SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY
THE FINNISH TAEKWONDO FEDERATION

Suomen Taekwondoliitto ry
SÄÄNNÖT 2.12.2020
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Taekwondoliitto ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä
käytetään nimeä liitto.
2§
Liiton tarkoituksena on kehittää taekwondoa Suomessa sekä olla samojen tarkoitusperien hyväksi toimivien
rekisteröityjen yhteisöjen aatteellisena keskusjärjestönä.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet, sukupuolten välinen tasa-arvo
ja yhdenvertaisuus.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto avustaa jäsentensä pyrkimyksiä taekwondon kehittämiseksi huomioiden lain ja
hyvien tapojen vaatimukset. Lisäksi liitto lähettää maajoukkueet arvokilpailuihin, järjestää kilpailuja, koulutusta ja
valmennusta, huolehtii esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien pitämisestä sekä taekwondon yleisestä edunvalvonnasta,
toimii tiedottamiskanavana jäsenilleen, ja huolehtii kansainvälisestä yhteistoiminnasta taekwondon alalla. Liitto voi myös
järjestää kursseja ja opetusta taekwondossa jäsenyhteisöjen valitsemille edustajille sekä muille taekwondosta
kiinnostuneille.
3§
Liiton varsinaiset jäsenet voivat olla rekisteröityjä yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden tarkoituksena
on edistää taekwondoa Suomessa. Liiton jäsen voi olla myös liittomuotoinen tai muuten pääasiallisesti muuhun kuin
yksittäisten henkilöiden jäsenyyteen perustuva rekisteröity yhdistys ”Liittojäsen”.
Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella liiton hallitukselta. Hakemukseen on liitettävä seuraava selvitys:
Liiton hallituksen vahvistaman mallin mukainen vakuutus siitä, että hakija sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton
toiminnassa vahvistettuja kurinpito-, antidoping-, lisenssi-, vakuutus- ja muita määräyksiä ja muutoinkin suhteessa
liittoon ja omiin harrastajiinsa toimimaan lain ja hyvien tapojen mukaisesti.
Yhteisön voimassa olevat säännöt, yhtiöjärjestys tai vastaava.
Yhdistys- tai kaupparekisterin ote.
Lisäksi hakemukseen on hallituksen pyynnöstä liitettävä seuraava selvitys:
Luettelo yhteisön hallituksen jäsenistä, nimenkirjoittajista, johtajista ja muista muodollista päätösvaltaa käyttävistä
henkilöistä.
Luettelo yhteisössä toimivista taekwondomestareista, -opettajista ja alle 4. dan -arvoisista, merkittävässä vastuussa
olevista ohjaajista.
Allekirjoitettu ja tarkastettu tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja hallituksen toimintakertomus) hakemusta
edeltävältä tilikaudelta.
Selvitys (€/hlö) yhteisön harrastajilta perimistä jäsen-, vyökoe- ja vastaavista kiinteistä maksuista hakemus- ja sitä
edeltävältä vuodelta.
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Ilmoitus yhteisön aktiivisten harrastajien lukumäärästä hakemus- ja sitä edeltävältä vuodelta eroteltuna sukupuolen,
vyöarvojen ja iän mukaan siten kuin liiton hallitus tarkemmin määrää. Aktiivisten harrastajien määräksi katsotaan se luku,
jonka hakija kirjallisesti varmentaa kuluvaa vuotta edeltävänä kalenterivuonna toiminnassaan mukana olleiden
henkilöiden määräksi.
Vapaamuotoinen selvitys siitä, kuinka yhteisö edistää taekwondoa Suomessa.
Jäsenhakemus on hyväksytty, jos sitä kannattaa vähintään 2/3 osaa hallituksen kokouksessa annetuista äänistä. Uuden
jäsenen tulee maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksu täysimääräisesti.
Liiton varsinainen jäsen on velvollinen ylläpitämään jäsenluetteloa ja pitämään laissa säädetyllä tavalla kirjanpitoa
tuloistaan ja menoistaan sekä pöytäkirjaa kokouksistaan ja hallinnostaan.
Jäsenen on toimitettava vuosittain ilmoitus aktiivisista jäsenistään ja muista hallituksen tarkemmin erittelemistä tiedoista
liiton toimistolle liiton hallituksen tarkemmin ilmoittamaan ajankohtaan mennessä ja ilmoittamalla tavalla. Aktiivisilla
harrastajilla tarkoitetaan sitä henkilömäärää, jotka kuluvaa vuotta edeltävänä kalenterivuonna, tai uudella jäsenellä
hakemushetkellä, on ollut mukana jäsenen taekwondotoiminnassa. Liittojäsenen aktiivisia laskettaessa huomioon otetaan
Liittojäsenen omissa jäsenyhdistyksissä olevat aktiiviset harrastajat.
4§
Liitto voi valita kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut taekwondon
tukemisessa taikka yleisesti toiminnallaan on ansioitunut taekwondon tavoitteiden ja periaatteiden tukemisessa.
Kunniajäseneksi valinnan suorittaa liiton kokous hallituksen esityksestä.
