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Tervetuloa Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n vuosikokoukseen!
Sunnuntaina 24.2.2019 klo 12.00 alkaen
Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki (www.valkeatalo.fi)
Tervetuloa tapaamaan muita yhdistyksessä toimivia tai siitä kiinnostuneita ja
katsomaan yhdessä menneeseen ja tulevaan! Tarjolla kahvia ja pientä
purtavaa. Yhdistyksen jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet ovat erittäin
tervetulleita paikan päälle!
Saapuminen
Paikan päälle on helppo tulla, pysäköintitilaa riittää omalla autolla tuleville ja
julkisillakin pääsee hyvin:
Bussit 43 ja 40 Elielinaukiolta, Ilkantie 4:n kohdalla Valkean talon
pääsisäänkäynnin edessä on bussipysäkki (Haagan ammattikoulu .
Lähimmälle Huopalahden asemalle, saapuvat lähiliikenteen junat Y, U, L, E,
A ja P.
Sisäänkäynti hallintosiivestä, A-osan ovesta parkkipaikkaa vastapäätä.
Ovella on joku vastassa ennen kokousta. Jos myöhästyt, voit painaa
ovisummeria (A 3.16) tai soittaa tai tekstata numeroon 040 5007 347.
Esteettömyys
- Tila on esteetön (liikkuminen hissillä, kynnykset matalia).
- Yhdistyksen käytössä on FM-laite. Sitä voivat hyödyntää henkilöt, joilla
on kuulokojeessa käytössä T-asento.
- Yhdistys ei järjestä paikalle tulkkausta. Ilmoitathan etukäteen, jos aiot
tilata tulkkauksen, ja muidenkin olisi mahdollista hyödyntää sitä.
INFO@KOIRATUKENA.FI

//

040 5007 347
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Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös 2018, vuosikertomus 2018 ja
tilin-/toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2019, tulo- ja menoarvio 2019, sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2019
8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen
puheenjohtajana, sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja tilintarkastajan varamies
10. Kokouksen päättäminen
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Hallitus 2018
Hallituksen jäsenten kausi on kaksi vuotta niin, että puolet hallituksesta on vuorollaan
erovuorossa. Puheenjohtajan kausi on yksi vuosi. Jos henkilön kausi päättyy vuoteen
2019, hän jatkaa hallituksessa. Jos kausi päättyy vuoteen 2018, hänet voidaan valita
uudelleen hallitukseen tai hänelle voidaan valita seuraaja.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Muut jäsenet

Varajäsenet

Kristiina Torp (2018)
Tuulia Sundgren (2017–18)
Hanna Pekkarinen (2017–2018)
Elli Kapanen (2017–2018)
Jasmin Pyykkö (2018–2019)
Outi Siirtola (2018–2019)
Tuija Miettinen (2018–2019)
Cilla Schroeder (2017–18)
Kirsti Kapanen (2018–2019)

Tilin- ja toiminnantarkastaja 2018
Tilintarkastaja
Toiminnantarjasta

Marja-Leena Kuusela (KTM), varatilintarkastaja Markku Heikkilä
Heikki Niemi

Jäsenmaksut 2018
Varsinainen jäsen 20 €
Perhejäsen 5 €
Kannatusjäsen 25 €
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Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n vuosikertomus 2018
Vuoden 2017 luvut on merkitty vuoden 2018 lukujen perään suluissa vertailun
helpottamiseksi.
Yhdistystoiminta
Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:llä oli vuoden 2018 lopussa 110 (85) jäsentä. Yhdistys piti
vuosikokouksensa 25.2. Valkeassa talossa Helsingissä. Vapaaehtoistyötunteja tehtiin noin
400 (300) ja mukana oli 25 (31) vapaaehtoista, joista moni oli mukana useissa eri
vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoiset olivat muun muassa mukana 18 (16) eri
tapahtumassa, joissa ihmisiä kohdattiin noin 400 (300). Yksi näistä tapahtumista oli
yhdistyksen 6.12. järjestämä match show, leikkimielinen varainkeruukoiranäyttely.
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Tapahtuman tilat tarjosi Koirakoulu Kompassi Helsingissä. Koiria tilaisuuteen osallistui 70
ja kävijöitä 80.
Yhdistyksen lakisääteinen rekisteriseloste uudistettiin ja tietosuojaseloste luotiin.
Kuulo- ja tukikoiratoiminnasta oli juttuja mediassa kahdeksassa julkaisussa (8): Salon
Seudun Sanomissa, Jämsän Seudussa, Springeri-lehdessä, Meniere-postissa,
Kirkkonummen Sanomissa, Sporttirakissa, Suupohjan Sanomissa ja Ylen verkkosivuilla.
Yhdistyksen yleisesitteitä painatettiin 1000 kpl (1000).
Verkossa toiminnasta tiedotettiin yhdistyksen avoimella Facebook -sivuilla, Instagramissa,
Twitterissä, Facebookin suljetussa vertaisryhmässä, ja verkkosivustolla
(www.koiratukena.fi). Facebook -sivu on näistä merkittävä ulkoisen viestinnän väline. Sen
tykkääjämäärä joulukuussa 2018 oli 1140 käyttäjää (900). Suhteessa suurin sosiaalisen
median seuraajamäärän kasvu oli yhdistyksen Instagram-tilillä, jolla oli tammikuussa 2018
250 seuraajaa (alle 40 seuraajaa), mutta joulukuussa 2018 jo 700 seuraajaa (250)
seuraajaa. Twitter-tilillä seuraajamäärän kasvu oli maltillisempaa, tammikuun alle 40
seuraajasta joulukuun yli 60 seuraajaan.
Yhdistyksen uutiskirje lähetettiin sen tilaajille kolmesti (4) vuoden 2018 aikana Tilaajia oli
vuoden 2018 lopussa noin 200 (noin 170). Kuulo- ja tukikoiralehti ilmestyi kahdesti
painoksella 200 kpl/nro. Lehti toimitettiin yhdistyksen jäsenille, asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille
Syyskuussa painettiin yhdistyksen toinen seinäkalenteri. Kalenteria varten kerättiin kuvia
valmiista ja koulutuksessa olevista koirista. Kalenterista otettiin 100 kpl (200 kpl) painos
myyntiin varainkeruuta ja tietoisuuden lisäämistä varten. Osan painokuluista kustansi Olini
OY Nutrolin-tuotemerkin logonäkyvyyttä vastaan.
Hallinto
Vuonna 2018 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat
Kristiina Torp
Tuulia Sundgren
Hanna Pekkarinen
Outi Siirtola
Jasmin Pyykkö
Elli Kapanen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
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Tuija Miettinen
Cilla Schroeder
Kirsti Kapanen

varajäsen
varajäsen

Hallitus piti vuoden aikana yhteensä kahdeksan kokousta. Lisäksi keskustelua hallituksen
jäsenten välillä käytiin sähköpostitse, puhelimitse ja muilla sähköisillä välineillä.
Yhdistyksen taloushallinnon hoiti vapaaehtoisena Pirkko Tammisto. Yhdistyksen
tilintarkastajana toimi Marja-Leena Kuusela (KTM) ja toiminnantarkastajana Heikki Niemi.
Talous
Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi vuonna 2018 110 henkilöä. Hallitus seurasi talousarvion
toteutumista kokouksissaan neljännesvuosittain. Yhdistyksen tuotot vuonna 2018 olivat 3
146 € ja kulut 8 213 €. Kulut koostuivat satsauksesta verkkokauppaan ja yhdistyksen
varojen käyttämisestä avustettuun toimintaan. Toiminnan alijäämä oli näin ollen 5 067 €.
Tuotot koostuivat jäsenmaksujen lisäksi myyntituotoista ja sponsorituesta.
STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) myönsi vuodelle 2018 avustusta
kuulo- ja tukikoiratoimintaan 43 000 € ja vuodelta 2017 siirtyvää avustusta oli käytettävissä
3 132 €. Osallistumismaksuja kertyi 2 834 €. Yhdistys käytti avustettuun toimintaan omia
varojaan 1 602 €, minkä lisäksi saatiin avustuksia yhteensä 3 650 €. Avustetun toiminnan
kulut olivat 54 218 €. Vuodelle 2019 ei näin ollen jäänyt lainkaan siirtyvää avustusta.

Yhteistyö
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat kuulojärjestöjen monitoimitalossa, Valkeassa talossa. Tilat
on vuokrattu Kuuloliitolta.
Yhdistys on Helsingin Seudun kennelpiirin kautta Suomen Kennelliiton jäsen. Lisäksi
yhdistys on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.
Yhteistyö Suomen Kennelliiton kanssa jatkui. Yhdistys on mukana Suomen Kennelliiton
Hyötykoiratoimikunnassa. Yhdistyksen toimihenkilö edusti yhdistystä toimikunnan
seminaarissa ja kokouksessa 22.–23.3. sekä toimikunnan kokouksessa 5.9.
Yhdistys osallistui myös Koiramessut 2018 -tapahtumaan 15.–16.12
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Helsingin Messukeskuksessa Kennelliiton Hyötykoira-alueella.
Toiminnan esittelyjä tehtiin myös yhdeksän (4) muun eri toimijan 13 muussa tapahtumasa
(6). Esittelyjä tehtiin Kuulo-Auriksen, Jämsän Seudun kuulo ry:n, Salon kuuloyhdistyksen,
Oulun Seudun meniere-yhdistyksen, Kuuloliiton nuorten, Ladies Kennel Clubin ja Lions
Club Helsinki-Huopalahden tilaisuuksissa, sekä Eläinystäväni-messuilla ja Lahdessa
Kuulon ja näön päivässä.
Sponsoriyhteistyötä tehtiin Prima Pet Premiumin (tuotemerkki Hau-Hau Champion),
Sporttirakin ja Olini Oy:n (tuotemerkki Nutrolin) kanssa. FM-laitteen hankintaan saatiin
tukea Kuulon Tuki ry:ltä ja koirankoulutukseen Ladies Kennel Clubilta, Lions Club
Helsinki-Huopalahdelta ja DNA:lta.
Henkilöstö ja vapaaehtoiset
Tiina Vanhanen jatkoi yhdistyksen järjestösihteerinä toistaiseksi voimassa olevassa
työsuhteessa. Työsuhde oli osa-aikainen (30 h/vko).
Koiramessut 2018 -tapahtumassa yhdistyksen tiskillä toimintaa esittelemässä oli
seitsemän (11) vapaaehtoista.
Itsenäisyyspäivän match show’ta järjestämässä oli viisi vapaaehtoista ja yhdistyksen
toimihenkilö.
