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1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Eläinten Auttajat ry. Sen kotipaikka on
Riihimäki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistys tekee yhteistyötä
myös muiden eläinsuojeluyhdistysten kanssa.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eläinsuojelun edistäjänä
toiminta-alueellaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten
päätöksiin antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka
edistävät eläinten hyvinvointia
2. edistää yhteisöjen ja yksilöiden eläinsuojelutyötä neuvonnalla ja
julkaisutoiminnalla, sekä järjestämällä koulutus-, esitelmä- ja
muita vastaavia tilaisuuksia
3. harjoittaa eläinsuojelutoimintaa, löytöeläinpalvelua sekä
eläinten uudelleensijoittamista. Yhdistys voi edistää tarkoituksensa
toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa
1-3 on mainittu.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1. ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
2. järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja muita
varainhankintatapahtumia 3. omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta
4. harjoittaa eläinten täysihoitolatoimintaa, kuitenkin siten, ettei
se muodostu yhdistyksen pääasialliseksi toiminnaksi
5. myydä eläimiä, eläinhoito- ja eläinsuojeluvälineitä ja omia
tuotteitaan.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun
välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, oikeuskelpoiset
yhteisöt ja säätiöt, jotka ovat kiinnostuneita eläinsuojelutyöstä ja
hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet ovat vuosi-, nuoriso-,
ainais- ja kunniajäseniä. Nuorisojäsenellä tarkoitetaan jäsentä,
joka ei ole täyttänyt 15 ikävuotta.
Jäseneksi haetaan täyttämällä jäsenhakemus ja maksamalla jäsenmaksu.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenyys astuu voimaan,
kun jäsenhakemus on hyväksytty ja liittymisvuoden jäsenmaksu on
suoritettu.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka ei
ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä,
katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Yhdistyksen hallitus tekee
päätöksen jäsenen katsomisesta eronneeksi. Jos jäsen toimii
yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan ja vahingoittaa
eläinsuojelutyötä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet
yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen
päätös.
Mikäli jäsen, joka on hallituksen yksimielisellä päätöksellä
erotettu yhdistyksen jäsenyydestä, katsoo erottamisensa
aiheettomaksi, on hänellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle
toimittamalla asiaa koskeva kirjelmä hallitukselle 30 vuorokauden
kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Mikäli tällöin kaksi
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kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on erottamisen kannalla,
katsotaan jäsen erotetuksi yhdistyksestä. Äänestys on tehtävä
suljetuin lipuin. Jäsenrekisterin ylläpito voidaan antaa SEY Suomen
eläinsuojelu ry:lle tai pitää itse.
4 § Jäsenmaksut
Hallitus tekee esityksen vuotuisista jäsenmaksuista, jotka
vuosikokous hyväksyy. Hyväksytyt vuosija nuorisojäsenet maksavat
vuosittain vuosikokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle päättämän
jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Ainaisjäsenet
maksavat vuosikokouksen päättämän kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun.
Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kulumassa olevan kalenterivuoden
aikana, on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kyseiseltä
vuodelta.
5 § Omaisuus
Yhdistys voi omistaa osakkeita, kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja
sekä ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja arvopapereita.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä
sekä 0-2 varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja se päättyy vaalia
seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Muiden varsinaisten jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy vaalia seuraavan toisen
vuosikokouksen päättyessä. Varajäsenten yksivuotinen toimikausi
päättyy vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
Varsinaisista hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain
vähintään 2 jäsentä. Jos kaikki jäsenet ovat olleet yhtä kauan
hallituksessa, arpa ratkaisee, ketkä ovat erovuorossa.
Varajäsenet saavat osallistua hallituksen kokouksiin, mutta
varajäsenellä on äänioikeus vain jos varsinainen jäsen ei ole läsnä
kokouksessa tai on esteellinen asian käsittelyssä. Hallitus päättää
varajäsenten sijaantulojärjestyksen järjestäytymiskokouksessaan,
jollei vuosikokous ole asiasta päättänyt.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli puolet
(1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
7 § Toiminnanjohtaja
Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka
tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen
juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtaja on yhdistyksen hallituksesta
erillinen toimielin. Jos toiminnanjohtajaa ei ole valittu, tai
toiminnanjohtaja on estynyt, juoksevia asioita hoitaa hallituksen
puheenjohtaja. Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää
yhdistyksen hallitus.
8 § Nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Hallitus
voi kuitenkin määrätä toiminnanjohtajan yksin kirjoittamaan
yhdistyksen nimen.
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9 § Toimintakausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilinpäätös asiakirjoineen on jätettävä
tilintarkastajalle kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan
on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan tai KHT-tilintarkastusyhteisön toimintakausi on
vuosikokousten välinen aika.
10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen päättämänä toukokuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun
maksaneella vuosijäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä yksi (1)
ääni. 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.
11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen omilla kotisivuilla.
Kokouskutsu lähetetään lisäksi sähköpostitse niille jäsenille, jotka
ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen käyttöön.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika
ja paikka.
12 § Vuosikokous
Vaalikelpoisia ovat kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet
yhdistyksen vuosijäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa
vuosikokousta edeltävältä kalenterivuodelta vuoden loppuun mennessä,
sekä yhdistyksen ainais- ja kunniajäsenet.
Vuosikokouksessa voidaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen ja
vuosikokouksen hyväksynnän perusteella kutsua kunniajäseniksi
henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet
eläinsuojelutyötä. Vuosikokous hyväksyy myös kunniamerkkien ja -
kirjojen jaon.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima vuosikertomus
edelliseltä toimintakaudelta.
6. Esitetään hallituksen selostus varainhoidosta, tilinpäätös,
tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
8. Vahvistetaan vuotuiset jäsenmaksut.
9. Valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja.
10. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
Lisäksi valitaan hallituksen varajäsenet.
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai
vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö.
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12. Päätetään kunniajäseniksi kutsumisesta sekä kunniamerkkien ja -
kirjojen jaosta.
13. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Ne
ratkaistaan avoimella äänestyksellä, äänten enemmistöllä, ellei joku
vaadi suljettua lippuäänestystä.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
13 § Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja varojen
käyttäminen
yhdistyksen purkautuessa
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen


