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Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen kevätkokous 

ESITYSLISTA 
 

 

Aika: Lauantai 24.4.2021 klo 12.15 

Paikka: Sporttitalo 6. krs neuvotteluhuone Barcelona 92, Valimotie 10, 00380 Helsinki ja etäosallistuminen 

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 677/2020 mukaisesti kokoukseen etäyhteydellä osallistuvien on 

ilmoittauduttava kokoukseen 22.4.2021 klo 23.59 mennessä Suomisportin kautta 

https://www.suomisport.fi/events/8e59f664-87a5-4de1-a181-f451a107503b. Etäosallistujien tulee toimittaa 

valtakirjansa etukäteen sähköpostitse (office@taekwondo.fi) kokouskutsun liitteenä olevalla liiton virallisella 

valtakirjalomakkeella. 

 

 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta 

 

5. Esitetään tilit ja tilintarkastajan lausunto vuosikertomuksen ja tilien johdosta sekä päätetään 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

 

6. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenten sääntöjen mukaan vireille saattamat asiat 

 

• Tulevat sääntömuutokset 

• World Taekwondon vaatimus Global Membership Systemistä 

• Multi Talent-kilpailukonsepti 

• Ei määräajassa vireille saatettuja asioita 

 

7. 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 lisä-

ääntä, 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 avulla käyttämättä 

fyysisiä äänestyslippuja. 
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VALTAKIRJA 

 

 

Seuramme 

 

______________________________________________________ valtuuttaa  

(valtuutuksen antavan seuran nimi)  

 

 

______________________________________________________ 

(edustajan nimi)  

 

osallistumaan sekä käyttämään puolestamme puhe- ja äänioikeutta Suomen Taekwondoliiton 

sääntömääräisessä kevätkokouksessa lauantaina 24.4.2021. 

 

 

 

  

______________________________________________________________ 

Paikka ja päiväys 

 

 

 

Seuran nimenkirjoittajien allekirjoitukset  

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________  

Nimenselvennys ja nimenkirjoitusperuste  Nimenselvennys ja nimenkirjoitusperuste 

 


