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Japan Karate Association Finland ry

SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Japan Karate Association Finland ry. Yhdistys käyttää nimestään myös
lyhennettä JKA Finland. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä JKA.
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
JKA:n tarkoituksena on edistää yhteiskuntarauhaa ja kehittää Japan Karate Associationin (JKA
Japani) toimintaa Suomessa sekä toimia JKA Shotokan karatea harrastavien yhdistysten ja
yksityishenkilöiden valtakunnallisena yhteenliittymänä.
JKA:n toiminnan perustana ovat japanilaisen karaten perusarvot (Dojo Kun) sekä liikunnan
eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään tasa-arvoa jäsenten
sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muista yksilöllisistä eroista riippumatta.
3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoituksensa toteuttamiseksi hyviä käytöstapoja ja toisten kunnioitusta korostaen JKA
harjoittaa Karate-Do:n tutkimusta ja opettamista parantaen muiden jäsenten ohella erityisesti
lasten ja nuorten fyysistä ja henkistä terveyttä sekä taisteluhenkeä.
JKA:n jäsenet pyrkivät kehittämään persoonallisuuttaan ja osallistumaan yhteiskuntaan
päivittäin, tämä on JKA: n tavoite ja se on Karate-Do:n todellinen arvo budolajina. JKA ottaa
tämän vastuun vakavasti ja pyrkii aina edistämään yhteiskuntaa erilaisten toimintojen
kautta.
Lisäksi JKA järjestää leirejä ja koulutustilaisuuksia sekä kilpailuja, huolehtii JKA:n edustus-,
valmennus-, koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnasta sekä edustaa jäseniään kansallisissa ja
kansainvälisissä lajinsa keskusjärjestöissä ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä.
Toimintansa tukemiseksi JKA voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja
huvitilaisuuksia. JKA voi harjoittaa myös muuta toimintaansa liittyvää varainhankintaa.
4 § JKA:N JÄSENYYDET MUISSA YHTEISÖISSÄ
JKA Finland on Japan Karate Associationin World Federationin (JKA WF, Japani) tai sen
alaisuuteen välittömästi kuuluvan muun järjestön jäsen.
JKA:n hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.
5 § JKA:N JÄSENET
JKA:n jäseniksi voivat liittyä luonnolliset- ja oikeushenkilöt, joiden tarkoituksena on edistää ja
kehittää JKA:n toimintaa Suomessa ja jotka sitoutuvat noudattamaan JKA:n sääntöjä.

Nämä säännöt (v 1.2018) on hyväksytty JKA:n perustavassa kokouksessa 1.9.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Sivu 2
Saman kunnan alueelta voi olla kerralla vain yksi Y-jäsen, ellei saman kunnan alueella jo
aiemmin JKA:n jäsenenä oleva Y-jäsen/jäsenet anna kirjallista suostumustaan uuden jäsenen
hyväksymiselle.
S- ja D-jäseniksi voidaan hyväksyä vain luonnollisia henkilöitä.
JKA:lla on useita eri jäsenkategorioita seuraavasti:
I.

II.
III.
IV.
V.

rekisteröidyt yhdistykset (Y-jäsenet)
1. Y1 – jäsenet, joilla on 3-29 harrastajaa
2. Y2 – jäsenet, joilla on 30-59 harrastajaa
3. Y3 – jäsenet, joilla on 60-89 harrastajaa
4. Y4 – jäsenet, joilla on 90-119 harrastajaa
5. Y5 – jäsenet, joilla on yli 120 harrastajaa
rekisteröidyt yhteisöt (R-jäsenet)
kannattajajäsenet (K-jäsenet)
Shotokan karaten harrastajat (S-jäsenet)
Japanin JKA:n myöntämän Dan-arvon haltijat (D-jäsenet)

JKA:n jäsenyyden jäsenkategorioissa I – IV hyväksyy hallitus.
JKA:n D-jäsenet hyväksyy hallitus Dan-kollegion esityksestä.
Y-jäsenet ovat hallituksen määrittelemin tavoin velvollisia ilmoittamaan aktiivisen
harrastajamääränsä kunkin toimintavuoden alussa tammikuun loppuun mennessä
jäsenkategoriansa vahvistamiseksi.
Jäsenyys JKA:ssa ei rajoita jäsenten oikeutta olla muun yhdistyksen jäsen.
JKA:n kokous voi JKA:n hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä
kunniapuheenjohtajiksi ja kunniajäseniksi. JKA:n kokous voi hallituksen tai Dan-kollegion
esityksestä päättää myös muista yhdistyksen jäsenten palkitsemisista.
6 § JÄSENTEN ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen jäsenten äänioikeus jakaantuu seuraavasti:
I.