Vuoden aikana kahdesti ilmestynyt Kuulo- ja tukikoiralehti toteutettiin pääosin
vapaaehtoisvoimin. Lehden taitosta ja isosta osasta sisältöä vastasivat vapaaehtoiset. Sen
painos oli 200 kpl/numero ja sitä jaettiin jäsenille, asiakkaille, yhteistyötahoille sekä
tapahtumissa kiinnostuneille.
Yhdistyksen vuodelle 2019 julkaiseman seinäkalenterin kuvia pyydettiin asiakkaiden
kotialbumeista ja otettiin vapaaehtoistyönä. Kuvia toimittaneet asiakkaat ja niitä ottaneet
vapaaehtoiset saivat kukin yhden kalenterin kiitokseksi.
Kouluttajien tuki asiakkaille toteutettiin ostopalveluina. Kouluttajia vuoden aikana olivat
Irene Turunen (Koirapalvelu Vihmerä), Jessica Aschberg (Team JessiCan), Sari
Paavilainen (Koirakoulu Visio), Satu Välimäki (ScenTre), Camilla Peura (Koirakoulu
Kompassi) ja Anna Loimaranta (Vainuvoima).
Ympäristötestaus toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Kevään ja syksyn koulutusviikonlopuissa
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oli mukana yhdistyksen toimihenkilö ja vapaaehtoisia.
Asiakkaat ja tuki- ja kuulokoirien koulutus
Koulutuksen aloitti vuoden aikana 17 (15) uutta koirakkoa, joista 8 (8) koulutustavoitteena
oli kuulokoirastatus, 7 (7) diabeteskoirastatus ja kahden (0) tavoitteena oli muun tukikoiran
tehtävät. Lisäksi yksi (2) aiemmin yhdistyksen kautta kuulokoirakoulutuksessa ollut
asiakas aloitti kuulokoirakoulutuksen uuden koiran kanssa. Lisäksi koulutuksessa jatkoi
edelliseltä vuodelta 17 (12) koirakkoa.
Vuoden 2018 valmistui kuusi (5) koiraa: yksi (2) kuulokoira, kolme (1) diabeetikon
tukikoiraa, yksi (0) muu tukikoira ja yksi (0) kuulo- ja diabeteskoira.
Koulutusviikonloppuja pidettiin kaksi, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Osallistuneilta
kerättiin palautetta tapahtumista.
Kevään koulutusviikonloppu pidettiin Partaharjulla (Pieksämäki) 10.–12.3. Paikalla oli 12
(16) koulutuksen aloittavaa koiraa, 21 (27) asiakasta tai näiden omaista, seitsemän (4)
tulkkia, neljä (2) vapaaehtoista ja yhdistyksen toimihenkilö.
Syysleiri pidettiin 21.–23.9. Kokemäellä. Leirin yhteydessä pidettiin sekä koulutukseen
kuuluva toinen koulutusviikonloppu että koulutuksen aloittava ensimmäinen
koulutusviikonloppu. Paikalla oli 17 asiakasta tai omaista (39 koulutuksessa olevaa tai
koulutushaastattelussa ollutta tai omaista), 16 koulutuksessa olevaa koiraa (20
koulutuksessa ollutta tai koulutukseen hakemassa ollutta koiraa), 10 (0) leiriläistä, 7 (6)
vapaaehtoista, 1 (1) työntekijä ja 3 (6) tulkkia. Lisäksi oli yhdeksän leiriläisen koiraa.
Ympäristötestipäiviä järjestettiin yhteensä kuusi (4) Helsingissä, Joensuussa ja
Tampereella, kaksi kussakin. Testeissä testattiin kussakin yhdestä neljään koirakkoa,
yhteensä 17 (10) testausta. Yksittäisiä koiria osallistui testeihin 16 (9), sillä yksi koira kävi
testin läpi kahdesti. 17 (10) testistä 15 (8) suoritettiin hyväksytysti. Testien kautta kuulo- tai
tukikoiran työstatuksen uusi kaksi (3) koiraa, kolme (1) koiraa valmistui heti testin
yhteydessä ja kahdeksan (4) pääsi koulutuksessaan eteenpäin. Yksi koirakko suoritti testin
uusintavuosien välisenä vuotena.
Kaikkien yhteistyökouluttajien kanssa tavattiin kerran, helmikuussa 2018. Mukana oli kaksi
yhdistyksen edustajaa, joista toinen oli yhdistyksen hallituksen jäsen ja toinen toimihenkilö.
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Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n toimintasuunnitelma 2019
STEA:N AVUSTAMA TOIMINTA 2019
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuulo- ja tukikoirien koulutus, edunvalvonta ja
henkilökohtaista hyötykoiraa käyttävien vertaistoiminta. Toimintaa toteutetaan Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kohdennetulla toiminta-avustuksella
avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. Vuonna 2019 jatketaan aloitettua yhteistyötä
ammattikouluttajien sekä mm. Suomen Kennelliiton Hyötykoiratoimikunnan ja kuulo- ja
potilasjärjestöjen kanssa.
Toiminnan tarve
Suomalaisista noin 15 prosentilla on jonkin asteinen kuulovamma. Kuulokoira mahdollistaa
moniin sellaisiin ääniin reagoimisen, joita kuulovammainen henkilö ei muuten havaitsisi.
Tyypillinen sellainen ääni on puhelimen soiminen. Kuulovammainen myös syrjäytyy muita
helpommin, sillä sosiaalinen kanssakäyminen on vaikeampaa. Kuulokoira lisää
kuulovammaisen turvallisuuden tunnetta ja sosiaalista kanssakäymistä. Koiran onnistunut
koulutus on saavutus, joka parantaa itsetuntoa ja lisää uskoa pärjäämiseen.
