
 
Kutsu vuosikokoukseen 28.2.2016 

 

Australianpaimenkoirat ry:n sääntömääräinen 

vuosikokous 28.2. klo 12.00 Kuopio, Musti&Mirri 

areena, Väliköntie 4, 70700 Kuopio 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

5. Esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä tulo- 

ja menoarvio. 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 

sekä varajäsenet. 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 

10. Valitaan edustajat Palveluskoiraliiton ja Helsingin seudun kennelpiirin 

vuosikokouksiin (kevät ja syksy) 

11. Muut asiat: 

11.1 Yhdistyksen sääntöjen muutos;  

EHDOTUS AUSTRALIANPAIMENKOIRAT RY:N SÄÄNNÖIKSI 
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Australianpaimenkoirat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja 
toiminta-alue on koko Suomi. 
 
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää australianpaimenkoiraharrastusta. 
 
Yhdistys: 
- edistää australianpaimenkoiran käyttöä rodulle tyypillisissä tehtävissä 
- edistää, johtaa ja valvoo australianpaimenkoiran rodunomaista jalostamista 
- edistää rodun oikeaa kasvattamista, hoitamista ja kouluttamista 
- kerää ja levittää rotuun ja rotuharrastukseen liittyvää tietoa 
- toimii rodunharrastajien yhdyssiteenä 

Kommentti [MN1]: Tämä sama kuin 
ennen 

Kommentti [MN2]: Tätä muutettu 
siten, että ennen luki ”herättää ja ylläpitää 
australianpaimenkoiraharrastusta sekä 
edistää sitä.” 
 



- ajaa ja valvoo rodunharrastajien yhteisiä etuja 
 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 
- järjestämällä australianpaimenkoiraharrastukseen liittyviä koulutus-, valistus- ja 
neuvontatilaisuuksia 
- harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
- järjestämällä kokeita, kilpailuja, luonnetestejä, mh-luonnekuvauksia sekä koiranäyttelyitä 
- pyrkimällä jalostusneuvonnan avulla säilyttämään australianpaimenkoirien 
rodunomaisuutta yhteistoiminnassa kasvattajien kanssa 
- pitämällä yhteyttä muihin kenneltoimintaa harjoittaviin yhdistyksiin 
- huolehtimalla toimintansa rahoittamisesta 
 
Yhdistys voi olla jäsenjärjestönä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:ssä sekä 
Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:ssä. Yhdistys voi kuulua muihinkin sen tarkoitusperiä 
palveleviin yhdistyksiin. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan: 
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia 
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta 
- harjoittaa ravintola- ja kanttiinitoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa. 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja perustamaan hallituksen päätöksellä 
rekisteröimättömiä paikallisosastoja, edellyttäen, että niiden jäsenmäärä on vähintään 
kaksikymmentä (20) jäsentä. Yhdistyksen hallitus ohjeistaa ja valvoo paikallisosastojen 
toimintaa. Paikallisosastot ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 
 
 
3 § Jäsenet 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso-, kannattava- tai kunniajäseniä tai 
kunniapuheenjohtajia. Vuosijäsen on vuosittain jäsenmaksunsa suorittava 18 vuotta 
täyttänyt henkilö. Nuorisojäsen on alle kahdeksantoistavuotias (18) henkilö. 
Kahdeksantoista vuotta täytettyään nuorisojäsenestä tulee vuosijäsen täyttämisvuottaan 
seuraavan vuoden alusta lukien hallituksen päätöksellä.  
 
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo 
vuosijäsen. Kannattava jäsen on yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.  
 
Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen 
toimintaa. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Kommentti [MN3]: tämä lisätty 

Kommentti [MN4]: Tämä lukee 
nykyisin siten, että ”Lisäksi yhdistys voi 
liittyä jäseneksi muihinkin kenneltoimintaa 
harrastaviin yhteenliittymiin.” 
 

Kommentti [MN5]: Tämä siirretty 
kohdasta ”hallitus” tänne ylös. Tämä lukee 
nykyään siten, että ”Yhdistyksen jäsenet 
ovat oikeutettuja perustamaan hallituksen 
päätöksellä rekisteröimättömiä 
paikallisosastoja, 
edellyttäen, että niiden jäsenmäärä on 
vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä. 
Yhdistyksen hallitus ohjeistaa ja 
valvoo paikallisosastojen toimintaa.” 
 

Kommentti [MN6]: Tämä lisätty. 



 
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä: 
- jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta eikä ole kehotuksesta 
huolimatta sitä maksanut. Jäsen voidaan tässä tapauksessa hyväksyä takaisin jäseneksi, kun 
hän on suorittanut laiminlyödyt jäsenmaksut. 
- jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen 
liittymällä sitoutunut 
- jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vahingoittanut yhdistystä 
- jos jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja 
- jos jäsen rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia 
 
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. 
 
