
ONNENTASSUT YHDISTYKSEN SAANNÖT 

1 NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Onnentassut ry ja sen kotipaikka on Punkalaitumen kunta. 

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kodittomien eläinten auttamiseksi ja siihen liittyvien 
sidosryhmien tukemiseksi. Yhdistys pyrkii myös edistämään eläinten hyvinvointia ja asenteiden 
muuttamista hylättyjä ja hädänalaisia eläimiä kohtaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
järjestää erilaista vapaaehtoistyöhön perustuvaa eläinten auttamistoimintaa ja kampanjoita 
varojen keräämiseksi sekä tietämyksen lisäämiseksi, pitää omia Internet-sivuja, järjestää valistus- 
ja tiedotustoimintaa, neuvonta - ja koulutustilaisuuksia sekä etsiä uusia koteja hylätyille 
kotieläimille. Yhdistys tukee lahjoituksin aatteellisia kodittomien kotieläinten tarhoja ja suojia sekä 
mahdollisesti myös muiden eläinsuojelujärjestöjen toimintaa kampanjoin. 
Yhdistys voi maahantuoda kodittomia kotieläimiä (koirat ja kissat) noudattaen Eviran kotieläinten 
tuontiin liittyviä sääntöjä. Yhdistys voi lähettää jäseniään tai valitsemiaan edustajia 
avustuskohteisiinsa paikan päälle. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja 
omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa kahvila - ja kioskitoimintaa, pitää kirpputoria, 
myydä kannatustuotteita, järjestää erilaisia hyväntekeväisyystapahtumia, etsiä 
yhteistyökumppaneita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna 
asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia toimintansa tukemiseksi. Yhdistys voi harjoittaa 
lemmikkieläinten ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppaa toimintansa tukemiseksi. Yhdistys kerää 
myös jäsenmaksuja toimintansa tueksi. Yhdistys on voittoa tavoittelematon. 

3 JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen 
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolelle huomattavasti 



vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja. 

5 JÄSENMAKSU 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun päättää 
yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.
  

6 HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittava 
puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on 
vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

7 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen 
jäsentä yhdessä. 

8 TILIKAUSI 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokousten pitopaikka on joko yhdistyksen kotipaikka tai muu hallituksen 
määräämä paikkakunta Suomessa. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen 
määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, 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) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. 



Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä 
annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle aikaisintaan kuukautta ja vähintään 
Seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoittamalla 
kokouksesta yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla julkaistavalla kokouskutsulla. 

11 VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa on 

esitettävä: 
1 . tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 
2. toiminnantarkastuskertomus; 

paatettävä: 
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 
4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille; 
5. vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta; 
6. yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta kuluvalle vuodelle; 

valittava: 
7. hallituksen puheenjohtaja; 
8. hallituksen jäsenet; 
9. toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen 
on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

12 SAANTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

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 purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista 
jälkimmäinen on pidettävä aikaisintaan kuukauden kuluttua ja viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa ensimmäisestä kokouksesta. 



Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
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