Diabetesta sairastaa yhteensä noin 550 000 suomalaista, joista noin 50 000 on
ykköstyypin diabetes (THL). Näiden potilaiden hoitotasapainon saavuttaminen on toisinaan
erittäin hankalaa, erityisesti murrosiässä. Diabeetikon koiran tehtävä on ilmoittaa
käyttäjälleen liian matalasta verensokerista, joka voi aiheuttaa vaaratilanteita, kuten
tajuttomuutta. Diabeetikon tukikoira parantaa turvallisuudentunnetta ja vähentää
liitännäissairauksien riskiä.
Lisäksi yhdistyksen koulutuksessa aloittaa vuosittain noin 1-2 asiakasta, joilla koiran
koulutustavoitteena on niin sanottu muu tukikoira. Nämä koulutustarpeet eivät vastaa
muiden toimijoiden toimintaa. Yhdistyksen koulutuksesta on esimerkiksi valmistunut
tukikoira kehitysvammaisen lapsen perheelle. Tarve tämäntyyppisille räätälöidyille
koulutuksille on tullut kentältä.
Toiminnan tavoitteet
1. Päätavoite: Kuulovammaisten ja pitkäaikaissairaiden yksinäisyyden vähentäminen
rohkaisemalla sosiaaliseen kanssakäymiseen ja liikkumiseen yhdessä koiran kanssa.
2. Päätavoite: Mahdollisuus rentoutua omasta sairaudestaan, esim. koska voi luottaa, että
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koira ilmaisee äänet, kun kuulokoje ei ole käytössä tai varoittaa matalasta verensokerista
tai lähestyvästä epileptisestä kohtauksesta.
3. Päätavoite: Kuulovammaisten ja pitkäaikaissairaiden perheiden arjen
helpottaminen ja tukeminen.
Alatavoite: Vanhempien luottamus lapsen pärjäämiseen kasvaa, kun koira auttaa esim.
verensokerin seurannassa tai ilmaisee kännykän äänen. Perheenjäsenten huoli vähenee,
kun kuulovammaiseen saa yhteyden.
4. Päätavoite: Vertaistuen tarjoaminen kuulo- ja tukikoirien käyttäjille.
Alatavoite: Kuulo- ja tukikoirien toiminnan ylläpitäminen ja tukeminen työssään.
5. Päätavoite: Kuulovammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäisyyden ja
turvallisuudentunteen parantaminen.
Toiminnan kohderyhmät
Suomessa on noin 740 000 kuulovammaista (Kuuloliitto) ja 550 000 diabeetikkoa (THL).
Vuonna 2016 joka viidennessä suomalaisessa taloudessa oli koira (Tilastokeskus).
Kuulovammaisten ja pitkäaikaissairaiden voidaan olettaa omistavan koiria suurin piirtein
samassa suhteessa kuin muunkin väestön.
Vuoden aikana aloitamme 8 uuden koirakon koulutuksen. Tarvittaessa aloitetaan lisäksi
koulutus muutamien vanhojen asiakkaiden uusien koirien kanssa. Koulutustaan jatkavia
koirakoita on 25 ja valmiita vertaistoimintaan ja taidontarkistuksiin osallistuvia koirakoita on
tarkoitus tavoittaa vähintään 10.
Toiminnan sisältö ja toteutus
Toiminnan lähtökohtana on aina ollut kohderyhmä, sillä yhdistyksen ovat perustaneet
kuulokoiraa tarvinneet kuulovammaiset. Tukikoirat on tuotu toimintaan mukaan kysynnän
myötä. Vaikka koiran kouluttaminen on työläs prosessi, on oman koiran kouluttamisen
etuna omistajan ja koiran välinen ainutlaatuinen suhde, jota ei voida korvata valitsemalla
asiakkaalle koiraa tai sijoittamalla yhdistyksen omistama valmiiksi koulutettu koira
asiakkaan luokse. Erityisen tärkeänä kohderyhmässä on sekä saatujen kyselyiden että
palautteiden perusteella pidetty paitsi itse koiran tarjoamaa apua ja sosiaalista tukea,
myös henkilökohtaista hyötykoiraa käyttävien vertaistukea.
Toiminnassa jatkavien koirakoiden koulutus jatkuu keskeytyksettä tammikuussa.
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Koulutuksessa jatkaa 25 koirakkoa. Tammikuussa tehdään asiakasvalintahaastattelut
hakemuksen jättäneiden koirakoiden osalta. Asiakasvalinnat tehdään pääosin
vapaaehtoisvoimin (2 vapaaehtoista), valinnat järjestetään tammikuun aikana usealla
paikkakunnalla. Vuoden aikana aloitetaan 8 koirakon koulutus.
Alkuvuodesta tavataan myös yhteistyökouluttajat viime vuoden toiminnan arvioimiseksi,
sekä rekrytoidaan tarvittaessa uusia kouluttajia. Vuoden 2018 lopussa yhdistyksellä on
kuusi yhteistyökouluttajaa eri puolilla Suomea. Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa on
kouluttajatarvetta. Tapaamiseen osallistuu kouluttajien lisäksi 1-3 vapaaehtoista.
