
 

 

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n 
 

YHDISTYSSÄÄNNÖT 
 

Voimassa 1.1.2008 alkaen.  
Patentti ja rekisterihallitus hyväksynyt 2.6.2022  

Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen  
vuosikokouksessa 19.3.2022 tehdyt muutokset. 

  
 
 

 
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  
Yhdistyksen nimi on Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä 
JAPSI. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 
 
 
2 § Yhdistyksen kieli  
Yhdistyksen virallinen kieli on suomen kieli.  
 
 
3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu  
1) Toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto  Finska Kennelklubben ry:n (näissä säännöissä 
lyhenteellä SKLFKK ry) hyväksymänä rotujärjestönä edistää japaninpystykorvarodun jalostusta ja käyttöä.  
2) Yhdistys seuraa kenneltoimintaa sekä erityisesti japaninpystykorvarotua koskevaa kehitystä niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tekee alan kehittämistä koskevia aloitteita.  
3) Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu, neuvottelu ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, 
kokeita, kilpailuja, kursseja sekä jalostustoiminnan ohjausta, jota hoitaa yhdistyskokouksen valitsema 
jalostustoimikunta.  
4) Yhdistyksen hallitus voi perustaa yhdistyksen alaisuudessa toimivia paikallisjaostoja.  
5) Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa 
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja 
rahankeräyksiä.  
  
 
4 § Yhdistyksen suhteet toisiin järjestöihin  
1) Yhdistys toimii yhteistyössä SKL-FKK ry:n kanssa.  
2) Yhdistys voi yhdistyskokouksensa päätöksellä liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin 
järjestöihin.  
  
 
5 § Yhdistyksen jäsenyys  
1) Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi japaninpystykorvarotua harrastavan henkilön. Jäsenet voivat 
olla joko vuosi, perhe tai ainaisjäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa 
taloudessa vuosi tai ainaisjäsenen kanssa. Perhejäsenellä ei ole äänioikeutta, eikä oikeutta rotujulkaisuun. 
Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka maksaa kymmenen vuoden jäsenmaksun yhdellä kertaa.  
2) Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä japaninpystykorvakasvattajan ilmoittaman pentueen kotimaisessa 
omistuksessa olevien kasvattien uudet omistajat yhdistyksen pentuejäseniksi heidän suostumuksellaan. 
Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden liittymis ja jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa 
liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi 
jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös.  



 

 

3) Yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi kenneltyössä ansioituneen henkilön. 
Asiantuntijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta.  
4) Yhdistyksen hallitus voi esittää ja yhdistyskokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen 
ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua eikä 
hänellä ole äänioikeutta.  
5) Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
tai suullisesti yhdistyskokouksen pöytäkirjaan.  
6) Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kyseisen vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä.  
7) Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen esityksestä;  

• jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.  

• toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu SKLFKK ry:stä.  
Erottamisesta päättää yhdistyskokous. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen 
on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Erottamisasia tulee olla yhdistyskokouskutsussa.  
Erotettu jäsen voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona hän on saanut 
päätöksestä tiedon. Kirjallinen valitus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle. Valitus käsitellään lähinnä 
seuraavassa yhdistyskokouksessa. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta 
yhdistyksen varoihin.  
8) Jäseniltä perittävän liittymis ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksut voivat olla 
erisuuruiset eri jäsenryhmille.  
9) Jäsenet hyväksyy hallitus.  
10) Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  
  
 
6 § Hallitus  
1) Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta jäsentä. 
2) Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että kolme (3) jäsentä on 
vuosittain erovuorossa.  
3) Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt, jotka varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.  
4) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.  
5) Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun hallituksen 
jäsenen ollessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.  
  
 
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
1) Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa.  
2) Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen pankki, posti 
ym. juoksevissa asioissa.  
  
 
8 § Tilit  
1) Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
2) Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille 
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.  
  
9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse ja/tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen omilla 
internet-sivuilla. 
 



 

 

10 § Yhdistyksen kokoukset  
1) Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmimaaliskuun aikana.  
2) Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  
3) 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 niin vaatii.  
4) Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, lukuun ottamatta kunnia, perhe ja 
asiantuntijajäseniä, on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) oma ääni sekä tämän lisäksi oikeus 
valtakirjalla edustaa kahta (2) yhdistyksen jäsentä.  
5) Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen 
vuosikokousta, jolloin asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  
6) Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut 
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan 
kannattama mielipide. Vaaleissa äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.  
  
 
11 § Vuosikokous  
Yhdistyksen vuosikokouksessa 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 ja toiminnantarkastajien lausunto;  
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille;  
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksun suuruus;  
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä joka kolmas vuosi 
yhdistyksen ehdokkaat SKLFKK ry:n valtuustoon;  
9. valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;  
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavaksi toimintakaudeksi;  
11. käsitellään muut hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.  
  
 
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
1) Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyskokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi 
tulemiselle vaaditaan 3/4 enemmistö annetuista äänistä.  
2) Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyskokouksessa ja purkamispäätöksen on saatava 
vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta.  
3) Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat yhdelle tai useammalle kennelasiaa ajavalle 
rekisteröidylle yhdistykselle, yhteisölle tai säätiölle viimeisen yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti.  
4) Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat 12 §:n kohdan 3 mukaisesti.  
 
 
13 § Yhdistyslaki  
Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä  