5 § Jäsenluettelo 
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin 
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. 
 
6 § Liittymis- ja jäsenmaksu 
Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous erikseen kannattava-, vuosi-, nuoriso- ja 
perhejäsenille. Liittymismaksun suuruuden määrää vuosikokous ja se on kaikille 
samansuuruinen. 
 
Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen on liittymis- ja jäsenmaksusta vapaa.  
 
Henkilö tai yhteisö, joka liittyy yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, on velvollinen 
suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta. 
 
Liittymismaksu suoritetaan ensimmäisen jäsenmaksun suorituksen yhteydessä.  
 
Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Jäsenmaksu voidaan lähettää jäsenelle  

- toimitettavalla kirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai  
- sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai 
- ilmoittamalla jäsenmaksun maksamisesta yhdistyksen jäsentiedotteessa tai – 

lehdessä tai yhdistyksen virallisilla internetsivuilla. 
 
7 § Hallitus 

Kommentti [MN7]: Tämä lisätty 

Kommentti [MN8]: Tämä lisätty 

Kommentti [MN9]: Tämä lisätty 

Kommentti [MN10]: Tämä lisätty 



Yhdistyksen toiminnan johtamisesta sekä hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluvat 
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen (6-10) muuta varsinaista 
hallituksen jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.  
 
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Myös ko. 
henkilöiden on oltava yhdistyksen jäseniä. 
 
Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuosikokousten välistä ajanjaksoa. 
 
Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. 
 
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen 
tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. 
 
Äänestykset ratkaistaan enemmistövaalitapaa käyttäen. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallitus voi muodostaa jäsenistöstä tarvittavia toimielimiä. Hallitus hyväksyy uudet 
toimielimet ja niiden ohjesäännöt. Toimielimet ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 
Toimielimessä voi toimia myös yhdistyksen ulkopuolinen henkilö asiantuntijajäsenenä, joka 
ei ole yhdistyksen jäsen.  
 
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 
 
9 § Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta (2) viikkoa 
ennen vuosikokousta hallitukselle. 
 
10 § Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-
maaliskuussa. 

Kommentti [MN11]: Tämä lukee 
nykyisin, että ”Yhdistyksen asioista vastaa 
hallitus” 

Kommentti [MN12]: Tämä lisätty. 

Kommentti [MN13]: Tämä lisätty. 

Kommentti [MN14]: Tämä lisätty.  

Kommentti [MN15]: Tämä lisätty, 
mutta tätä tulee vielä tarkentaa. Miten 
kuvataan asiantuntijajäsen? 



 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä 
on esitetty hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä vuosi-, 
perhe- tai nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Jokaisella 
äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätöksistä ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt 
toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, 
ellei suljettua äänestystä vaadita ja kannateta. 
 
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa kokouksen 
puheenjohtajan ääni. 
 
11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksikymmentäyksi (21) 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille  

- toimitettavalla kirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai  
- sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai 
- ilmoittamalla yhdistyksen jäsentiedotteessa tai – lehdessä tai yhdistyksen virallisilla 

internetsivuilla. 
 
Ilmoittamisen on katsottava tapahtuneen sinä päivänä, jolloin yhdistyksen ilmoitus on 
julkaistu yhdistyksen virallisilla internetsivuilla tai sähköposti on lähetetty. Ilmoittamisen on 
katsottava tapahtuneen sinä päivänä kirjeen, jäsentiedotteen tai – lehden osalta, kun ne on 
annettu postin kuljetettavaksi.  
 
12 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaaminen 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 
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 hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudet 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä uudet hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle 
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
10. valitaan edustajat tarpeellisiin kenneljärjestöjen kokouksiin 

Kommentti [MN16]: Tähän lisätty 
sähköpostitse ja yhdistyksen virallisilla 
nettisivuilla. 

Kommentti [MN17]: Tätä muutettu 
siten, että mainitaan sähköposti ja 
nettisivut. 



11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
12. kokouksen päättäminen 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljäkymmentäviisi (45) 
vuorokautta ennen vuosikokousta, niin että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 
 
Asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Niistä voidaan keskustella, jos kokous niin 
haluaa, ja päättää, jos päätös on yksimielinen, ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 
määräykset. 
 
13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  
 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat ja 
omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kenneltoimintaa harrastavalle 
rekisteröidylle yhdistykselle. 

 

 

11.2 Ehdotus muutoksesta australianpaimenkoirien PEVISA-vaatimuksiin: 

 

Sanna Niiranen esittää:  

”Esitän muutosta Australianpaimenkoirien Pevisa-sääntöön. Nykyinen Pevisa 

sallii viralliset terveystulokset (lonkka-ja kyynärkuvaus) 12 kuukauden iässä. 

