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§ 1 NIMI JA KOTIPAIKKA  
Yhdistyksen nimi on Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry, ruotsiksi Norwich- och Norfolk terrierna i 
Finland rf, Kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi The Finnish Norwich and 
Norfolk Terrier Association. Nimen epävirallinen lyhenne on Suomen NN terrierit.  
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi.  

§ 2 YHDISTYKSEN KIELET  
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin siten, että pääkielenä ja kirjanpitokielenä on suomi.  

§ 3 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU  
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto -Finska Kennelklubben ry:n alaisena jäsenyhdistyksenä 
edistää norwichin- ja norfolkinterriereiden kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä 
jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastusten edistämisessä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  
1. tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää keskustelu-, 
neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, neuvoo ja opastaa jäseniään sekä järjestää koiranäyttelyitä  
2. harjoittaa jalostusneuvontaa  
3. korottaa molempien rotujen arvostusta  
4. levittää tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa  
5. seuraa kenneltoimintaa niin koti- kuin ulkomailla ja tekee alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita sekä  
6. harjoittaa yhteistoimintaa niin koti- kuin ulkomailla olevien keskusjärjestöjen ja kennelyhdistyksien 
kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa 
rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä myydä pienimuotoisia kerhotuotteita. 
Näyttelyiden yms tapahtumien yhteydessä yhdistys voi hoitaa näyttelykahvilaa ja toimeenpanna 
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahakeräyksiä.  

§ 4 HENKILÖJÄSENET  
Henkilöjäsenet ovat vuosi-, ainais-, kasvattajien liittämä tai kunniajäseniä seuraavasti:  
a) Ainaisjäseniä ovat aiemmin ainaisjäseniksi hyväksytyt henkilöt. Uusia ainaisjäseniä ei hyväksytä.  
b) Kunniajäseneksi voi hallitus ollessaan yksimielinen valita henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti 
edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen hallitus 
etukäteen tulleen kirjallisen esityksen perusteella kutsua yhdistyksen entisen puheenjohtajan. Esitys 
kunniapuheenjohtajasta on osoitettava hallitukselle ja se käsitellään esitystä seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. Hallituksen päätöksen on oltava yksimielinen.  
c) Kasvattajan liittämä jäsen on nimensä mukaisesti kasvattajan yhdistykseen henkilön suostumuksella 
liittämä henkilöjäsen. Jäsenyys on voimassa liittämisvuoden. Jäsenyys muuttuu jäsenen suostumuksella itse 
maksamaksi henkilöjäsenyydeksi kalenterivuoden päätyttyä.  
d) Ainaisjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä jäsenellä, joka on yhdistyksen aiemmin 
voimassa olleiden sääntöjen perusteella saavuttanut jäsenmaksuvapautuksen, ei ole 
jäsenmaksuvelvoitetta.  
e) Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla eroavansa yhdistyksen kokouksessa, mutta hänen tulee kuitenkin suorittaa maksettavaksi 
erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksunsa. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi 
kahden kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyönnistä.  
f) Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai on 
erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa 
hänet yhdistyksestä. Erottamisesta tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus 
saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan erottamisestaan tiedon.  

§ 5 HALLITUS  
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valitsema hallitus, johon kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi 



vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa tulee olla edustettuna tasapuolisesti sekä norwichin- että 
norfolkinterrieri - harrastajia, vähintään kolme (3) jäsentä kumpaakin rotua kohden, puheenjohtaja mukaan 
lukien sekä kummallekin rodulle yksi (1) varajäsen, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee 
keskuudestaan vuodeksi varapuheenjohtajan sekä nimeää eri toimikuntien puheenjohtajat. Sihteeri, 
taloudenhoitaja ja jäsensihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.  
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen 
ensimmäisen toimintavuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja tämän jälkeen vuoron 
mukaan.  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni.  
Yhdistyksen hallitus voi kutsua toimikuntien puheenjohtajat hallituksen kokouksiin. Heillä on puheoikeus, 
mutta ei äänioikeutta. Hallituksen tehtävänä on mm.:  
1. hyväksyy toimikuntien puheenjohtajien esityksistä vuodeksi toimikuntien jäsenet  
2. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat  
3. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä 
panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset  
4. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä 
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi  
5. päättää jäsenyyksistä; liittymisistä ja ero-anomuksista sekä mahdollisesti erottamisesta, edustaa 
yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta  
6. tarvittaessa määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n, Helsingin 
Seudun Kennel-piiri ry:n ja Suomen Terrierijärjestö - Finlands Terrierorganisation ry:n kokouksiin.  

§ 6 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN  
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin 
tai taloudenhoitajan kanssa.  

§ 7 TILIT  
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
toimintakertomus on esitettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen 
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.  

§ 8 YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivulla aikaisintaan kolme (3) 
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Kutsussa on käsiteltävien asioiden lisäksi 
mainittava, mikäli myös etäosallistuminen vuosikokoukseen on mahdollista. Kokouskutsussa on myös 
mainittava mihin mennessä ennakkoilmoittautuminen on suoritettava.  

§ 9 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen vuosikokoukseen, joka pidetään helmikuun loppuun mennessä. 
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muulla teknisellä apuvälineellä 
(etäosallistuminen) kokouksen aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää.  
Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) niin:  
- etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti vähintään viikko ennen 
kokousta  
- yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että yhdistyksen 
kokoukseen osallistujat tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi  
- äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava äänestyksen 
salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä. Yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään tietoliikenneyhteyden 
tai teknisen apuvälineen (etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen kokous vahvistanut ääni- ja 
vaalijärjestyksen.  



Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kummassakin tapauksessa käsitellään 
vain kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
vaatimuksen esittämisestä. Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. 
Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänien mennessä tasan ratkaistaan vaali 
arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.  

§ 10 VUOSIKOKOUSASIAT  
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitetään vuosikertomus  
6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto  
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille  
8. määrätään jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle  
9. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle  
10. valitaan hallitukselle kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi  
11. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kumpaakin rotua edustavat varajäsenet  
(1 kumpaakin)  
12. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä  
13. vahvistetaan hallituksen esittämät toimikunnat  
14. valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kolmen (3) vuoden määräajaksi 
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon. Edustajan ei välttämättä ole oltava 
rotujärjestön jäsen.  
15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 
yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 
kahta kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

§ 11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta (2) kuukautta 
ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan 
varustettuna yhdistyksen kokoukselle. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

§ 12 YHDISTYKSEN PURKAMINEN  
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) toisiaan vähintään kuukauden (1) väliajalla 
seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen 
on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistön 
annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat terrieriasiaa edistävälle rekisteröidylle 
yhdistykselle.  

§ 13 SAAVUTETUT EDUT  
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 


