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Suomen Saksanpystykorvaharrastaja SAPY r.y:n     SÄÄNNÖT 
 
 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Saksanpystykorvaharrastajat SAPY r.y. 
Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. 

 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksen on edistää saksanpystykorvien kanssa tapahtuvaa 
harrastustoimintaa ja saksanpystykorvien kasvatusta. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu-, tiedotus-, koulutus- ja 
valistustoimintaa sekä järjestää kilpailuja, näyttelyjä, esittelyjä ja jalostustarkastuksia 
sekä muuta jäsenistön tarpeelliseksi katsomaa vastaavanlaista esitelmä-, juhla - yms. 
toimintaa. 

 
3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 
sen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksatta tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään tai sen ulkopuolella 
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja tai muusta painavasta syystä, hallituksen yksimielisellä 
päätöksellä. 

 
5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. 
 
6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja seitsemän muuta varsinaista jäsentä ja varajäsentä. 
 
Hallituksen, puheenjohtajan ja toiminnantarkastajien toimikausi on 2 vuotta. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 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, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen kevätkokousta hallitukselle. 
 

9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa. 
 
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 hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja korkeintaan kaksi 
valtakirjalla käytettävää ääntä sen lisäksi. 
 
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. 

 
10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse lähetettävällä kutsulla ja 
yhdistyksen kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella. 

 
11. 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 ja toiminnantarkastajien lausunto. 
 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

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 toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. 

 
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

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. 

 
 
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. 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.    







                                  Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry 

  
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2010 
 
Suomen Saksanpystykorva harrastajat SAPY ry:n tarkoituksena on tehdä 
saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen 
harrastajat yhteen, sekä järjestää tapaamisia, toimintaa ja koulutusta 
kiinnostuneille. Toimintamme vuonna 2010. 
 
  
- Yhdistys on julkaissut sähköistä lehteä jäsenilleen. 
 
- Yhdistyksen nettisivut uudistettiin ja perustettiin Facebook:iin Sapylle omat 

sivut. 
 
- Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen jalostusneuvontaa. 
 
- Yhdistys järjesti Vuoden koira 2009 kilpailun, jossa palkittiin pokaalein ja 

kunniakirjoin parhaat Vuoden näyttelykoira, - pentu, - juniori, - veteraani,     
- jalostuskoira ja - kasvattaja. 

 
- 18.4.2010 Sapy järjesti Match Show Halikossa. 

Match Show:ssa arvosteltiin isot, pienet ja pennut ja   
lapsi + koira kilpailu, tuomareina toimi Eija Tuominen, Tarja Nieminen ja 
Jaana-Maarit Perkkala. 
 

- 4.7.2010 Sapy järjesti Match Show Rovaniemellä. 
Tuomarina toimi koomikko / näyttelijä Irene Tikka, joka tuomaroi muut 
oheiskilpailut. Heidi Pallari tuomaroi pennut, isot aikuiset, veteraanit ja x-
rotuiset. Paula Saarijärvi puolestaan tuomaroi junior handler  ja senior 
handler -kisat sekä pienet aikuiset. Match Showlla oli omat kotisivut 
http://koti.mbnet.fi/matsari.php , jotka teki Jari Kokko. 

 
- 1-3.10.2010 Sapy järjesti Syyspäivät Pöystilän täyshoitolassa, Lammilla. 

Syyspäivillä järjestettiin näyttely,- trimmauskoulutusta, temppurata, koirien 
valokuvausta, koirien sirutusta, arpajaiset, illanistujaiset  ja Mölli-Toko 
kilpailu sekä paikalla oli Etelä-Hämeen kennelpiirin kennelneuvoja, joka 
neuvoi kasvatustyöhön liittyvissä kysymyksissä. 

 
- 20-21.11.2010 Sapy järjesti Pikkujoulut  jäsenille Pöystilän täyshoitolassa 

Lammilla. 

http://koti.mbnet.fi/matsari.php
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TILIPÄÄTÖS, TULO- JA MENOSELVITYS 2010 

Tulot 2010 
Alkusaldo 1473,96
Jäsenmaksut 910,00
Tarra ja arvat, yms. 253,00
Match Show 595,00
Korkotulo 4,39

3236,35

Menot 2010 
Vuoden koira palkinnot 141,50
Paperilehti 262,25
Kotisivut 107,80
Match Show 277,40
Pikkujoulutarvikkeet 24,56
Syyspäivien kouluttajien 
kulut 79,35
Rahaa kassassa 2343,49

3236,35

Käteiskassa 2010 
1.1.2010 Pohjakassa  100,00

31.12.2010 Rahaa kassassa 100,00

 





 

  
 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA  1.1.2011-31.12.2011 
 
Suomen Saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n tarkoituksena on tehdä 
saksanpystykorvia sekä eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen 
harrastajat yhteen, ja järjestää tapaamisia, toimintaa ja koulutusta 
kiinnostuneille. 
 

 Yhdistys julkaisee nettilehteä neljä kertaa vuodessa. 

 
 Yhdistys järjestää kesä / syyspäivät  

 
 Pyritään järjestämään vuonna  2011 match show, jolla hankittaisiin tuloja 

yhdistykselle.  
 

 Järjestetään koirahierontakurssi kesäpäivien yhteydessä 
 

 Järjestetään koiratanssin alkeet koulutusta kesäpäivien yhteydessä 
 

 Järjestetään trimmaus- ja näyttelykoulutusta koulutusta kesäpäivien 
yhteydessä 

 
 Jäsenet voivat laittaa Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy Ry:n  

kotisivuille linkkinsä omille nettisivuilleen sekä pentuetiedot julkaistavaksi 
pentuelistalla. 

 
 Jäsenet laittaa voivat Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy Ry:n  

jäsenlehteen koiransa ulkomaan  näyttelyiden tulokset, valioilmoitukset, ja 
joulutervehdyksensä ilmaiseksi. 
 

 Pidetään pikkujoulut 2011 
 

 Järjestetään paras näyttelykoira-, paras agilitykoira- sekä paras tokokoira -
kilpailut, joissa kolme parasta palkitaan, sekä tulokset julkaistaan 
jäsenlehdessä sekä Sapy:n kotisivuilla.  



 

  
 
 
 
 
 
TULO- JA MENO ARVIO VUODELLE 2011 
 
 
 
TULOT 
 
Jäsenmaksut   1500,00 
Match show tulot   500,00 
Muut mahdolliset tulot 250,00 
yhteensä  2250,00 
 
MENOT 
 
Palkinnot ja ruusukkeet  800,00 
Tilojen vuokra 200,00 
Kouluttajien kulut 250,00 
Muut mahdolliset menot 1000,00 
yhteensä  2250,00 
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