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YHDISTYKSEN SAANNOT

Nimi:
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Jaljennos annettu:
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c/o Varikaihdin Vaino Jukka, Kauppalankatu 3
05800 Hyvinkaa

143.363
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26.08.2013

1 §
YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Hyvinkaan Elainsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hyvinkaa.

2§
TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on:

-kaytettavissa olevin laillisin keinoin ehkaista elainten huonoa kohtelua ja niita kohtaan
harjoitettua julmuutta

-edistaa ja kehittaa vapaaehtoista elainsuojelutyota

-jasentensa valityksella neuvoilla ja ohjeilla Iisata kaikkia elaimia koskevaa ymmartamysta ja
niiden tuntemusta

-avustaa elainten suojelusta vastuussa olevia viranomaisia

-antaa pyydettaessa lausuntoja elainten suojelua koskevissa asioissa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa harjoittamalla valistustoimintaa, jarjestamalla

tiedotustilaisuuksia seka julkaisemalla ja levittamalla kirjallisuutta ja kirjoituksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi anoa avustuksia, jarjestaa kerayksia ja myyjaisia,

toimeenpanna arpajaisia ja jarjestaa nayttely- ja juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan
lahjoituksia, avustuksia ja jalkisaadoksilla maarattyja varoja. Yhdistys voi omistaa

kiinteistoja ja arvopapereita, harjoittaa kioski-, kahvila- ja elainkotitoimintaa seka palkata

tarpeellisen henkilokunnan.
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Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja sen kokouskielena on suomenkieli.

3§
JASENET

Yhdistyksen jasenia ovat varsinainen jasen, nuorisojasen, perhejasen, kannatusjasen ja
kunniajasen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jaseneksi voi liittya jokainen, joka hyvaksyy yhdistyksen

tarkoituksen ja saannot.

Nuorisojaseneksi voidaan hyvaksya aile 18-vuotias henkilo. Nuorisojasenella ei ole yhdistyksen

kokouksissa aanioikeutta.

Perhejaseneksi voidaan hyvaksya henkilo, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jasenen

kanssa.

Kannatusjaseneksi voidaan hyvaksya yksityinen henkilo ja oikeuskelpoinen yhteiso, joka haluaa
tukea yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jasenet, nuorisojasenet, perhejasenet ja kannatusjasenet hyvaksyy yhdistyksen
hallitus.

Hallituksen esityksesta yhdistys voi kutsua kokouksessaan kunniajaseneksi henkilon, joka

erikoisen ansiokkaalla tavalla on toteuttanut yhdistyksen tarkoitusperia.

Saavutetut jasenoikeudet sailyvat.

4§

JASENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jasenella on oikeus erota yhdistyksesta ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittavaksi

poytakirjaan.

Hallitus voi erottaa jasenen yhdistyksesta, jos jasen on jattanyt eraantyneen jasenmaksunsa

maksamatta tai muuten jattanyt tayttamatta ne velvoitukset, joihin han on yhdistykseen

Iiittymalla sitoutunut, tai on menettelyllaan yhdistyksessa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistysta tai ei enaa tayta laissa taikka yhdistyksen saannoissa mainittuja
jasenyyden ehtoja.
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5§

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpaat6s tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan

tarkastajalle viimeistaan kuukautta ennen kevatkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistaan kaksi viikkoa ennen kevatkokousta hallitukselle.

6§

JASENMAKSU
Vuotuiset jasenmaksut maarataan syyskokouksessa erikseen kullekin jasenryhmalle. Kunniajasen on

vapautettu jasenmaksusta.

7§

HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja

kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajasenta. Naista vuosittain ovat erovuorossa

puheenjohtaja, kolme (3) varsinaista jasenta ja kaikki varajasenet. Hallituksen jasenten ja
puheenjohtajan on oltava yhdistyksen jasenia.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seka ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkil6t.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vahintaan puolet hallituksen jasenista sita

vaatii.

Hallitus on paat6svaltainen, kun vahintaan puolet sen jasenista, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaanluettuna on lasna. Aanestykset ratkaistaan ehdottomalla

aantenenemmistOlia. Aanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, vaaleissa kuitenkin

arpa.

Jos hallituksen varsinainen jasen ei osallistu kolmeen (3) perakkaiseen kokoukseen, ilman
hyvaksyttavaa estetta, astuu eniten aania saanut varajasen hanen tilalleen hanen

valitsemisaikansa loppuun saakka.

Hallituksen tulee:

-edustaa yhdistysta ja toimia sen tarkoitusperien edistamiseksi

-kutsua koolle kevat-, syys- jaylimaaraiset kokoukset
-vastata yhdistyksen toiminnasta hyvaksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti

-valita jasenet mahdollisiin toimikuntiin ja elimiin.
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8§

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista
jasenta yhdessa.

9§
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA NIIDEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kevatkokous pidetaan tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen

maaraamana paivana.

Ylimaarainen kokous pidetaan, kun hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vahintaan
1/10 aanioikeutetuista jasenista sita kirjallisesti pyytaa.

Kutsut yllamainittuihin kokouksiin on julkaistava yhdessa paikallisessa sanomalehdessa

viimeistaan viikkoa (7 vrk) ennen kokouspaivamaaraa.

10 §
VARSINAISET KOKOUKSET
Kevatkokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:

1)kokouksen avaus;

2)valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi aantenlaskijaa;

3)todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus;

4)hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys;
5)esitetaan tilinpaatos, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan kertomus;

6)paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille;
7)kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:
1)kokouksen avaus;

2)valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi aantenlaskijaa;
3)todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus;

4)hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys;

5)vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seka jasenmaksujen suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle;

6)valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jasenet erovuorossa olevien

tilalle ja varajasenet;
7)valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle;

8)valitaan Iiitto- ym. kokousedustajat;

9)kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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11 §
SMNTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Paatos saantojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtava yhdistyksen kokouksessa

vahintaan kolmen neljasosan (3/4) enemmistolla annetuista aanista. Kokouskutsussa on mainittava

saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa kaytetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistamiseen

purkamisesta paattavan kokouksen maaraamalla tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
kaytetaan sen varat samaan tarkoitukseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijarjestelmasta. Patentti

ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperainen ilman
alleki rjoitusta.
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