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1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Seudun Vesipelastuskoirat ry. Nimestä voidaan käyttää 

epävirallista lyhennettä HSV. Sen kotipaikka on Hattulan kunta. 

2§ Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja tukea mahdollisimman monipuolisesti 

koiraharrastusta ja koiraurheilun eri lajeja sekä kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja herättää 

heissä oikeaa koiraurheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta koiraurheiluun. Vesipelastuskoirien 

koulutuksessa yhdistys toimii aktiivisesti alueellisena edelläkävijänä ja pyrkii omalta osaltaaan 

lisäämään yleistä pelastuskoiratietoutta (vesi- ja kuivanmaan pelastuskoiratoiminta) ja koulutusta 

eri lajeissa sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tarvittaessa yhdistys voi liittyä Suomen 

Palveluskoiraliitto ry:n tai Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n jäseneksi koetoimintansa 

laajentamiseksi eri pelastuskoirakoelajeja koskevaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

järjestää koiraharrastusaiheeseen liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia 

sekä kilpailuja ja näytöksiä sekä voi osallistua messutapahtumiin tms. tilaisuuksiin. Yhdistys toimii 

eri koiraharrastuslajien virallisten kokeiden, kilpailuiden ja testien anojana ja järjestäjänä sekä 

pyrkii omalta osaltaan lisäämään myös kansainvälistä yhteistyötä. Toimintansa tukemiseksi 

yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa 

varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä 

toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja järjestämissään 

tilaisuuksissa harjoittaa ravitsemustoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja 

koulutustilaisuuksia (tarvittaessa alajaostojen toimesta), huolehtii osaltaan 

koiraharrastustoiminnasta (järjestämällä kilpailuita, kokeita, kursseja, näyttelyitä, näytöksiä, juhlia, 

muita vastaavia tapahtumia) sekä voi julkaista omaa tiedotuslehteä, toimii yhdessä muiden 

koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin ja sidosryhmiin. 

3§ Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 

säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö voi olla yhdistyksen perhejäsen, 

kannatusjäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 

yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen 

suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut 

ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 

vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita 

palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Hakemus yhdistyksen jäseneksi on 

tehtävä kirjallisesti. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi 

yhdistyksen toimintaa merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Päätöksen tekoon vaaditaan vähintään 



¾ annetuista äänistä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta eikä heillä ole äänioikeutta 

yhdistyksen kokouksissa. 

Varsinaisen jäsenen velvollisuutena on huolehtia yhdistyksen jäsenmaksun suorittamisesta 

määräaikaan mennessä, noudattaa koiransa koulutuksessa ja hoidossa eläinsuojelulakia, edistää 

toiminnallaan koiraharrastuksen positiivista imagoa, kohdella hallussaan / käytössään olevaa 

yhdistyksen omaisuutta siten, että sen käyttöikä säilyy mahdollisimman pitkänä, toiminnallaan 

edistää yhdistyksen toimintaa. 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus 

voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 

eikä kahden (2) kuukauden kuluessa maksukehotuksesta ole maksanut jäsenmaksua tai on muuten 

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. 

Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään ¾ äänestykseen osallistuneiden äänistä. Erottamista 

koskeva äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jäsenen erottua tai tultua erotetuksi 

sen velvollisuudet yhdistystä kohtaan raukeavat, lukuun ottamatta maksuja, jotka ovat 

erääntyneet tai joihin on sitouduttu määräajaksi. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan, ei ole mitään 

oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta, perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 

suuruudesta päättää syyskokous. Ainaisjäsen ja kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. 

6§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) 

muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi lisäksi asettaa toimikuntia ja 

työryhmiä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä oikeuskelpoisia Suomen 

kansalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallituksen kokous voidaan toteuttaa myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 

avulla kun kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat. 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. Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti yhdistyksen 



asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen 

tehtävänä on muun muassa: edustaa yhdistystä, hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja pitää 

niistä luetteloa, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistaa niille esiteltävät asiat, toteuttaa 

yhdistyksen kokouksen päätökset, valmistaa ehdotus yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi, hoitaa 

yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta taloudellisesti sekä huolehtia, että tilinpäätös tehdään 

määräaikana, valmistaa toimintakertomus, suunnitella yhdistyksen tarjoama koulutus 

pääpiirteittäin, hoitaa neuvottelut koulutuspaikkojen omistajien kanssa sekä sopia maksettavista 

korvauksista, ottaa ja erottaa yhdistyksen toimikunnat ja työryhmät sekä valvoa niiden toimintaa 

ja ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.  

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 

hallituksen siihen valitseman henkilön kanssa. 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava toiminnan-/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen 

kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Lausunnon tulee sisältää mahdolliset 

muistutukset ja huomautukset yhdistyksen varojen käytöstä, talouden ja raha-asioiden hoidosta, 

hallinnosta sekä muista havainnoistaan. Lausunnossa on ilmettävä ehdottaako toiminnan-

/tilintarkastaja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Toiminnan-

/tilintarkastajan ja varatoiminnan-/varatilintarkastajan toimikausi alkaa välittömästi sen 

syyskokouksen jälkeen, joka valinnan on suorittanut ja päättyy seuraavaan syyskokoukseen. 

9§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 

myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 

aikana tai ennen kokousta. Yhdistys 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 kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä 

on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, yli 15-

vuotiaalla perhejäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenillä ja kannatusjäsenillä ei ole 

äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 



Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 

sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

11§ Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, taikka heidän 

ollessaan estyneitä, hallituksen vanhin läsnä oleva jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous toteaa 

päätösvaltaisuutensa ja valitsee itselleen toimihenkilöt.  

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1.kokouksen avaus 
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 
7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8.kokouksen päättämäinen 
Kevätkokous voi valita eronneen tai esteelliseksi tulleen hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen 
hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Asiasta on tällöin mainittava kokouskutsussa. 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa 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.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
seuraavalle kalenterivuodelle 
6.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
7.valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
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. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin. Poikkeuksena 

kohdassa 4 mainittu äänestys. Jos joku jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä ja esitystä 

kannatetaan, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, 

lukuun ottamatta kohdissa 4 ja 12 mainittuja asioita, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 



12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (¾ ) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamiseen 

tarvitaan kahden vähintään 30 päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävä päätös. 

Kummassakin kokouksessa on päätöksen puolesta annettava ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen 

purkautuessa käytetään yhdistyksen varat, sitten kun velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen purkautumista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 

lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