Toimintaa koordinoimassa jatkaa järjestösihteeri (50% työaika), jonka tehtäviin kuuluu
asiakaspalvelu, asiakashakemusten käsittely, koulutusten ja tapahtumien käytännön
järjestelyt, toimintaan liittyvä viestintä, raportointi sekä osallistuminen tapahtumiin ja
yhteistyöelinten työskentelyyn. Työtehtävän vaativuus on lisääntynyt merkittävästi
toiminnan kasvaessa.
Uusien koirakoiden koulutus alkaa maaliskuussa koulutusviikonlopussa. Toimintaan
osallistuu jokaisen koirakon perheestä yleensä muitakin kuin itse asiakas, joten
osallistujatavoite viikonlopussa on 25-30 henkilöä. Toinen koulutusviikonloppu järjestetään
syyskuussa. Syyskuun koulutusviikonlopun yhteydessä järjestetään valmiille ja jo aiemmin
koulutuksen aloittaneille koirakoille sekä eri tavoin muuten yhdistyksen toimintaan
osallistuville suunnattu leiri. Tapahtumaan pyritään saamaan 50-60 osallistujaa.
Molempien viikonloppujen järjestelyyn tarvitaan 5-8 vapaaehtoisen työpanos.
Vertaistukeen kannustetaan myös koirakoiden suljetussa keskusteluryhmässä, jossa on
toimintavuonna arviolta 70-80 jäsentä.
Koirakot tapaavat yhteistyökouluttajaansa koulutusviikonloppujen ulkopuolella tarpeen
mukaan 1-4 kertaa kuukaudessa. Varsinainen koiran koulutus tapahtuu pääasiassa
omistajan itsensä toimesta näiden tapaamisten välillä. Kouluttajan tehtävä on ohjeistaa ja
tukea koiran koulutuksessa. Lisäksi koirakko voi tarvittaessa saada käyttöönsä
tukihenkilön, joka avustaa koiran koulutuksessa tarpeen mukaan. Kuitenkin kouluttajien
säännöllinen tapaaminen on vähentänyt tukihenkilöiden tarvetta.
Valmiiden koirakoiden taidontarkistukset ja valmistuvien koirakoiden ympäristötestit
järjestetään vapaaehtoisten arvioijien toimesta keväällä ja syksyllä, Helsingissä,
Joensuussa ja Tampereella. Arviointien järjestelyyn ja läpiviemiseen tarvitaan 2-4
vapaaehtoista/viikonloppu. Taidontarkistettavia koirakoita tulee toimintavuonna olemaan
neljä ja uusia arvioitavia koirakoita noin 10 kpl.
Marras-joulukuussa järjestetään kuulo- ja tukikoirapäivä tiedotus- ja
varainkeruutilaisuutena. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään valmistujaiset vuoden aikana
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valmistuneille koirakoille. Yleisötavoite on vähintään 50 osallistujaa, minkä lisäksi pyritään
saamaan näkyvyyttä kansallisissa medioissa. Tapahtuman järjestelyihin tarvitaan 5-8
vapaaehtoisen työpanos.
Tulokset ja vaikutukset
10-15 uutta kuulovammaista tai pitkäaikaissairasta koiranomistajaa saa omasta koirastaan
avun arkeensa pelkän lemmikin sijaan. Toimintaan osallistuneiden itseluottamus,
itsenäisyys ja turvallisuudentunne paranevat. Toimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten
vanhempien luottamus lapsen pärjäämiseen paranee. Myös toimintaan osallistuneiden
perheenjäsenten hyvinvointi paranee mm. heidän saadessaan tarvittaessa yhteyden
kuulovammaiseen ja pitkäaikaissairaaseen (esim. Menieren tautia sairastavaan)
perheenjäseneensä.
Valmiiden koirien toimintakykyä ylläpidetään ja seurataan. Valmiiden kuulo- ja tukikoirien
käyttäjät saavat kaipaamaansa tukea koiran käyttöön sekä vertaistukea arkeensa. Kuuloja tukikoirien tunnettuus kohderyhmässä paranee ja useammat kuulovammaiset ja
pitkäaikaissairaat osaavat hakeutua toimintaan.
Kuulo- ja tukikoirien tunnettuus kohderyhmässä paranee ja useammat kuulovammaiset ja
pitkäaikaissairaat osaavat hakeutua toimintaan. Koulutukseen voidaan ottaa useampia
koirakoita ja koulutusta sekä vertaistukea voidaan parantaa, kun samalla maantieteellisellä
alueella on useita valmiita ja koulutuksessa olevia koirakoita.
Pidemmällä aikavälillä henkilökohtaisten hyötykoirien tunnettuus ja arvostus
yhteiskunnassa paranevat. Hyötykoiran asema paranee ja sen kanssa liikkuminen
helpottuu.

Seurannan ja arvioinnin toteutus
Toimintaa seurataan keräämällä palautteet kaikista toteutetuista tapahtumista.
Palautteiden keräämisessä pyritään käyttämään valmiita seurantalomakkeita
(mm. ARTSI), jotta tulokset ovat helpommin koottavissa, tilastoitavissa ja
vertailtavissa.
Toimintaa arvioidaan myös vuonna 2015 luotujen mittareiden avulla, jotka otettiin käyttöön
vuoden 2017 osalta. Mittariston täyttivät vuoden lopussa koulutuksessa vuoden 2017
aikana olleet ja valmiiden koirien omistajat perheineen, vapaaehtoiset ja sidosryhmät,
kuten yhteistyökouluttajat. Vuoden 2018 toimintaa arvioidaan samalla kaavalla, tarpeen
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tullen kehittäen.
Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan työntekijän sekä yhdistyksen hallituksen
toimesta jokaisen tapahtuman yhteydessä ja saatu palaute hyödynnetään seuraavan
tapahtuman suunnittelussa. Vuoden lopussa työntekijä kokoaa seurantatiedot mm.
mediaosumista, osallistujamääristä ja valmiista koirakoista.
Viestinnän toteutus
Toiminnasta yleisesti viestitään suorin yhteydenotoin kohderyhmien potilasjärjestöihin ja
mainoksilla näiden lehdissä, verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Eri tapahtumiin
osallistutaan pyynnöstä resurssien rajoissa, tällaisia esittelytilaisuuksia arvioidaan vuoden
aikana olevan noin 15. Lisäksi osallistutaan koira-alan tapahtumiin esittelypöydän kera.
Haastattelupyyntöihin vastataan vähintään työntekijän puolesta ja vapaaehtoisia kuulo- tai
tukikoiran omistajia käytetään mahdollisimman usein tuomassa käytännön näkökulmaa
haastatteluun.
Asiakasvalinnoista ja eri tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla, sosiaalisessa
mediassa ja asiakkaiden vertaistukiryhmässä. Kuulo- ja tukikoirapäivästä tehdään myös
lehdistötiedote, tapahtumaa mainostetaan verkossa ja jaettavin mainoksin.
Kuulo- ja tukikoiratoiminnan sähköinen tiedote ilmestyy neljästi vuoden aikana.
Tiedotteessa kerrotaan tulevista tapahtumista ja toiminnan etenemisestä, kuten
asiakasvalinnoista ja valmistuneista koirakoista. Tiedote toimitetaan paitsi toiminnassa
mukana oleville asiakkaille ja sidosryhmille, myös tiedotteen tilanneille toiminnasta
kiinnostuneille henkilöille, yrityksille ja järjestöille.
Päättäjiä lähestytään tarvittaessa suorin yhteydenotoin koskien tärkeitä henkilökohtaisia
hyötykoiria koskevia asioita, kuten koiria koskevaa lainsäädäntöä, rahoitusta ja
hyötykoirien asemaa yhteiskunnassa. Vuonna 2017 yhdistys osallistui Maa- ja
metsätalousministeriön pyynnöstä kyselykierrokseen, jossa hyötykoiratoimijoita saattoivat
kommentoida uudistuvaa elintarvikehygienialakia. Vuonna 2017 laki muuttui sallien
tukikoirien pääsyn ravintoloihin ja ruokakauppohin.
Yhdistys viestii toiminnastaan myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä, Facebookissa ja
Instagramissa. Tästä viestinnästä vastaa yhdistyksen järjestösihteeri. Facebook -sivu on
näistä merkittävin ulkoisen viestinnän väline. Sen tykkääjämäärät ovat kasvaneet
tasaisesti: vuoden 2016 alun n. 500 tykkääjästä yli 1000 tykkääjään syyskuussa 2018.
Instagramin seuraajamää on kasvanut vuoden 2017 alun noin neljästäkymmenestä n.
450:een (syyskuu 2018). Tehokkaaseen viestintään sosiaalisessa mediassa pyritään
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jatkossakin.
Yhdistys myös julkaisee 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvää Kuulo- ja tukikoiralehteä, joka
toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin ja rahoitetaan yhdistyksen omilla tuloilla, kuten
mainos- ja jäsenmaksutuloilla. Lehti postitetaan yhdistyksen asiakkaille, jäsenille ja
yhteistyökumppaneille ja julkaistaan viiveellä myös verkossa.
Riskit ja niiden hallinta
Toiminnan ollessa melko pienimuotoista on Suomen maantiede yksi suurimmista ja
todennäköisimmistä riskeistä toiminnalle. Koirakoiden asuinpaikka saattaa olla niin
kaukana kouluttajasta tai kurssipaikasta, että asiakkaan kustannukset koulutukseen
osallistumiselle nousevat liian suuriksi. Uusia kouluttajia pyritään rekrytoimaan niiltä
alueilta, joilta on saatu asiakashakemuksia. Kurssit järjestetään eri puolilla Suomea, jotta
samat osallistujat eivät aina joudu matkustamaan pitkiä matkoja. Mikäli
yhteistyökouluttajaa ei ole saatavilla asiakkaan kotipaikan lähellä, eikä liikkuminen ole
asiakkaalle mahdollista, voi kouluttaja käydä asiakkaan luona ja jatkokoulutus suoritetaan
etäyhteyden avulla.
Vapaaehtoisten uupuminen on merkittävä riski toiminnassa, sillä toimintaan kuluu myös
satoja tunteja vapaaehtoistyötä vuodessa. Vapaaehtoisten kuormituksen vähentämiseksi
toimintaan palkattiin 2016 helmikuussa järjestösihteeri, jonka tehtäväksi siirtyivät mm.
tapahtumien järjestelyt ja viestintä. Vapaaehtoisia kiitetään heidän korvaamattomasta
panoksestaan puolivuosittain. Lisäksi yhdistys valitsee keskuudestaan vuosittain vuoden
vapaaehtoisen palkittavaksi. Leirin tarjoama vertaistuki auttaa myös vapaaehtoisia
jaksamaan tehtävässään.
Rahoituksen päättyminen on merkittävä riskitekijä toiminnan toteutumisen kannalta.
Toiminnassa tehtiin suuria rakenteellisia muutoksia vuonna 2015. Muutokset
mahdollistavat toiminnan laajentamisen, sillä toiminta ei ole sidottu yhden
koulutustoimintaan palkatun työntekijän työaikaan. Muutosten myötä koulutus on myös
huomattavasti aiempaa edullisempaa, mikä mahdollistaa toiminnan jatkumisen tarvittaessa
osittain omakustanteisesti ja osittain keräysvaroin.
Asiakasjonojen kasvaessa riskiksi nousee koirien ikääntyminen. Hakijamäärät yhdistyksen
asiakkaiksi ovat kasvaneet viime vuosina, ja vuonna 2017 ja 2018 asiakkaita on jouduttu
jättämään jonoon seuraaville vuosille. Jonojen kasvaessa on riskinä, että jonot kasvavat yli
vuoden pituisiksi. Vuoteen 2017 asti vuosittain alle 10 uutta koirakkoa aloitti koulutuksen,
eikä jonoja syntynyt. Vuonna 2017 uusia koirakoita aloitti 15, keväällä 2018 aloitti 12.
Jonotustilanteen helpottamiseksi syksyllä koulutuksen on aloittanut 5 uutta koirakkoa.
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Koulutukseen rahoitus on saatu toiselta hyväntekeväisyysyhdistykseltä.
Asiakasmäärän kasvaessa haasteiksi nousevat taloudelliset ja vapaaehtoisresurssit sekä
sopivien tilojen (riittävän tilavat, koiraystävälliset, esteettömät, kohtuuhintaiset) löytyminen
koulutusviikonloppuihin. Uusia vapaaehtoisia on rekrytoitu ja rekrytoidaan osallistamalla
yhdistyksen jäseniä ja aikaisempia asiakkaita sekä heidän verkostojaan. Samalla aiemmat
asiakkaat eli entiset ja nykyiset kuulo- ja tukikoirien käyttäjät saavat vertaistukea ja jakavat
koulutuksessa olevien asiakkaiden kanssa arvokasta kokemustaan. Taloudellisiin
haasteisiin on vastattu etsimällä aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja sponsoreita.
Koulutusviikonloppujen entistä suuremmat osallistujamäärät ovat haaste, kun mukana on
runsaasti henkilöitä, joilla on kuulon alenema. Suuressa ryhmässä kaikuminen ja hälinä
ovat ongelmia. Osallistujat onkin ryhdytty jakamaan koulutusviikonlopuissa pienryhmiin,
mikä puolestaan edellyttää suurempaa vapaaehtoismäärää. Vuonna 2018 yhdistys lisäksi
hankki kannettavan FM- laitteen kuulon apuvälineeksi tapahtumiin. Laitteeseen saatiin
tukea yrityssponsoreilta ja Kuulon tuki ry:ltä.
Kohderyhmässä on myös sellaisia henkilöitä, jotka hyötyisivät henkilökohtaisesta
hyötykoirasta, mutta joiden toimintakyky ei riitä koiran kouluttamiseen. Osassa tällaisia
tapauksia koiran voi kouluttaa tulevan käyttäjän omainen, esimerkiksi puoliso tai
vanhempi. Tällöin on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota koiran muuhun hoitoon.
Koirakolle voidaan myös tarjota tukihenkilö, joka auttaa koiran koulutuksessa. Tarvittaessa
yhteistyökouluttaja voi myös ottaa tavallista suuremman roolin koiran koulutuksessa.

YHDISTYSTOIMINTA
Yhdistys jatkaa kuulo- ja tukikoiratoimintaa STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus, entinen Raha-automaattiyhdistys) kohdennetulla toiminta-avustuksella
AK2. Tämä toiminta on esitelty tässä toimintasuunnitelmassa omana osuutenaan.
Yhdistyksen lehdestä julkaistaan vuoden aikana kaksi numeroa. Tämän lisäksi
toiminnassa mukana oleville ja siitä kiinnostuneille lähetetään sähköinen tiedote neljä
kertaa vuoden aikana. Tiedottamista yhdistyksen internetsivuston, Youtube, Facebook-,
Twitter- ja Instagram-sivujen kautta jatketaan.
Vuoden aikana tuotetaan ja laitetaan myyntiin seinäkalenteri vuodelle 2020. Kalenterin
kuvia ryhdytään pyytämään asiakkailta hyvissä ajoin. Kalenterille etsitään
yhteistyökumppaneita painokulujen kattamiseksi. Lisäksi verkkokauppaan myyntiin
tuodaan uusia tuotteita.
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Yhdistyksen toimintaa esitellään pyynnöstä esim. sairaanhoitopiirien, potilasjärjestöjen,
Kuulo-Auriksen ja Suomen Kennelliiton tapahtumissa. Yhteistyötä, edunvalvontaa sekä
toiminnan kehittämistä Kennelliiton hyötykoiratoimikunnassa jatketaan. Erilaisiin
koulutustapahtumiin osallistutaan mahdollisimman laajasti.
Kuulo- ja tukikoirapäivä järjestetään taas syksyllä 2019. Tapahtumassa julkistetaan
Vuoden vapaehtoinen ja Vuoden koirakko. Tapahtuma järjestetään parittomina vuosina.
Niinä vuosina, jolloin Kuulo- ja tukikoirapäivää ei järjestetä, Vuoden koirakko ja Vuoden
vapaaehtoinen julkistetaan ja palkitaan Koiramessuilla.
Vuoden 2019 toiminnasta kerätään vuodenvaihteessa 2019-20 palautetta yhdistyksen
vapaaehtoisilta, kouluttajilta, asiakkailta ja asiakkaiden omaisilta.