II.
III.
IV.
V.

Y-jäsenillä on kullakin ääniä seuraavasti
1. Y1 – jäsenillä yksi (1) ääni
2. Y2 – jäsenillä kaksi (2) ääntä
3. Y3 – jäsenillä kolme (3) ääntä
4. Y4 – jäsenillä neljä (4) ääntä
5. Y5 – jäsenillä viisi (5) ääntä
R-jäsenillä on kullakin yksi (1) ääni
K-jäsenillä ei ole äänioikeutta
S-jäsenillä ei ole äänioikeutta
D-jäsenillä on kullakin yksi (1) ääni

Äänioikeus on vain liittymismaksun sekä kulloisenkin toimintavuoden jäsenmaksun
maksaneella jäsenellä.
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7 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
JKA voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja jäseniltään. Maksujen määrä päätetään JKA:n
syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
JKA:n hallitus voi erityisessä tapauksessa vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta vuodeksi
kerrallaan.
8 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN
JKA ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettisen
keskuksen dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja
kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen
yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien
muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
9 § JKA:STA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET
Jäsen voi erota JKA:sta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on
ilmoitettu.
JKA:n hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai
toimii vastoin JKA:n tarkoitusta tai muutoin toimii vastoin näitä sääntöjä taikka on epäiltynä
tai tuomittu väkivalta- tai huumerikoksista. Hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta
määräajaksi JKA:n toiminnasta, jos jäsen rikkoo näitä sääntöjä tai on urheilun piirissä
menetellyt liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai
hyvän urheiluhengen vastaisesti taikka on epäiltynä tai tuomittu väkivalta- tai
huumerikoksista.
JKA:n hallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta JKA:n alaisesta
kilpailu- tai muuta toimintaa koskevasta huomautuksesta, varoituksesta ja määräaikaisesta tai
pysyvästä edustus-, kilpailu-, harjoittelu- tai toimitsijakiellosta, jos jäsenyhdistyksen jäsen on
toiminnallaan menetellyt liikunnan eettisten arvojen, urheilun reilun pelin periaatteiden tai
hyvän budohengen vastaisesti taikka on epäiltynä tai tuomittu väkivalta- tai huumerikoksista.
Ennen päätöstä erottamisesta tai muusta kurinpitotoimesta, JKA:n hallituksen on kuultava
Dan-kollegiota. Jos erottamis- tai kurinpitotoimen kohteena on jäsenyhdistyksen jäsen, on
JKA:n hallituksen varattava jäsenyhdistykselle tilaisuus lausua asiassa.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä
päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi. Päätöksestä saa valittaa
urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säännelty.
Jäsenellä on oikeus saattaa päätös yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmän hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan
tiedon erottamispäätöksestä.
JKA:n hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta
eikä sitä ole perinnästä huolimatta maksettu kolmen kuukauden aikana sen erääntymisestä.
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10 § JKA:N HALLITUS
JKA:n hallinnollisia asioita vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksissa valitut
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi, neljä tai kuusi rivijäsentä, jotka valitaan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallitukseen valittavan on oltava yhdistyksen
henkilöjäsen tai jäsenyhdistyksen jäsen. Hallituksen puheenjohtajan on oltava JKA:n D-jäsen.
Hallitukseen voidaan valita korkeintaan kaksi jäsentä samasta jäsenyhdistyksestä.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta tarvittaessa toiminnanjohtajan, sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla JKA:n jäseniä.
Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että puheenjohtaja
varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen rivijäsenistä ovat vuorovuosin erovuorossa.