Liitolla voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan sen toimintaa. Kannattajajäsenenä voi olla yksityinen henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenet maksavat liiton vuosittaisen syyskokouksen vahvistaman
kannatusjäsenmaksun.
Kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kannattajajäsenellä ei ole äänivaltaa liiton kokouksessa. Kunniajäsenet ja
puheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua.
5§
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön,
Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean, World
Taekwondon ja World Taekwondo Europen antidopingsäännöstöihin sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten
antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
Liitto ja sen jäsenet ovat lisäksi sitoutuneet noudattamaan liiton piirissä järjestettyjen kilpailuiden ja niihin liittyvien
mahdollisten veikkausten ja vedonlyöntien osalta kulloinkin voimassa olevia Oy Veikkaus Ab:n, tai vastaavan, sääntöjä
ja suosituksia sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä reilun pelin sääntöjä. Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat
henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa
itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin kilpailutapahtumista, joiden
tulokseen voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti.
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen
päätöksiä. Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös
kuuluu lautakunnan toimivaltaan.
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien
manipulointia.
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6§
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle. Eroamisilmoituksen voi tehdä myös liiton
kokouksessa. Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.
Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on liiton toiminnan vastainen tai sitä vahingoittava, kyseistä jäsentä
kuultuaan. Hallitus voi myös päättää jäsenen määräaikaisesta sulkemisesta liiton toiminnan ulkopuolelle.
Erottaminen ei vapauta jäsentä sen velvollisuudesta suorittaa kuluvan kalenterivuoden jäsen- tai muita jäsenyyteen
perustuvia maksuja, joihin jäsen on sitoutunut.
Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi
ilmoittamalla tyytymättömyytensä hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa liiton
hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä.
Liiton syyskokous nimeää parillisina vuosina kaksi jäsentä kamppailuliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. Jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa nimeämistä seuraavan tammikuun 1. päivänä.
Syyskokouksen nimeämät kaksi jäsentä eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä. Liiton hallituksen jäsen tai liiton
toimihenkilö ei voi olla kurinpitovaliokunnan jäsen.
Kurinpitovaliokunta valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan.
Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla tulee olla lainopillinen koulutus.
Jos kurinpitovaliokunnan jäsen eroaa ennen kautensa päättymistä, hänen tilalleen nimetään liiton seuraavassa
kokouksessa uusi jäsen vain siksi ajaksi, jonka eronnut jäsen olisi vielä ollut kurinpitovaliokunnassa.
Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan ja kurinpitosääntöihin kesken toimikauden liittyvä liitto nimeää
kurinpitovaliokuntaan kaksi edustajaansa, joiden toimikausi kestää liittymishetkellä meneillään olevan toimikauden
loppuun.
Mikäli kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta lakkaa olemasta tai ei pysty käsittelemään esiin tuotua
kurinpitoasiaa, liiton hallitus voi nimittää erillisen kurinpitovaliokunnan.
Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021
antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.
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7§
Varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää liiton varsinainen syyskokous kutakin kalenterivuotta
varten erikseen. Liittojäsenen liittymis- ja jäsenmaksun määrä saadaan kertomalla Liittojäseneen kuuluvien taekwondoa
harjoittavien jäsenyhteisöjen lukumäärä Suomen Taekwondoliiton muiden jäsenten maksulla.
Jäsenmaksu on suoritettava liitolle laskun mukaisena eräpäivänä. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua 6 kk:n
kuluessa maksun eräpäivästä, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi liitosta. Jäsenellä, joka on laiminlyönyt
jäsenmaksuvelvoitteensa, ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa.
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8§
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

