
Suomen Landseeryhdistys ry 

KOKOUSKUTSU 

Kevätkokous 

Aika 16.4.2023 klo 12.00 -  

Paikka Orimattilan kaupungintalo, Erkontie 9, Orimattila tai Teams-yhteydellä 

Ennen kokouksen alkua jaetaan Suomen Kennelliitto ry:n myöntämät 

ansiomerkit ja yhdistyksen vuoden 2022 landseerkilpailujen pokaalit ja 

kunniakirjat 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi 

ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksel-

le ja muille vastuuvelvollisille 

7. Valitaan vuoden 2025 näyttelytoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri 
 
8. Sääntömuutokset 
 
Hallitus esittää kevätkokouksen päätettäväksi seuraavat sääntömuutokset: 

 
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
landseerrotuisten koirien kasvatusta ja jalostusta sekä vaalia rodun 
alkuperäistä käyttötarkoitusta tukevia vesityöskentelyominaisuuksia 
Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii antamaan 
opastusta ja neuvoja jäsenilleen ja rodusta kiinnostuneille järjestämällä 
keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, järjestämällä ko. rodun 
erikoisnäyttelyitä ja katselmuksia, vesipelastuskoulutusta ja -kokeita sekä 
harjoittamalla tarkoituksenmukaista julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Toimintansa 
tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, ottaa 
vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja 



arpajaisia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta.  
 
Yhdistyksen toiminnalla ei tavoitella taloudellista voittoa. Yhdistys toimii 
yksinomaan ja välittömästi koirien pidon hyväksi aineellisesti, eettisesti ja 
yhteiskunnallisesti. Yhdistyksen toiminta ei tuota toimintaan osallistuville 
taloudellista etua osinkoina, voitto-osuuksina, kohtuullista suurempina 
palkkioina tai muina hyvityksinä. 

      
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen: Jäsenellä on oikeus erota 

yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi 

erottaa jäsenen 

1. jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on 

muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen 

liittymällä sitoutunut, 

2. jos jäsen on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toimiessaan menetellyt 

yhdistystä tai sen mainetta vahingoittaen, 

3. jos jäsen on syyllistynyt eläinsuojelurikkomukseen tai –rikokseen taikka 

toimintaan, josta on seurannut Suomen Kennelliitto Ry:n kurinpitolautakunnan 

eettisen lautakunnan asettama rangaistus tai 

4. jos jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja 

jäsenyyden ehtoja. 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut: Varsinaisen ja perhejäsenen liittymismaksun ja 

vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous kummallekin 

jäsenryhmälle erikseen. Lisäksi syyskokous päättää ensimmäisen vuoden 

alennetun jäsenmaksun suuruuden uusille jäsenille. Jäsen- sekä 

liittymismaksut on suoritettava helmikuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet 

eivät suorita jäsenmaksuja. Halvemman ensimmäisen vuoden jäsenmaksun 

päättää syyskokous niille jäsenille, joiden osalta jäsenen omistaman pennun 

kasvattaja maksaa kerralla koko kasvattamansa pentueen omistajien 

jäsenmaksut.  

6 § Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 

syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi 

(2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi 

kerrallaan ja varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että kolme 

(3) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus 

ratkaistaan arvalla, sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa 

asettaa toimikuntia. Vesipelastus- ja harrastustoimikuntaan sekä 

jalostustoimikuntaan valittujen jäsenten erovuoroisuus kuten hallituksen. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 



vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voidaan kutsua 

koolle puhelimitse. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja 

lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 

ehdottomalla enemmistöllä. Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus 

hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen: Päätös sääntöjen 

muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 

äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 

yhdistyksen purkamisesta.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan aatteelliseen 

tarkoitukseen. 

 
 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista 
voidaan keskustella, mutta ei päättää 
 
10. Kokouksen päättäminen 

 

Hallitus 23.2.2023 

 

Ilmoittautuminen kokoukseen tiina.ruokola@orimattila.fi 14.4.2023 mennessä, ilmoita 

osallistutko paikanpäällä Orimattilassa vai etänä. Lähetän Teams-linkin etäkokoukseen 

aamupäivällä 16.4. 

mailto:tiina.ruokola@orimattila.fi

