinta 

- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

- Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

- Hallituksen valmistelemien muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely ja niistä päättäminen 

- Muut esille tulevat asiat 

- Kokouksen päättäminen 



14 § Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. 

 

15 § Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen julkaisussa tai toimitettava kirjallisesti 

jokaiselle jäsenelle viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta. 

 

16 § Kaikki asiat, joista toisin ei ole määrätty yhdistyslaissa eikä näissä säännöissä, ratkaistaan 

äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja 

muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. 

 

17 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on esitettävä toiminnantarkastajille / tilintarkastajalle 

viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien / tilintarkastajan on 

toimitettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen 

kevätkokousta. 

 

18 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jolloin muutoksen puolella pitää olla 

vähintään 3/4 annetuista äänistä. 

Sääntömuutokset on julkaistava kokouskutsun yhteydessä. 

 

19 § Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä 

yhdistyksen kokouksessa. Purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 

annetuista äänistä. 

 

20 § Jos yhdistys purkaantuu, sen omaisuus lankeaa viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti 

kenneltarkoitukseen. 

 

21 § Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä sanotaan. 

 


