1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Amerikanakita ry ja sen kotipaikka on Orimattila ja sen toimialue kattaa
koko suomen. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää
epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish American Akita Club. Yhdistys on Suomen Kennelliiton,
Salpausselän kennelpiiri ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistys ry:n jäsen.

2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rodun tuntemusta 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 ja
kasvattajaksi aikoville, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä, kokeita sekä kilpailuja ja järjestämällä
koulutus- ja tiedotustilaisuuksia rodun harrastajille ja arvostelutuomareille, julkaisemalla lehteä ja
muita tiedotteita, sekä harrastamalla muuta samantapaista koiran jalostusta ja koulutusta edistävää
toimintaa.
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. Jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa paikallisia
rekisteröimättömiä amerikanakita harrastuspiirejä ja – osastoja.

3. Varojen hankinta
Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.
Lisäksi yhdistys voi järjestää epävirallisia ja virallisia näyttelyitä sekä kokeita toimintansa tukemiseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia,
myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

4. Yhdistyksen jäsenyys
Jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-, pentue-, kunnia-, ja kannatusjäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenelle
ei lähetetä erikseen yhdistyksen jäsenlehteä eikä kiertokirjeitä.
Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka kasvattaja ilmoittaa pentunsa ostajana yhdistyksen
jäsenyyteen. Pentue jäseneksi ilmoittavalta henkilöltä tulee kasvattajan toimittaa kirjallinen suostumus
jäsensihteerille. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittymisensä yhdistyksen
jäseneksi ja siirtyy halutessaan seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi, maksaen itse
jäsenmaksunsa.
Kunniajäseneksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella
kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset ja perheenjäsenet pentue hyväksyvät yhdistyksen hallitus.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5. Äänioikeus
Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksissa 18 vuotta täyttäneet, jäsenmaksunsa maksaneet
varsinaiset jäsenet ja pentuejäsenet. Perhejäsenillä, kunnia- 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.

6. 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.

7. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, perhe-, pentue- ja kannattajajäseniltä peritään jäsenmaksu. Vuotuisen
jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen
ei maksa jäsenmaksua. Uuden jäsenen kirjaamisesta peritään kirjaamismaksu, minkä suuruudesta
päättää syyskokous.
Hallitus voi määrätä ulkomailla asuville jäsenille erillisen jäsenlehden toimituskulumaksun.
Jäsenmaksuajan ja -tavan määrää hallitus.

8. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin tai jos jäsen syyllistyy eläinsuojelurikkomukseen
oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen, joka on joko
määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliiton jäsenyydestä tai ei enää nauti Suomen
Kennelliiton luottamusta siten, että hänen koiranpitoonsa tai kasvatustyöhönsä on Kennelliiton
toimesta kohdistunut kurinpidollinen toimenpide.
Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksiantamisesta.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erottamiseen tarvitaan hallituksen
yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta sen varoihin eikä
hänen maksamiaan jäsenmaksuja palauteta.
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään 30 vrk:n kuluessa
eräpäivästä.

9. Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Hallitus
Yhdistyksen hallintoa ja asioita hoitaa 18 vuotta täyttäneistä äänioikeutetuista jäsenistä valittu hallitus,
johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan
valitut kuusi (6) jäsentä, joista kaksi (2) eroaa vuosittain. Hallituksen jäsenille valitaan kaksi (2)
varajäsentä vuodeksi (1) kerrallaan. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin,
jäsensihteerin ja rahastonhoitajan, joista rahastonhoitaja ja jäsensihteeri voidaan valita myös
hallituksen ulkopuolelta. Sihteerinä, jäsensihteerinä ja rahastonhoitajana voi olla sama henkilö.
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 kokoukset voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä
käyttäen.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Uudet ja eroavat jäsenet merkitään pöytäkirjaan.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan pitäminen hallituksen kokouksissa on
hallituksen sihteerin tehtävä. Pöytäkirjan allekirjoittavat 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.
Hallituksella on oikeus asettaa avukseen toimikuntia. Toimikuntien toimintakausi on kalenterivuosi tai
muu hallituksen määräämä aika. Toimikuntaan voidaan valita jäseniä myös yhdistyksen ulkopuolelta.

11. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä ja yhdistyksen tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat
sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
nimetä avukseen toimikuntia
päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta
edustaa yhdistystä
kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta niiltä osin kuin yhdistyslaki määrää
johtaa ja vastata yhdistyksen julkaisutoimintaa
nimetä yhdistyksen yhteyshenkilöt ja kokousedustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin koiraalan yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää

12. Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi
määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

13. Yhdistyksen kokoukset
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.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta ja siitä hyvissä ajoin etukäteen hallituksen
vaatimalla tavalla ilmoittamalla. Kokoukseen pitää olla mahdollisuus osallistua myös fyysisesti.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

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 varahenkilö
11. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varahenkilö Suomen Seurakoirayhdistys ry:n, Salpausselän

Kennelpiiri 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.

14. Sääntömuutokset
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta (2) kuukautta
ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan
varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee
kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

15. Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) yhdistyksen toisiaan vähintään kahden (2)
kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen
varsinainen kokous.
Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista
äänistä.
Yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle
rekisteröidylle kennelyhdistyksen yhdistyksen jälkimmäisen, purkamisesta päättävän kokouksen
päätöksen mukaan. Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa määrätään.