ja

JKA:n hallituksen ensimmäinen toimikausi alkaa yhdistyksen perustamisesta ja päättyy
31.12.2019 varapuheenjohtajan ja yhden, kahden tai kolmen hallituksen rivijäsenen osalta
sekä 31.12.2020 puheenjohtajan ja aiemmin valittujen yhden, kahden tai kolmen muun
hallituksen rivijäsenen osalta.
Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden on estynyt tehtävänsä hoitamisesta muutoin kuin
tilapäisesti, JKA:n kokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Tätä aikaa ei lasketa osaksi kahta peräkkäistä toimikautta.
JKA:n hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun vähintään puolet hallituksen rivijäsenistä sitä vaatii.
Dan-kollegion puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua JKA:n hallituksen
kokouksiin, mutta ei tähän asemaan liittyvää äänioikeutta. Dan-kollegion puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla on oikeus ilmaista kantansa käsiteltävään asiaan, joka tulee kirjata
pöytäkirjaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Vajaavaltainen hallitus voi tehdä päätösesityksiä,
jotka tulee jälkikäteen, ja ennen niiden toimeenpanoa, ellei kyse ole kiireellisestä asiasta,
hyväksyttää muilla hallituksen jäsenillä.
JKA:n hallitus voi tehdä päätöksiä myös tekstiviestien, postin, sähköpostin taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällaiset päätökset ja niihin
annetut vastaukset on dokumentoitava ja arkistoitava.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan, taikka hänen ollessa estyneenä tai esteellisenä varapuheenjohtajan, ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
JKA:n hallituksen tehtävänä on
-

hoitaa JKA:n asioita säädösten, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
ylläpitää yhteyksiä JKA WF:n ja toimeenpanna JKA WF:n jäsenilleen antamat tehtävät;
vastata JKA:n jäsenmaksujen perinnästä sekä muusta varainhankinnasta;
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-

vastata vuosittaisten JKA:n kesä- ja talvileirien (Gasshuku) järjestämisestä;
vastata vuosittaisten JKA:n kilpailujen (Ippon Shobu) järjestämisestä;
huolehtia arvokilpailujen anomisesta ja järjestämisestä;
myöntää oikeudet käyttää JKA:n tunnuksia ja muita immateriaalioikeuksia;
vastata JKA:n jäsenpalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä;
vastata JKA:n sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä;
ylläpitää JKA:n tietojärjestelmiä sekä vastata niiden tietoturvasta;
valita JKA:n edustajat muihin yhteisöihin;
kutsua JKA:n kokoukset koolle ja valmistalla niitä;
valita JKA:n valiokunnat ja työryhmät;
pitää JKA:n jäsenluetteloa;
ylläpitää henkilörekisteriselostetta;
vastata jäsen- ja muiden henkilötietojen tietosuojasta;
nimittää ja erottaa JKA:n toimihenkilöt;
hoitaa JKA:n taloutta ja omaisuutta;
huolehtia JKA:n talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja
tilinpäätösten laatimisesta;
vahvistaa JKA:n sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet;
päättää JKA:n jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista; ja
hoitaa muut jäsenpalvelut sekä JKA:n ja lajin toimintaa edistävät tehtävät.

