Suomen Amerikanakita Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1 § YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Suomen Amerikanakita ry ja sen kotipaikka on Orimattila. Kansainvälisissä yhteyksissä
voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish American Akita Club.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS, TOIMINTA JA YHTEYDET
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisen amerikanakitan kasvattamista, jalostusta,
jalostusneuvontaa ja kouluttamista seurakoirana. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun
kehitystä ja tekemällä rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla näyttely- ja koetuloksia,
antamalla jalostusneuvontaa kasvattajille, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja järjestämällä koulutus- ja
tiedotustilaisuuksia rotujen harrastajille ja arvostelutuomareille, julkaisemalla lehteä ja muita tiedotteita,
sekä harrastamalla muuta samantapaista koiran jalostusta ja koulutusta edistävää toimintaa. Yhdistys toimii
Suomen Seurakoirayhdistys-Finlands Sällskapshundförening ry:n alaisuudessa ja sitä kautta edelleen
Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:n jäsenenä. Yhdistyksen toiminta kattaa koko Suomen ja
yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin, varsinkin edustamansa rodun osalta ja tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita
tai ottaa osaa niihin. Erityisesti yhdistys seuraa amerikanakita - rodun tilannetta ja kehitystä maailmalla,
varsinkin USA:ssa, joka on rodun kehityksen ja vaalimisen näkökulmasta rodun varsinainen ja oikea kotimaa
huolimatta rodun kaukaisesta kytköksestä Japaniin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Jäsenet voivat
hallituksen suostumuksella muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä amerikanakita harrastuspiirejä ja –
osastoja.
3 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseniä ovat: - varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat vuotuisen jäsenmaksun. - kasvattajajäsenet,
jotka suorittavat vuotuisen jäsenmaksun. -lahjajäsenet, jotka ovat kasvattajajäsenen liittämiä perhejäsenet, jotka kuuluvat varsinaisen jäsenen tai ainaisjäsenen perheeseen ja suorittavat vuotuisen
perhejäsenen jäsenmaksun. Perhejäsenille ei lähetetä erikseen yhdistyksen julkaisuja ja kiertokirjeitä. kannatusjäsenet, jotka suorittavat vuosittain varsinaisen jäsenen jäsenmaksun viisinkertaisena. (tuomarijäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat. - asiantuntijajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat.)
- kunniajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat. - lahjajäsenet, jäsenmaksun suuruus määritellään
vuosikokouksessa. Jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö lähettämällä tarvittavat tiedot yhdistyksen
nettisivuilla olevien ohjeiden mukaan. Kasvattajajäseneksi liittyvän tulee olla Suomen Kennelliiton
sitoumuskasvattaja (allekirjoitettu kasvattajasitoumus). Lisäksi kasvattajajäseneksi liittymisessä
noudatetaan hallituksen tästä antamia erillisiä ohjeita. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen
henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.
(Tuomarijäseneksi hallitus voi kutsua yksityisen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut amerikanakitan
arvostelu- tai koetuomarina. Asiantuntijajäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua kotimaisen amerikanakita
rodun asiantuntijaksi hyväksymänsä henkilön.) Kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen vuosikokouksessa
henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Jäsenellä on
oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa jäsenyydestä,
jäsenvelvoitteista eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta. Lahjajäseneksi voidaan hyväksyä
kasvattajajäsenen anomuksella henkilö, joka on hankkinut kasvattajajäseneltä pennun.

4 § JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Jäsenellä on oikeus henkilökohtaiseen neuvontaan kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat amerikanakitan
kasvatusta ja pitoa, toimintaan yhdistyksen piirissä, lausua vapaasti mielipiteensä jalostuksesta ja
organisaatiosta, ja kaikin tavoin myötävaikuttaa yhdistyksen toimintaan, vedota yhdistykseen sovittelun
aikaansaamiseksi riitakysymyksissä, jotka koskevat jalostusta tai jalostustoimintaa. Jäsenten velvollisuus on
toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja noudattaa yhdistyksen näiden sääntöjen perusteella
antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä pyrkiä vilpittömästi ja vakavasti kasvattamaan rotumääritelmän
mukaisia amerikanakitoja, koiraa ja rotua ensisijaisesti kunnioittaen ja huoltaa koiraa tunnollisesti ja
erityisesti pyrkiä pitämään se sairauksista vapaana.
5 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Ellei jäsen ole hallituksen erikseen ilmoittamaan eräpäivään mennessä maksanut vuotuista jäsenmaksuun
katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä. Jäsen, joka on suorittanut jäsenmaksunsa kyseenomaiselle
tilikaudelle ja joka tilikauden aikana kirjallisesti ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle,
aikomuksestaan erota yhdistyksen jäsenyydestä, tai yhdistyksen kokouksessa ilmoittaa tämän pöytäkirjaan
merkittäväksi, vapautetaan yhdistyksen jäsenyydestä seuraavasta tilikaudesta lähtien. Hallitus voi antaa
jäsenelle varoituksen, tai erottaa hänet määräajaksi, tai ainiaaksi, jos jäsen on toiminut näiden sääntöjen
vastaisesti tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut
yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti, tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai
erotettu Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyydestä. Edellä mainitusta syystä erotettu
jäsen on oikeutettu vetoamaan erottamisestaan esittämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle
30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan, ja saamaan asiansa käsiteltäväksi yhdistyksen
seuraavassa kokouksessa, jossa hänellä on oikeus olla henkilökohtaisesti läsnä. Erotetulla jäsenellä ei ole
oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen maksamiaan jäsenmaksuja palauteta.
