SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY
THE FINNISH TAEKWONDO FEDERATION

Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous
ESITYSLISTA
Aika: Lauantai 23.10.2021 klo 12.15
Paikka: Sotungin koulu (Sotungintie 19, 01200 Vantaa)
videoneuvottelusovelluksella (etä-äänestys Äänestyskoppi.fi-palvelulla)

ja

etäosallistuminen

Zoom-

Valtakirjojen tarkastus: klo 12.00–12.15. Valtakirjojen tarkastus alkaa 15 min ennen kokouksen alkua ja
päättyy, kun kokous on avattu. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat valtakirjansa tarkastusaikana esittäneet.
Valtakirjan voi toimittaa etukäteen sähköpostitse (office@taekwondo.fi) kokouskutsun liitteenä olevalla liiton
virallisella valtakirjalomakkeella.
Etäosallistumisen edellytys: Lain 375/2021 mukaisesti kokoukseen etäyhteydellä osallistuvien on
ilmoittauduttava kokoukseen 21.10.2021 klo 23.59 mennessä Suomisportin kautta LINKKI. Etäosallistujien
tulee toimittaa valtakirjansa etukäteen sähköpostitse (office@taekwondo.fi) kokouskutsun liitteenä olevalla
liiton virallisella valtakirjalomakkeella. Kokouspaikalle tulevien edustajien toivotaan ilmoittautuvan etukäteen
saman linkin kautta, jotta mahdollisessa suljetussa lippuäänestyksessä käytettävä äänestysjärjestelmä voidaan
valmistella ennen kokousta.
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
Päätös:
5. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, vaali neljäksi
vuodeksi kerrallaan
Puheenjohtaja valittu syyskokouksessa 2019 nelivuotiskaudeksi, joten vaalia ei toteuteta.
6. Päätetään hallituksen koosta
Esitys: Puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä.
Päätös:
7. Toimitetaan hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa
• Jenni Pohjonen
• Minna Saario
• Harri Tiihonen
• Tuija Soini
• Lisäksi Roosa Närhi on ilmoittanut jättäytyvänsä pois hallituksesta.
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Hallitukseen ehdolla (suluissa esityksen tehneet seurat)
• Marika "Maika" Gröhn-Tammila (Budokwai Taekwondo & Ikaalisten
Urheilijat/kamppailujaosto)
• Matti Sairanen (Taekwondourheijat 2011 & KampSport fighters Taekwondo)
• Jenni Pohjonen (Yong Taekwondo & Hausjärvi Hong Taekwondo)
• Kristian Holmberg (Taekwondourheilijat 2011 & Espoo Taekwondo Academy)
• Timo Jansson (Espoo Taekwondo Academy & KampSport-fighters Taekwondo)
• Riikka Itäranta (Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura & Lohjan Taekwondoseura)
8. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma 2022
Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022. (Liite:
toimintasuunnitelma 2022)
Päätös:
9. Määrätään liiton varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen
suuruus vuonna 2022
Esitys: Liiton liittymis- ja jäsenmaksu on 2022 vuonna 375 €/seura. Kannatusmaksut käsitellään
tapauskohtaisesti.
Päätös:
10. Vahvistetaan liiton talousarvio vuodelle 2022
Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2022. (Liite: talousarvio 2022)
Päätös:
11. Määrätään tilintarkastajien palkkiot
Esitys: Palkkio määräytyy laskutuksen mukaan.
Päätös:
12. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit
Esitys: Matti J. Mäkinen (HTM), Tiliextra Oy
Päätös:
13. Sääntömuutokset
Sääntömuutosesitykset kootusti ja nykyisiin sääntökohtiin vertailtuna liitteessä.
(Liite: sääntömuutosesitykset)
13.1.
Esitys: Lisätään liiton sääntöjen 3 §:ään numerointi jäsenhakemuksen liitteenä vaadituista
selvityksistä ja muutetaan ”Liiton hallituksen vahvistaman mallin mukainen vakuutus” muotoon
”Vapaamuotoinen vakuutus.”
Päätös:
13.2.
Esitys: Muutetaan liiton sääntöjen 9 §:n 3. momentin 3. kohta seuraavaan muotoon: ”esitetään
hallituksen laatima vuosikertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,”
Päätös:
13.3.
Esitys: Lisätään liiton sääntöjen 11 §:n 2. momentiksi seuraavaa: ”Yhdistyksen kokoukseen
voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäosallistuminen) edellyttäen, että tästä
osallistumismahdollisuudesta ja sen teknisestä toteutustavasta ilmoitetaan kokouskutsussa. Hallitus
voi päättää, että kokoukseen etäosallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen
kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla korkeintaan viikkoa ennen kokousta.”
Päätös:
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13.4.
Urheiluyhteisön yhteinen kurinpito (Liite: urheiluyhteisön yhteiset kurinpitomääräykset)
Esitys: Lisätään liiton sääntöjen 5 §:n 4. momentiksi seuraavaa: ”Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet
ovat sitoutuneet urheilun ja liikunnan yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä
rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten
kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin.”; sekä 6 §:n 5. momentin
loppuosaksi seuraavaa: ”Vakavissa epäasiallisen käyttäytymisen tapauksissa ja vakavissa eettisissä
rikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten
kurinpitolautakunta, joka soveltaa urheilun ja liikunnan yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä
ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä.”
Päätös:
14. Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitosääntöjen muutokset
Esitys: Hyväksytään muutokset kamppailulajiliittojen yhteisiin kurinpitosääntöihin. (Liite:
kurinpitosäännöt)
Päätös:
15. Päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa sen jäsenille
Esitys: Suomen Taekwondoliitto ry ei jaa avustuksia jäsenilleen.
Päätös:
16. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten sääntöjen mukaan vireille saattamat asiat
Määräaikaan mennessä ei ole tullut vireille saatettuja asioita.
17. Kokouksen päätös

