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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 kuulovammaisten ja pitkäaikaissairaiden
toimintakyvyn ja itsenäisyyden tukeminen kuulo- tai tukikoiran
avulla, sekä kuulo- ja tukikoiratoiminnan edunvalvonta ja
henkilökohtaista hyötykoiraa käyttävien vertaistoiminta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-   Organisoi kuulo- ja tukikoirakoulutusta valtakunnallisesti
-   Toimii kuulo- ja tukikoiratoiminnan asiantuntijana ja
yhteistyöverkostona alan toimijoille
 -   Järjestää kuulo- ja tukikoiratapahtumia
-   Toteuttaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
-   Järjestää henkilökohtaista asiakasneuvontaa
Kuulokoiralla tarkoitetaan koiraa, joka on koulutettu ilmaisemaan
kuulovammaiselle henkilölle erilaisia ääniä, joita tämä ei itse voi
kuulla. Tukikoiralla tarkoitetaan koiraa, joka on koulutettu
pitkäaikaissairaan henkilön avuksi ja omahoidon tueksi.
Toimintansa tukemiseksi 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 tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy
yhdistyksen hallitus. Perhejäsen on varsinaisen jäsenen kanssa
samassa taloudessa asuva henkilö. Kannatusjäsen voi olla yksityinen
henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Perhe- ja
kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus
mutta ei äänioikeutta.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen toimistolle,
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Eroavan jäsenen jäsenyys päättyy eroilmoituksen
vastaanottopäivänä. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli
tämä jättää erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kahden kuukauden
ajan. Varsinaisilta-, perhe- tai kannatusjäseniltä perittävien
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päätää yhdistyksen
syyskokous.

4§ HALLITUS
Yhdistyksen hallituksen jäseniä ovat vuosikokouksen vuodeksi
kerrallaan valitsema puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen
puheenjohtajana sekä neljä-kuusi (4-6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valittua jäsentä, lisäksi hallitukseen valitaan kaksi (2)
varajäsentä kahdeksi vuodeksi.
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Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä enintään puolet on 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 sihteerin ja varapuheenjohtajan,
joka toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana varsinaisen
puheenjohtajan ollessa estyneenä, sekä tarvittaessa varainhoitajan
ja muut 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 puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus. Äänioikeus
varajäsenellä on vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Molempien
varajäsenten ollessa kokouksessa läsnä, ja yhden varsinaisen jäsenen
ollessa estynyt, varajäsenten keskinäinen äänioikeus ratkaistaan
arvalla.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yksin.

Lisäksi nimenkirjoitusoikeus voi olla henkilöllä, jolla on siihen
hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6§ TILIT, TILINTARKASTUS JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien ja
toiminnantarkastajien toimikausi sekä  tilintarkastuskausi sama kuin
yhdistyksen tilikausi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu
sähköisesti tai kirjeitse kullekin jäsenelle.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
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Yhdistyksen pitää  vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous
syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla
henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella paikalla olevalla
äänioikeutetulla yksi (1) ääni, sekä enintään yksi (1) valtakirja.
Perhe- tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta mutta on läsnäolo-
oikeus.

Yhdistyksen 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.

9§ VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat 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, vuosikertomus sekä tilintarkastajien ja
toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
    kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi
varatilintarkastaja. Lisäksi valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä
hänelle yksi
    varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
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10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
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
sen varat samaan tarkoitukseen.