6 § MAKSUT
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous
erikseen varsinaisille jäsenille ja perhejäsenille sekä lahjajäsenille. Jäsenmaksuajan ja –tavan määrää
hallitus. Lahjajäsenillä ei ole liittymismaksuvelvollisuutta.
7 § ÄÄNIOIKEUS
Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksissa 18 vuotta täyttäneet, jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset
jäsenet, kasvattajajäsenet, lahjajäsenet ja ainaisjäsenet. Perhejäsenillä, kunnia-, (tuomari-, asiantuntija-) ja
kannatusjäsenillä on puheoikeus. Äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Hän saa valtakirjalla edustaa
lisäksi yhtä (1) äänioikeutettua jäsentä, eli käyttää oma äänensä mukaan lukien enintään kahta (2) ääntä.
8 § HALLITUS
Yhdistyksen hallintoa ja asioita hoitaa 18 vuotta täyttäneistä äänioikeutetuista jäsenistä valittu hallitus,
johon kuuluu vuodeksi (1) kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut kuusi
(6) jäsentä, joista kolme (3) eroaa vuosittain. Hallituksen jäsenille valitaan kaksi (2) varajäsentä vuodeksi (1)
kerrallaan. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista
rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään
kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
lisäksi vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa
arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Uudet ja eroavat jäsenet merkitään pöytäkirjaan.

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan pitäminen hallituksen kokouksissa on
hallituksen sihteerin tehtävä. Pöytäkirjanallekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, ja sihteeri säilyttää ne.
Hallituksen toimeksiannosta pitää jäsensihteeri yhdessä rahastonhoitajan kanssa luetteloa yhdistyksen
jäsenistä. Rahastonhoitajan tehtävänä on hallituksen valvonnassa, ja sen antamien ohjeiden mukaan,
huolehtia yhdistyksen rahavaroista ja kirjanpidosta, laatia tilinpäätös ja tehdä aikanaan esitys hallitukselle
yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi. Hallitus voi myös nimetä henkilön, joka tekee kirjanpidon ja
tilinpäätöksen yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa.
9 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin. Yhdistyksen hallitus voi
myös määrätä, että kaksi hallituksen jäsentä voivat yhdessä kirjoittaa yhdistyksen nimen tai määrätä
sihteerin, rahastonhoitajan tai jäsensihteerin yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. Lisäksi hallitus voi
antaa nimenkirjoitusoikeuden alaisilleen työryhmän tai toimielimen jäsenille oman harkintansa mukaan.
10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on: - johtaa yhdistyksen toimintaa. - hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut
juoksevat asiat. - hoitaa yhdistyksen taloutta ottaen huomioon, että yhdistykselle uskottuja lahjoituksia,
testamentteja ja varoja käytetään näiden sääntöjen puitteissa, lahjoittajan tai testamentintekijän
määräysten mukaisesti. - kutsua yhdistyksen jäsenet kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettäviksi
määrätyt asiat. - tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan
toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. - panna toimeen yhdistyksen kokousten
päätökset. - päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta näiden sääntöjen 3 ja 5§ mukaisesti. nimittää tarvittavat toimikunnat tai työryhmät.- edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata
yhdistyksen puolesta.
11 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 15. päivänä helmikuuta. Tilintarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 28. päivänä helmikuuta.
12 § KEVÄT- JA SYYSKOKOUS
Yhdistyksellä on kaksi kokousta vuosittain: kevät- ja syyskokous, jotka pidetään hallituksen määrääminä
päivinä viimeistään 31.maaliskuuta ja 30.marraskuuta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu
on oltava jäsenillä nähtävänä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan
toimittaa sähköpostilla, kirjeitse/yhdistyksen lehdessä tai laittaa esille yhdistyksen kotisivuilla. Kokoukseen
voidaan myös osallistua postitse, tai muun tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla,
tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on myös mainittava, jos kokoukseen postitse tai
teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Todetaan a) kokouksen osanottajat, b) äänioikeutetut osanottajat
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Todetaan a) kokouksen osanottajat, b) äänioikeutetut osanottajat
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
7. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan hallitukselle kaksi varajäsentä
10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
11. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ja Suomen
Kennelliitto ry:n yleiskokouksiin
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Päätetään kokous
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kevätkokoukseen 31. tammikuuta tai syyskokoukseen 30.syyskuuta
mennessä. Päätökset yhdistyksen kokouksista tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin
kysymys on sääntöjen 13 ja 14 §:ssä mainituista asioista.
13 § SÄÄNTÖMUUTOKSET
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja
jos muutosta kannattaa vähintään ¾ äänestyksessäannetuista äänistä.
14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat kenneltoiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen yhdistyksen
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
15 § Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa määrätään. 16 § Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi
sen jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

