
Satakunnan Pelastuskoirat ry

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Satakunnan Pelastuskoirat ry. 
Yhdistyksen kotipaikka on Nakkila ja toiminta-alueena Satakunta
Yhdistyksestä käytetään nimen lyhennettä SPEKO.

2§ Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pelastuskoirien koulutusta ja kehittää jäsentensä 
tietoutta Vapaaehtoisesta Pelastuspalvelusta.

3§ Toiminnan laatu 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta ja kokeita Suomen 
Palveluskoiraliiton pelastus- ja palveluskoirakokeiden sääntöjen mukaisesti. 
Yhdistys järjestää harjoituksia ja neuvontaa koirien kouluttamiseen liittyen.
Yhdistys järjestää koulutusta Vapaaehtoiseen Pelastuspalveluun liittyen: etsintä-, ensiapu-, 
viesti- ja johtamiskoulutusta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja, omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää näytöksiä, kilpailuja, huvitilaisuuksia ja muuta 
toimintaa.
Yhdistys on Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:n, Satakunnan Kennelpiiri ry:n ja Suomen 
Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistys.
Yhdistys voi olla jäsenenä muissakin toimintansa tarkoitusta tukevissa yhteisöissä.

4§ Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen viisitoista (15) vuotta täyttänyt, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Uusi jäsen voidaan ottaa koeajalle, jona aikana hänellä on oikeus kaikkeen yhdistyksen 
toimintaan, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen voi olla varsinainen jäsen, kannatusjäsen tai kunniajäsen.
Varsinaisen jäsenen on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää 
vuosikokous.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai 
yhteisö. Kannatusjäsen maksaa yhdistykselle vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka 
suuruuden määrää vuosikokous. 
Yhdistyksen hallituksen esityksestä kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolle yhdistys 
haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Esitys alistetaan yhdistyksen kokouksen 
ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. 
Kunniajäsenellä on oikeus kaikkeen yhdistyksen toimintaan, mutta hän on vapaa vuosittain 
maksettavasta jäsenmaksusta.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä jos hän on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kahden kuukauden ajan laskun erääntymisestä.
Jäsenellä, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksessa.



Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus käsittelee erottamiskysymyksen ja erottamispäätökseen vaaditaan hallituksen 
yksimielinen päätös. Ennen päätöksen tekemistä on ao. jäsenelle varattava tilaisuus 
selvityksen antamiseen asiassa.

6§ Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. 
Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. 
Hallituksen varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan 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.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä 
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun 
loppuun mennessä.
Yhdistyksen tilikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun 
loppuun mennessä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä ilmoitamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä, joka on 
maksanut jäsenmaksunsa.
Kunniajäsen on varsinainen jäsen. 
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 
Yhdistyksen kokouksessa ei voi äänestää valtakirjalla.
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.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen ilmoitusalustana 
toimivalla foorumilla.



10§ Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
2. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun perusteet
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja.
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
2. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä 
tilikaudelta
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 60 vuorokautta ennen 
vuosikokousta, jotta asia voidaan käsitellä hallituksessa ja sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille tarkastettavaksi tilikauden päättymistä seuraavan helmikuun loppuun 
mennessä. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta hallitukselle.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä, kahdessa 
(2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joista 
toisen on oltava vuosikokous. 
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.