JKA:n hallituksen tulee hoitaa tehtäviään siten, että toiminnan painopisteenä ovat kaikkien
jäsenten edut eikä hallitus saa puuttua jäsenten taikka jäsenyhdistysten toimintaan muutoin
kuin siinä laajuudessa, jonka jäsenyhdistykset ovat sille antaneet. JKA:n hallituksen tulee
toimia hyvässä yhteistyössä JKA:n Dan-kollegion kanssa eikä saa puuttua Dan-kollegion
päätöksentekoon.
JKA:n hallituksen toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja avointa suhteessa kaikkiin jäseniin.
11 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
JKA:n nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin sekä lisäksi hallituksen kaksi jäsentä
yhdessä taikka hallituksen jäsen yhdessä muun henkilön kanssa, jolle JKA:n kokous on
myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.
12 § JKA:N DAN-KOLLEGIO
JKA:n lajityypillisistä teknisistä asioita vastaa itsenäinen Dan-kollegio.
Dan-kollegioon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, jotka ovat JKA:n D-jäseniä,
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, sekä kaksi JKA:n S-jäsentä.
Dan-kollegion puheenjohtajana toimii JKA:n D-jäsen, jolla on korkein JKA:n Dan-arvo.
Samanarvoisista Dan-arvoista puheenjohtajana toimii se, jolle on ensimmäisenä myönnetty
JKA:n nykyinen Dan-arvo ja on iältään samanarvoista D-jäsentä vanhempi.
Varapuheenjohtajana toimii toiseksi korkein JKA:n Dan-arvon omaava D-jäsen samoin
periaattein kuin puheenjohtaja.
Dan-kollegion puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtävään soveltuvan D-jäsenen
kieltäytyessä tehtävästä tai ollessa muulla tavoin siitä estynyt, tulee hänen tilalleen
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seuraavaksi vastaavassa Dan-arvojärjestyksessä oleva henkilö. Ylemmän Dan-arvon
ilmoittaessa olevansa käytettävissä Dan-kollegion puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
tehtävään, hän astuu tehtävään seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Dan-kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava Suomen kansalaisia ja heillä
tulee olla kotipaikka Suomessa.
Dan-kollegion jäsenet, sen kahta S-jäsentä sekä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun
ottamatta, valitaan JKA:n D-jäsenten keskuudesta JKA:n syyskokouksessa. Dan-kollegion Djäsenille voidaan valita myös varajäsenet.
Dan-kollegioon voidaan valita korkeintaan kaksi jäsentä samasta jäsenyhdistyksestä.
JKA:n S-jäsenillä on oikeus nimetä kaksi S-jäsentä Dan-kollegioon. Jos S-jäsen saa kesken
toimikauden D-jäsenyyden, on hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittava uusi
jäsen S-jäsenten joukosta. S-jäsenille voidaan valita myös varajäsenet.
Dan-kollegion päätökset tulee tehdä ¾ äänimäärällä. Äänestystä vaativissa päätöksissä
jokaisella Dan-kollegion jäsenellä on yhtä monta ääntä, kuin hänellä on JKA:n Dan-arvoja (Danäänet). S-jäsenillä on Dan-kollegiossa kummallakin yksi ääni (S-äänet). Äänten mennessä tasan
päätökseksi tulee Dan-kollegion puheenjohtajan kannattama mielipide.
Dan-kollegio kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta taikka kun vähintään kolme Dan-kollegion jäsentä sitä vaatii.
Dan-kollegion kokouksiin voi osallistua postitse, tekstiviestitse, sähköpostitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
JKA:n puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua Dan-kollegion kokouksiin,
mutta ei tähän asemaan liittyvää äänioikeutta. JKA:n puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla
on oikeus ilmaista kantansa käsiteltävään asiaan, joka tulee kirjata pöytäkirjaan.
Dan-kollegio pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.
JKA:n Dan-kollegion tehtävänä on
-

vaalia JKA:n ja japanilaisen karaten perinnettä (Karate-Do);
edistää JKA:n tunnettuutta Suomessa;
ylläpitää suhteita JKA:n kansallisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin;
seurata JKA:n (Japani) asettamia tekniikka-, kata-, kihon-, vyökoe-, valmentaja-, examinerja tuomarivaatimuksia;
hyväksyä D-jäsenet ja vahvistaa näiden äänimäärä Dan-arvon perusteella;
päättää kesä- ja talvileirien (Gasshuku) ohjelmien sisällöstä ja opettajista;
vastata JKA:n valmentaja-, tuomari- ja examiner-koulutusten järjestämisestä;
vastata JKA:n vyökokeiden sekä valmentaja-, tuomari- ja examiner-kokeiden
järjestämisestä;
päättää Y-jäsenten pyytämien JKA:n virallisten valmentajien (D-jäsenet)
palkkioperusteista;
laatia ja vahvistaa JKA:n harjoitteluohjelmat;
laatia ja vahvistaa JKA:n vyökoevaatimukset;
laatia ja vahvistaa JKA:n kilpailusäännöt;
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-

