ITF TAEKWON-DO LIITTO TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § NIMI JA TOIMIPAIKKA

Liiton nimi on ITF TAEKWON-DO LIITTO
Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä
FINNISH ITF FEDERATION
Liiton toimialueena on koko Suomi.
Liiton kotipaikka on Espoo.

2 § LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on olla International Taekwon-Do Federationin (ITF) yhdysjärjestö Suomessa.
Liiton tarkoitus on auttaa Suomessa toimivia jäsenseurojaan toimimaan ITF:n sääntöjen mukaisesti ja
harjoittamaan Kenraali Choi Hong Hin kehittämää Taekwon-Doa, Koreasta lähtöisin olevaa taisteluja itsepuolustuslajia.

Liiton tarkoituksena on kehittää liikuntaharrastusta eri ikäisten ihmisten parissa ja toimia niin, että
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa

1. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa
2. edistämällä ITF Taekwon-Doa harrastavien uusien seurojen perustamista sekä tukemalla
seurojen toimintaa
3. huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittämisestä
4. laatimalla ja vahvistamalla alansa säännöt (kilpailu- ja kurinpitosäännöt) vuosikokouksessa

5. valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
6. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa
toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia
7. edustamalla jäsenliittona Suomessa International Taekwon-do Federation -liittoa ja valvomalla
sen sääntöjen ja määräysten noudattamista
8. huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta

Toimintansa tueksi liitto voi
-

hankkia ja myydä urheiluvälineitä jäsenilleen voittoa tavoittelematta

-

omistaa kiinteistöjä

-

toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia

-

vastaanottaa lahjoja ja testamentteja

Liiton toiminnan tulee olla poliittisesti sitoutumatonta

4 § LIITON JÄSENYYDET

Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu jäsenenä
International Taekwon-do Federation -liittoon (jäljempänä ITF liittoon) ja All European Taekwon-do
Federation –liittoon (jäljempänä AETF).
Liitto suorittaa vuotuiset jäsenmaksunsa maailman ITF liitolle sekä AETF-liitolle.

5 § LIITON JÄSENET

Liiton jäsenyyttä voivat hakea rekisteröidyt 1) yhdistykset ja 2) seurat sekä rekisteröidyt
urheiluseurat, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää ITF taekwon-doa ja jotka sitoutuvat
noudattamaan liiton sääntöjä.

Liiton jäsenet hyväksyy varsinainen kokous kirjallisesta hakemuksesta. Hakemukseen tulee liittää
toiminta- ja taloussuunnitelma, hallituksen kokoonpano, perustamisasiakirja sekä säännöt.

Varsinaisen jäsenyyden vahvistaa vuosikokous kahden vuoden koeajan jälkeen, jonka aikana yhdistys
voi osallistua liiton järjestämiin kilpailuihin, leireille, koulutustilaisuuksiin, vuosikokouksiin ja muihin

tapahtumiin. Koeajan aikana yhdistys on vapautettu liiton jäsenmaksuista, paitsi
toimistokulumaksuista, mikäli koeaikana käyttää liiton toimiston palveluita. Koeajan aikana
yhdistyksellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa.

Liitto voi periä jäsenmaksun varsinaisilta jäseniltään. Maksun euromäärä ja maksuajankohta
päätetään liiton vuosikokouksessa.

Muista mahdollisista maksuista ja niiden euromäärästä ja maksuajankohdasta päättää vuosikokous.
Muita mahdollisia maksuja voivat olla seuraavat maksut:

-

harrastajamaksu (perustuu jäsenen henkilöjäsenmäärään)

-

peruskurssimaksu (perustuu jäsenen peruskurssilaisten määrään vuositasolla)

-

lisenssimaksu

-

materiaalimaksu

-

toimistokulumaksu

-

ITF Liiton maksut

6 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan
dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton
dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston yleissopimuksen, pohjoismaisen
antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin.

7 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta liiton vuosikokouksessa.

Jos jäsenyhdistys purkautuu, se erotetaan liitosta.

Liiton varsinainen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksia, laiminlyö maksunsa tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Liiton
hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Kilpailuoikeuden

menettämisestä, sakosta tai varoituksesta tai pysyvästä erottamisesta päättää liiton varsinainen
kokous sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä.
Liiton hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut
säännöissä tarkoitettuja maksujaan yhden (1) kuukauden kuluessa erääntymisestä lukien.

