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Säännöt:  

1. Yhdistyksen nimi  

Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Judokat ry ja sen kotipaikkana 

on Vantaa.  

2. Tarkoitus ja toimintamuodot  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellaan laaja-alaisena 

liikuntapalveluja tarjoavana, Suomen Judoliitto ry:n, Suomen 

Olympiakomitea ry:n ja Suomen Paralympiakomitea ry:n tavoitteita 

toteuttavana järjestönä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on 

huolehtia erityisesti jäsentensä ruumiillisen ja henkisen 

hyvinvoinnin kehittämisestä, kehittää judo- ja 

itsepuolustustaitoja sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja 

sen harrastuksen levittämiseksi.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

1. järjestää judo- ja itsepuolustusopetusta,  

2. järjestää/osallistuu urheilu-, kilpailu-, liikunta- ja muihin 

kulttuuritilaisuuksiin sekä suorittaa valmennus-, koulutus-, 

kasvatus- ja neuvontatyötä jäsenistönsä, toimialueensa 

asukkaiden sekä muiden sopiviksi katsomiensa tahojen 

keskuudessa,  

3. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia,  

4. välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheilu-, opetus- 

ja toimintavälineitä  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi  

1. harjoittaa talkootoimintaa,  

2. järjestää arpajaisia ja muita varainkeräyksiä,  

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten 

asianomaisen viranomaisen luvan.  

JÄSENYYS  

3. Yhdistykseen liittyminen  

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, 

joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai 

oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta 

ja toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen 

hallitus.  

Kannattajajäsenillä on yhdistyksen varsinaisissa ja 

ylimääräisissä kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei 

äänioikeutta.  



Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen 
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esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja 

tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä on samat oikeudet 

kuin varsinaisilla jäsenillä. Kunniajäseniltä ei peritä 

jäsenmaksua.  

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymis 

ja jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle erikseen 

päättää vuosikokous.  

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat kilpaillessaan tai harrastaessaan 

judoa toimimaan ilman kiellettyjä aineita kulloistenkin SUEK ry:n 

hyväksymien doping-määräysten mukaan. Kilpailijoita sitovat 

lisäksi Suomen Judoliiton dopingohjeet ja -määräykset.  

4. Yhdistyksestä eroaminen  

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos 

hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan erääntymispäivän kalenterivuoden 

loppuun mennessä. Jäsen on vapaa velvollisuuksistaan yhdistystä 

kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan vuoden alusta lukien.  

5. Yhdistyksestä erottaminen  

Jos jäsen on aikaansaanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai 

toiminut muutoin vastoin yhdistyksen sääntöjä, hallitus voi 

antaa jäsenelle huomautuksen, varoituksen tai erottaa 

määräajaksi tai kokonaan yhdistyksestä.  

Jäsenen huomauttamisesta, varoittamisesta, määräaikaisesta tai 

kokonaan erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus sen jälkeen 

kun asianomaiselle on varattu tilaisuus selvityksen antamiseen.  

Urheilussa kiellettyjen aineiden todistetusta käytöstä tai doping 

testissä kiinnijäämisestä voidaan jäsen erottaa välittömästi 

yhdistyksen toiminnasta.  

PÄÄTÖSVALTA  

6. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen 

varsinaisissa tai ylimääräisissä kokouksissa. Yhdistyksen 

vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys 

joulukuussa.  

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai 

yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 

kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus 
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2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 

kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle 

kalenterivuodelle  

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja 

muut jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle  

9. valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri 

järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin  

10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  

11. päätetään tarvittavista hallituksen avuksi valittavista ja 

sen alaisista jaostoista ja valitaan niiden jäsenet  

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 

vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 

kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 

voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

Yhdistyksen 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.  

Yhdistyksen varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa on 

jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja 

kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Äänioikeutta ei voi 

käyttää asiamiehen välityksellä. Kannattajajäsenellä on 

kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä; 

yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut 

yli puolet annetuista äänistä, poikkeuksena sääntöjen kohta 12  

(sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen). Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 

arpa.  

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  



Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinaiset ja 

ylimääräiset kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 

ennen kokousta 
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jäsenille sähköpostitse lähetettävällä tiedotteella, minkä 

lisäksi kokouskutsu voidaan toimittaa muulla yhdistyksen 

hallituksen päättämällä tavalla.  

SEURAN HALLINTO  

8. Hallitus  

Yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa 

valitut puheenjohtaja ja lisäksi 6 muuta jäsentä.  

Hallituksen puheenjohtaja toimii yhdistyksen puheenjohtajana, 

varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Lisäksi 

hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja 

muut hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen jäsenistä kahdeksi 

kalenterivuodeksi, siten että vuosittain on erovuorossa kolme 

jäsentä aluksi arvan sitten vuoron mukaan. Kesken kauden 

paikastaan luopuneiden hallituksen jäsenten tilalle voidaan valita 

uudet jäsenet joko yhdistyksen ylimääräisessä tai 

vuosikokouksessa.  

Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.  

Hallituksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa hallituksen 

kokouksissa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 

vaatii. Hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus 

hallituksen jäsenillä sekä yhdistyksen sihteerillä, 

rahastonhoitajalla ja tilintarkastajalla.  

Hallituksen kokouksissa on jokaisella hallituksen jäsenellä 

äänioikeus ja yksi ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen 

välityksellä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä; hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, 

jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

Ehdokkaiksi puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten 

vaaleihin voivat asettautua vain seuran jäsenet.  

Hallituksen tehtävänä on  

1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja panna täytäntöön 

kokousten päätökset  

2. valita yhdistyksen kirjanpitäjä, jäsenrekisterin hoitaja 

sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt  

3. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenille myönnetyistä kyu- ja dan 

arvoista sekä ilmoittaa ne Suomen Judoliittoon  



4. määrätä jaostojen tehtävät 
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5. hoitaa yhdistyksen taloutta  

6. edustaa yhdistystä sekä esiintyä yhdistyksen puolesta 

kantajana ja vastaajana  

7. valmistaa tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma, tilinpäätös 

ja toimintakertomus  

8. myöntää yhdistyksen toimintaa erityisesti 

edistäneille henkilöille kunnia- ja ansiomerkit  

9. kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset 10. 

ottaa ja vapauttaa yhdistyksen palkalliset työntekijät 

11. hoitaa yhdistyksen muut juoksevat asiat  

9. Yhdistyksen nimenkirjoittajat  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen täysi-

ikäisen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän henkilön 

kanssa.  

10. Yhdistyksen tilikausi  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös 

tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 

annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen 

vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa yhdistyksen 

hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 

ennen vuosikokousta.  

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ  

11. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten 

tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä julkaista alaan 

liittyviä painotuotteita.  

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 

tehtävä yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä 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.  

13. Suomen Judoliitto ry  



Yhdistys toimii Suomen Judoliitto ry:n jäsenseurana. Yhdistyksen 
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eroamisesta edellä mainitusta yhdistyksestä päätetään samoin 

kuin sääntöjen kohdassa 12 (sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen 

purkaminen).  

14. Yhdistyslaki  

Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määrityksiä, 

noudatetaan yhdistyslakia. 