Mielestäni tämä on liian nuorena. Rodun kotimaassa USAssa on 

mahdollisuus virallisiin OFA (Orthpedic Foundation for Animals)-tutkimuksiin 

vasta 24 kuukauden iässä. Mielestäni olisi rodun eduksi nostaa virallisten 

lonkka-ja kyynärkuvausten lausuntaikää myös täällä Suomessa. Näin ollen 

jalostukseen käytettävien koirien ikä nousisi. Kennelliiton yleisen 

jalostusstrategian (voimassa 1.1.2013–31.12.2016.) yhtenä tavoitteena on, 

että jalostukseen käytettävän koiran suositellaan olevan iältään vähintään 2-

vuotias, mielellään tätä vanhempi, jotta sen ja lähisukulaisten 

ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta varten. 

Ehdotukseni myötä Australianpaimenkoirat ry toteuttaisi tältä osin 

Kennelliiton jalostusstrategiaa.” 

 

Nykyiset, voimassa olevat australianpaimenkoirien PEVISA-

vaatimukset 



Australianpaimenkoirille on 1.1.2014 alkaen hyväksytty seuraava 

PEVISA -ohjelma (Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien 

vastustamisohjelma): 

● Rekisteröinnin ehtona on, että koiralla (pentueen vanhemmilla) on 

astutushetkellä virallinen lonkkien ja kyynärpäiden kuvaustulos. 

● Lonkkien raja-arvo on C ja kyynärpäiden 1. Kuvausikä vähintään 12 

kk. 

● Koiralla tulee olla korkeintaan 12 kk vanha silmäpeilauslausunto 

astutushetkellä. Koiran tulee olla vapaa iris hypoplasia aste 2:sta 

(colobomasta), HC:sta, PRA:sta, CEA:sta sekä RD:stä. 

● Merle-merle-yhdistelmiä ei hyväksytä rekisteröitäviksi. 

● Töpö-töpö-yhdistelmiä ei hyväksytä rekisteröitäviksi. 

 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA -

ohjelmasta: 

● Noudatetaan kunkin maan määräyksiä ulkomaisten koirien 

suhteen. 

● Lupa ei koske Suomessa jalostuslainassa olevan uroksen käyttöä. 

 

Mikäli jotain rodulta vaadittavaa lausuntoa ei ole annettu ennen 

astutusta, voidaan pentue rekisteröidä FI/ER-rekisteriin ainoastaan 

jalostustieteellisen toimikunnan myöntämällä poikkeusluvalla. 

Poikkeuslupaa varten vaaditaan myös lausunto rotujärjestöltä. Mikäli 

poikkeuslupaa ei myönnetä, voi pentueen rekisteröidä ainoastaan EJ-

rekisteriin kerran narttua ja urosta kohden. Sekä tästä syystä 

myönnetyllä poikkeusluvalla että EJ-rekisteröidyn pentueen 

rekisteröintimaksu on oma maksuluokka kaksinkertaisena. 

 

Ehdotus muutoksesta australianpaimenkoirien PEVISA-vaatimuksiin 

 

(Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelma): 

● Rekisteröinnin ehtona on, että koiralla (pentueen vanhemmilla) on 

astutushetkellä virallinen lonkkien ja kyynärpäiden kuvaustulos. 

● Lonkkien raja-arvo on C ja kyynärpäiden 1. Kuvausikä vähintään 24 

kk. 



● Koiralla tulee olla korkeintaan 12 kk vanha silmäpeilauslausunto 

astutushetkellä. Koiran tulee olla vapaa iris hypoplasia aste 2:sta 

(colobomasta), HC:sta, PRA:sta, CEA:sta sekä RD:stä. 

● Merle-merle-yhdistelmiä ei hyväksytä rekisteröitäviksi. 

● Töpö-töpö-yhdistelmiä ei hyväksytä rekisteröitäviksi. 

 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA -

ohjelmasta: 

● Noudatetaan kunkin maan määräyksiä ulkomaisten koirien 

suhteen. 

● Lupa ei koske Suomessa jalostuslainassa olevan uroksen käyttöä. 

 

Mikäli jotain rodulta vaadittavaa lausuntoa ei ole annettu ennen 

astutusta, voidaan pentue rekisteröidä FI/ER-rekisteriin ainoastaan 

jalostustieteellisen toimikunnan myöntämällä poikkeusluvalla. 

Poikkeuslupaa varten vaaditaan myös lausunto rotujärjestöltä. Mikäli 

poikkeuslupaa ei myönnetä, voi pentueen rekisteröidä ainoastaan EJ-

rekisteriin kerran narttua ja urosta kohden. Sekä tästä syystä 

myönnetyllä poikkeusluvalla että EJ-rekisteröidyn pentueen 

rekisteröintimaksu on oma maksuluokka kaksinkertaisena. 

 

12. Kokouksen päättäminen. 

 

 

HUOM: Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljäkymmentäviisi (45) 

vuorokautta ennen vuosikokousta, niin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