Liiton hallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaisesta
kilpailutoimintaa koskevasta toimintakiellosta tai muista kurinpitotoimista teknisen komitean
esityksestä sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kokouksen vahvistamissa
kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on ITF Taekwon-don piirissä menetellyt liikunnan
eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai laiminlyönyt Suomen ja
maailman ITF -liittojen sääntöjä ja toiminut ITF Taekwon-don pääperiaatteiden vastaisesti.

Kurinpitomääräyksiä ovat

-

varoitus

-

väliaikainen tai pysyvä kilpailukielto

-

väliaikainen tai pysyvä toimenpidekielto

-

dopingtapauksissa noudatamme Suomen Antidoping toimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton
dopingsääntöjä

Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin doping- ja
muihin säännöstöihin.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun
päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa liiton hallitukselle 14 päivän
kuluessa asian tiedoksisaannista ja/tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on
erikseen säädetty.

8 § LIITON HALLITUS

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta
varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Liiton hallituksen jäseneksi voidaan valita kustakin liiton
jäsenseurasta enintään yksi jäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtajan toimikausi on kolme
vuotta. Puheenjohtaja toimii virkaa tekevänä puheenjohtajana seuravaan Liiton kokoukseen saakka,
jossa valitaan uusi puheenjohtaja.
.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Liiton hallituksen tehtävät

-

hoitaa liiton asioita, lakien, sääntöjen ja liiton kokouksen päätösten mukaisesti

-

edustaa liittoa

-

valita liiton edustajat muihin yhteisöihin

-

kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä

-

valita valiokunnat, työryhmät ja komiteat

-

pitää jäsenluetteloa

-

nimittää, palkata ja erottaa liiton toimihenkilöt

-

hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta

-

huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten
laatimisesta

-

huolehtia arvokilpailujen anomisesta

-

päättää jäsenseuroihin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä pykälän 7
mukaisesti

-

hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät

9 § LIITON KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen
kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai ilmoittamalla vuosikokouksen
päättämissä sanomalehdissä.

10 § LIITON KOKOUKSET

Liitto pitää vuosittain varsinaisen eli vuosikokouksen hallituksen määräämänä päivänä, maalistoukokuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai kun liiton kokous niin päättää tai kun
vähintään yksi kolmasosa (1/3) liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia
tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.

Äänivaltaa on varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa 31.12 mennessä edellisenä
vuonna. Jäsenen äänimäärä määräytyy seuran edellisen vuoden 31.12. voimassa olevien
vuosilisenssien (kannatus-/kertalisenssejä ei huomioida) määrän mukaan. Henkilöjäsenmäärän
tarkistaa hallitus ennen kokousta.

Äänimäärät kasvavat jokaisesta viidettäkymmenettä henkilöjäsentä kohden saa yhden äänen 1-49 =
yksi (1) ääni
50-99
100-149

kaksi (2) ääntä
kolme (3) ääntä

Jokainen lisätty 50. henkilöjäsen tuo yhden lisä-äänen.

Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan
kokoukseen etukäteen liiton hallitukselle kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Myös
mahdolliset valtakirjat on toimitettava etukäteen liiton hallitukselle kokouskutsussa mainittuun
päivään mennessä.

Liiton varsinaisessa kokouksessa jäsen voi käyttää asiamiestä, jolla on jäsenen hallituksen kokouksen
pöytäkirjanote valtuutuksesta tai nimenkirjoittajan myöntämä valtakirja. Yhdellä asiamiehellä voi
kuitenkin olla enintään kahden (2) jäsenen valtakirjat. Asiamiehen täytyy olla henkilöjäsenenä
jossakin liiton jäsenyhdistyksessä voidakseen edustaa tätä.

11 § VUOSIKOKOUKSET

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus, toimintasuunnitelma ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. esitellään tulevan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja muiden maksujen suuruus
8. valitaan hallitukseen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja muut jäsenet vuosittain
9. valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet vuosittain
10. käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousajankohtaa, jotta asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Liiton nimen kirjoittamiseen ovat oikeutettuja myös
varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin yksin.

13 § TILIKAUSI JA TOIMINTAKAUSI

Liiton tilikausi ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa on liiton varat luovutettava urheilua edistävään toimintaan viimeisen kokouksen
päättämällä tavalla. Liiton purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