myöntää JKA:n vyökoeoikeudet;
myöntää JKA:n Dan-arvot;
pitää kirjaa JKA:n Dan-arvon omaavista henkilöistä;
myöntää JKA:n henkilöjäsenille tai jäsenyhdistysten jäsenille oikeus graduoida Dan-arvo
muualla kuin Suomessa;
hyväksyy muun kuin JKA:n myöntämät Kyu- ja Dan-arvot (konvertointi);
tehdä esityksiä JKA:n hallitukselle jäsenten palkitsemisista;
tehdä hallitukselle esitykset mahdollisista kurinpitotoimista;
lausua JKA:n hallitukselle mahdollisista kurinpitotoimista; ja
tehdä esityksiä JKA:n hallitukselle leireistä, kilpailuista sekä muista JKA:n toimintaan
liittyvistä kysymyksistä.

Dan-kollegion tulee toiminnassaan tasapuolisesti edistää kaikkien JKA:n jäsenten toimintaa.
Dan-kollegiolla tai sen jäsenillä ei ole oikeutta puuttua JKA:n jäsenten toimintaan muutoin kuin
siinä laajuudessa, jonka jäsenyhdistykset ovat sille antaneet. Dan-kollegion tulee toimia
hyvässä yhteistyössä JKA:n hallituksen kanssa eikä se saa puuttua JKA:n hallituksen
päätöksentekoon.
11 § TILINTARKASTAJA
JKA:lla on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa.
Tilintarkastajat valitaan tehtävään syyskokousten väliseksi ajaksi.
12 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
JKA:n toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Poikkeuksena on ensimmäinen toiminta- ja
tilikausi, joka alkaa yhdistyksen perustamisesta ja päättyy 31.12.2019.
Tilit on jätettävä tarkastettaviksi tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto JKA:n hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta.
13 § JKA:N KOKOUKSET JA KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
JKA pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
JKA:n kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa,
kumpikin JKA:n hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun JKA:n kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle
kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kysymykset, jotka joku jäsen haluaa saada varsinaisissa kokouksissa käsiteltäväksi, on
esitettävä kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta varten ennen helmikuun 15. päivää ja
syyskokousta varten ennen syyskuun 15. päivää.
JKA:n kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä, tekstiviestillä, sähköpostilla tai yhdistyksen
jäsenille tarkoitetun sosiaalisen mediakanavan taikka muun yhdistyksen jäsenten käytössä
olevan teknisen apuvälineen välityksellä välitettävällä kutsulla, joka lähetetään jokaiselle
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Sivu 8
jäsenelle taikka tämän edustajalle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ja jossa
mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.
Oikeus osallistua JKA:n kokouksiin ja käyttää puhevaltaa on jokaisella jäsenmaksunsa
maksaneella jäsenellä sekä jokaisen jäsenyhdistyksen yhdellä edustajalla, joka käyttää
jäsenyhdistyksen puhevaltaa. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä myös muiden henkilöiden
läsnäolon. Puhevalta on kuitenkin vain jäsenillä ja näiden edustajilla tai sillä, jolle kokouksen
puheenjohtaja sen myöntää.
JKA:n kokouksiin voi kokouksen aikana tai ennen kokousta osallistua postitse, sähköpostitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Jäsenyhdistyksen edustajalla, joka ei ole oikeutettu kirjoittamaan edustamansa yhdistyksen
nimeä, on oltava edustamansa yhdistyksen antama valtakirja.
JKA:n kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
JKA:n syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. toimitetaan JKA:n puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten
vaali
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
8. valitaan Dan-kollegion jäsenet
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
JKA:n kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole määrätty toisin, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä
saaneet valitaan. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee
kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
JKA:n Dan-kollegion D-jäsenten valintaan saavat osallistua vain JKA:n D-jäsenet eikä JKA:n Y, R-, S- ja K-jäsenillä ole tässä valinnassa äänioikeutta. Vastaavasti JKA:n Dan-kollegion S-
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Sivu 9
jäsenten valintaan saavat osallistua vain JKA:n S-jäsenet eikä JKA:n Y-, R-, D- ja K-jäsenillä ole
tässä valinnassa äänioikeutta.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
perättäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen
purkamiseen liittyvät asiat ja toisessa varsinaisessa kokouksessa vahvistetaan edellisen
kokouksen päätösesitys.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla.
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