Huom. Liiton kokoukset ovat paperittomia. Paperiset esityslistat annetaan vain kokousvirkailijoille.
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SEUROJEN ÄÄNIOIKEUDET
• Varsinaisella jäsenellä, joka on hoitanut jäsenmaksuvelvoitteensa liitolle, on liiton kokouksessa yksi
ääni.
• Yhden perusäänen lisäksi jäsenellä voi olla lisä-ääniä jäsenen harrastajien lunastamien liiton
lisenssien perusteella seuraavasti: yli 14 lisenssiä tuo yhden lisä-äänen, yli 30 lisenssiä tuo kaksi lisäääntä, yli 70 lisenssiä tuo kolme lisä-ääntä, yli 100 lisenssiä tuo neljä lisä-ääntä, yli 200 lisenssiä tuo
viisi lisä-ääntä, yli 300 lisenssiä tuo kuusi lisä-ääntä.
• Yhdellä jäsenellä voi siten olla yhteensä enintään seitsemän ääntä eikä yksikään jäsen ole oikeutettu
äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla kokouksen osanottajien yhteenlasketusta
äänimäärästä.
• Lisenssien lukumääränä käytetään edellisen lisenssikauden päättyessä voimassa olleiden lisenssien
määrää tai tarkistuspäivänä voimassa olevien lisenssien lukumäärää sen mukaan, kumpi on
suurempi. Tarkistuspäivä on kaksi viikkoa ennen sitä päivää, jona kukin liiton kokous on ilmoitettu
pidettäväksi tai jos tarkistuspäivä ei ole arkipäivä, sitä edeltävä viimeinen arkipäivä.
• Jäsenyhteisöä edustavalla luonnollisella henkilöllä tulee olla edustamansa yhteisön valtakirja. Yksi
henkilö voi edustaa enintään kahta jäsenyhteisöä.
• Taekwondoliiton säännöt: https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/

ÄÄNESTYSMENETTELY

Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä. Kokouksen valitsemat kaksi henkilöä laskevat annetut
äänet. Eniten ääniä saanut ehdotus voittaa. Yhden äänen enemmistö riittää. Tasatilanteessa se kanta,
johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, voittaa. Henkilövaalit käydään aina suljettuna
lippuäänestyksenä. Lippuja jaetaan seuran äänimäärän mukainen määrä. Jokaisella äänellä voidaan
äänestää niin montaa ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Henkilövaalissa käytetään yhtä
vaaliuurnaa. Äänestyslippu tuodaan uurnaan niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.
Kokouksen valitsemat ääntenlaskijat tarkastavat äänestysliput, laskevat äänet ja lukevat julki annetut
äänet. Eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan. Tasatilanteen ratkaisee arpa. Mikäli kokouksessa on
etäosallistujia, suljettu lippuäänestys toteutetaan sähköisen äänestysjärjestelmän Äänestyskoppi.fi
avulla käyttämättä fyysisiä äänestyslippuja. Linkit sähköiseen äänestysjärjestelmään lähetettään
äänestyksen alkaessa.
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VALTAKIRJA

Seuramme
______________________________________________________ valtuuttaa
(valtuutuksen antavan seuran nimi)

______________________________________________________
(edustajan nimi)
osallistumaan sekä käyttämään puolestamme puhe- ja äänioikeutta Suomen Taekwondoliiton
sääntömääräisessä syyskokouksessa lauantaina 23.10.2021.

______________________________________________________________
Paikka ja päiväys

Seuran nimenkirjoittajien allekirjoitukset

____________________________________
Nimenselvennys ja nimenkirjoitusperuste
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