Yhdistyksen koulutuksessa käyttämää koirien käytöstestausta uudistetaan. Uusi testi
otetaan käyttöön alkuvuodesta 2019, ja siitä kerätään palautetta testaajilta.
Yhteistyö
Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötään muiden hyötykoiratahojen kanssa Suomen
Kennelliiton perustamassa Hyötykoiratoimikunnassa.
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat kuulojärjestöjen monitoimitalossa, Valkeassa talossa. Tilat
on vuokrattu Kuuloliitolta. Valkean talon muita tiloja hyödynnetään mm.
tapahtumajärjestelyissä ja hallituksen kokouksissa.
Yhteistyötä Koirakoulu Vision, Koirapalvelu Vihmerän, Vainuvoiman, ScenTren, Team
JessiCanin, Koirakoulu Kompassin, Kuulo-Auriksen ja Sporttirakin kanssa jatketaan.
Yhdistykselle etsitään uusi koulutusliivien toimittaja.
Yrityksistä ja järjestöistä etsitään yhteistyökumppaneita koulutuksessa olevien koirakoiden
kummeiksi ja toiminnan tukijoiksi.
Etsitään yhdistyksen asiakkaille ja jäsenille etuja tarjoavia yrityksiä ja järjestöjä.
Selvitetään mahdollisuutta liittyä eurooppalaisten avustajakoirajärjestöjen kattojärjestöön
Assistance Dogs Europe:n.
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Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n talousarvio 2019
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SUOMEN KUULO- JA TUKIKOIRAT RY:N SÄÄNNÖT (2011)
1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen kuulo- ja tukikoirat ry. Kotipaikkana Helsinki ja
toiminta-alueena koko maa.
2§TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on koota kuulo- ja tukikoirien ystävät ja harrastajat
edistämään kuulo- ja tukikoiratoimintaa ja -harrastusta Suomessa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys:
● auttaa kuulo- ja tukikoirien hankinnassa henkilökohtaisella opastuksella ja
järjestämällä neuvontatilaisuuksia
● auttaa kouluttamaan koiria kuulo-ja/tai tukikoiriksi
● toimii verkostona, johon kuuluvat kaikki kuulo- ja tukikoirien koulutukseen
osallistuvat ihmiset, kuulo- ja tukikoirien käyttäjät, muut yhteistyötahot ja tukijat
● suunnittelee ja järjestää seminaareja, kursseja ja kilpailuja
● toteuttaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
● järjestää kuulo- ja tukikoiratapahtumia
Kuulokoiralla tarkoitetaan koiraa, joka on koulutettu ilmaisemaan kuulovammaiselle
henkilölle erilaisia ääniä, mm. hälytysääniä sekä liikenteeseen ja turvajärjestelmiin liittyviä
ääniä. Tukikoiralla tarkoitetaan koiraa, joka on koulutettu pitkäaikaissairaan, kuten
epileptikon, diabeetikon tai menieerikon, avuksi ja tueksi.
Toimintansa tu kemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteätä omaisuutta sekä
toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
3§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kuulo- ja tukikoiratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt ja
yhteisöt. Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset- ja perhejäsenet tai kannatusjäsenet, jotka
hyväksyvät yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
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Perhejäsen on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, jolla on
yhdistyksen kokouksessa läsnäolo-ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsen voi
olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselletai sen puheenjohtajalletaikka ilmoittamalla
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli
yhden vuoden jäsenmaksu on maksamatta. Varsinaisilta taiperhejäseniltä tai
kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin
jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
4§ HALLITUS
Yhdistyksen hallituksen jäseniä ovat vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema
puheenjohtaja, jo ka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana sekä kuusi (6) kahdeksi
vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, lisäksi hallitukseen valitaan kaksi (2) varajäsentä
kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että enem mistö on
kuulokoiratoimintaan sitoutuneita. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on puolet
kerrallaan erovuorossa. Erovuoro määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Erovuoroinen
jäsen voidaan valita uudelleen hallitukseen. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan tai
kuolee kesken toimikauttaan, valitsee lähinnä seuraava yhdistyksen kokous hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden hallituksen jäsenen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii hallituksen kokousten
puheenjohtajana varsinaisenpuheenjohtajan ollessa estyneenä, sekä sihteerin,
varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Tarvittaessa toimihenkilöt puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Erinäisiä tehtäviä varten hallitus on myös oikeutettu hyväksytyn talousarvion puitteissa
palkkaamaan henkilöitä, joiden toimintaohjeet antaa hallitus.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen
jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on kaikille hallituksen
jäsenille toimitettu ja kun vähintään puoletsen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
5§YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
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sihteerin kanssa.
6§TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten
välinen aika jatilintarkastuskausi sama kuin yhdistyksen tilikausi.Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus onannettava tilintarkastajille viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
7§YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14
päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-helmikuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niinpäättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten ki rjallisesti
vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla henkilöjäsenellä äänioikeus
ja jokaisella paikalla olevalla äänioikeutetulla yksi (1) sekä enintään yksi (1) valtakirja.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta mutta on läsnäolo-oikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jotaon
kannattanut yli puoletannetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit
arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
9§VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
●
●
●
●
●
●
●
●

kokouksen avaus
valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
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● päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
● vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmak
sujen suuruudet
● valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
● valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies
● käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
● kokouksen päättäminen
10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen
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