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1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua.
3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-

harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa
järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita vastaavia tilaisuuksia
perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja
ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä sekä
toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta
järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
ostaa ja myydä eläinhoito- ja suojeluvälineitä, tavaroita, merkkejä, kortteja ja adresseja sekä
harjoittaa kioskitoimintaa ja
ottaa lainaa

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.
4 § Jäsenet
Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävältä yhteisöltä tai säätiöltä edellytetään, että sen toiminnan
pääasiallinen tarkoitus on eläinsuojelun edistäminen.
Ulkojäsen
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa kannattaa
eläinsuojeluaatetta ja tukea yhdistyksen toimintaa. Hallitus päättää oikeuskelpoisen yhteisön/säätiön
jäseneksi ottamisesta.
Kunniajäsen

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi eläinsuojelutyössä ansioituneita henkilöitä.
Ainaisjäsen
Ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka on maksanut kerrallaan viisitoista (15) jäsenmaksua.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
5 § Jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous seuraavalle toimintavuodelle.
Kunniajäseneksi kutsuttu henkilö on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.
6 § Jäsenen äänioikeus
Jokaisella ainaisjäsenellä, varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
Varsinaisena jäsenenä olevan yhteisö- tai säätiöjäsenen ääntä käyttää sen valtuuttama edustaja.
Ulkojäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
7 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
-

on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
ei ole vuoden loppuun mennessä suorittanut jäsenmaksuaan
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

8 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus johon kuuluu 6,7 tai 8 varsinaista jäsentä
sekä 1 tai 2 varajäsentä. Syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta. Erovuorossa on vuosittain
puolet hallituksen jäsenistä. Erovuoroisuus määrätään ensimmäisenä vuonna arpomalla ja sen jälkeen
vuoron mukaan. Puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen hallitukseen. Yhdistyksen
puheenjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana.
9 § Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen
vaatiessa tai jos vähintään kaksi sen jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Varajäsenillä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
10 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
-

johtaa yhdistyksen toimintaa
jättää tilintarkastajille tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta viimeistää kuukausi ennen
kevätkokousta

-

esittää kevätkokoukselle toimintakertomus yhdistyksen ja hallituksen toiminnasta edelliseltä
kalenterivuodelta
esittää syyskokoukselle tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
kutsua yhdistys kokoon ja toimeenpanna sen tekemät päätökset
valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
valita keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt
vastata yhdistyksen hallussa olevan omaisuuden hoidosta

Yhdistyksen hallituksella on oikeus jakaa eläinsuojelutyössä ansioituneille yhteisöille tai yksityisille
henkilöille yhdistyksen ansiomerkkejä tai kunniakirjoja.
11 § Sihteeri
Yhdistyksen sihteerin tehtävänä on
-

pitää ja allekirjoittaa sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat yhdessä
puheenjohtajan kanssa
hoitaa yhdistyksen arkistoa
laatia 10 §:ssä mainittu toimintakertomus
suorittaa muut hallituksen määräämät tehtävät sekä
pitää yhdistyksen jäsenluetteloa

12 § Rahastonhoitaja
Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävänä on hallituksen valvonnan alaisena ja sen antamien määräysten
mukaan
-

hoitaa yhdistyksen varoja ja kirjanpitoa
laatia 10 §:ssä mainittu tilinpäätös
huolehtia yhdistykselle tulevien varojen perinnästä

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
14 § Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille vähintään
kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
15 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi julkaisemalla se
paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta tai kokouskutsu toimitetaan
henkilökohtaisesti kirjeellä.
16 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun
loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokakuun loppuun
mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 8 §:n mukaisesti
10. Valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaansa varten kirjallisesti pyytää.
Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Kokouksissa asiat ratkaistaan
enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.
17 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos muutosehdotusta
kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava
kokouskutsussa.
18 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa kokouksessa, jotka pidetään kuukauden väliajoin.
Purkamispäätöstä pitää kannattaa enemmistö ja jälkimmäisessä kokouksessa kolme neljäsosan enemmistö
annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.
19 § Varainkäyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen kokous miten yhdistyksen varat on käytettävä eläinsuojelua
edistävään tarkoitukseen.
20 § Yleisviittaus yhdistyslakiin
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. Tällä
sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