+ 1 ääni

yli 30 lisenssiä

+ 2 ääntä

yli 70 lisenssiä

+ 3 ääntä

yli 100 lisenssiä

+ 4 ääntä

yli 200 lisenssiä

+ 5 ääntä

yli 300 lisenssiä

+ 6 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. Liittojäsenen lisenssinhaltijoita laskettaessa huomioon otetaan Liittojäsenen omien
jäsenyhdistysten harrastajien lunastamat lisenssit.
Jäsenyhteisöä edustavalla luonnollisella henkilöllä tulee olla edustamansa yhteisön valtakirja kuitenkin niin, että yksi
henkilö voi edustaa enintään kahta jäsenyhteisöä.
9§
Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, nimittäin kevät- ja syyskokous.
Kevätkokous pidetään maalis - toukokuussa ja syyskokous loka - joulukuussa.
Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
4. esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto vuosikertomuksen ja tilien johdosta sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle,
5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenten sääntöjen mukaan vireille saattamat asiat.
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Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista,
4. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, vaali neljäksi vuodeksi kerrallaan,
5. toimitetaan hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
6. vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma,
7. määrätään tilintarkastajien palkkiot,
8. valitaan tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit,
9. määrätään liiton varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenten kannatusmaksujen suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle,
10. vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle,
11. päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa sen jäsenille,
12. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten sääntöjen mukaan vireille saattamat asiat, sekä
13. mikäli kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta on olemassa, parillisina vuosina nimetään kaksi jäsentä
kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan.
Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan jäseneksi ei voida valita Liiton hallituksen jäsentä tai toimihenkilöä.
Kysymykset, jotka joku jäsen haluaa saada varsinaisissa kokouksissa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle
kevätkokousta varten ennen tammikuun 15. päivää ja syyskokousta varten ennen syyskuun 15. päivää.
Asiat, joita ei ole esityslistalla voidaan ottaa käsiteltäväksi, mutta ei päätettäväksi, jos kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa
edustettuina olevista jäsenistä niin haluaa. Tällöin on lisäksi huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.
10 §
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin liiton kokous niin päättää, tai milloin hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
kun vähintään kymmenesosa liiton jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten vaatii.
11 §
Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta ilmoituksella liiton internet-sivuilla.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:ssä sanotut säännökset.
12 §
Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat muissa paitsi sääntöjen 19 §:ssä mainituissa tapauksissa yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa, joissa
arpa ratkaisee. Ylimääräisissä kokouksissa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat.
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13 §
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu liiton puheenjohtajan lisäksi neljä (4) - kymmenen (10) muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenistä vähintään 20 prosenttia tulee olla miehiä tai naisia.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja sihteerin vuodeksi kerrallaan ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa, joka pidetään liiton syyskokouksen jälkeen. Sihteeriksi voidaan valita myös liiton toimihenkilö.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta alkaen liiton syyskokouksen päätyttyä ja jatkuen sitä seuranneen
neljännen liiton syyskokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi kuitenkin
niin, että hallituksesta on vaalivuotta seuranneena ensimmäisenä ja toisena vuotena erovuorossa 1/3 arvan perusteella ja
kolmantena loput ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen liiton syyskokouksen
päättyessä.
Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka vähintään kaksi (2) liiton jäsentä on asettanut
ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetetun henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään
kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta. Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä
ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään. Yksi jäsen voi asettaa ehdolle enintään kaksi (2) henkilöä.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun hallituksen jäsenistä sen puheenjohtaja mukaan lukien vähintään 2/3 on
paikalla.
14 §
Hallituksen tehtävänä on:
1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi,
2. edustaa liittoa, hoitaa sen juoksevia asioita ja esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana,
3. kutsua koolle liiton kokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt lailliset päätökset,
4. hoitaa liiton varoja sekä periä jäseniltä perittävät maksut,
5. huolehtia liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen tekemisestä,
6. laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi,
7. päättää jäsenten hyväksymisestä liittoon ja erottamisesta liitosta,
8. antaa valtakirjat liiton edustajille kansainvälisiin kongresseihin,
9. pitää jäsenluetteloa,
10. hoitaa tarvittaessa dan-sertifikaattien hakeminen Kukkiwonista,
11. myöntää kilpailuluvat ja/tai lisenssit,
12. järjestää tai antaa jonkun jäsenyhteisön järjestettäväksi maaottelut, mestaruuskilpailut sekä muut liiton kilpailu- ja
harrastustapahtumat,
13. esittää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat liiton kokoukselle,
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14. antaa kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiomerkin henkilölle, joka on erityisesti ansioitunut Suomen
taekwondotoiminnan hyväksi. Jaetuista ansiomerkeistä pidetään luetteloa.
15. ottaa tarpeelliset toimihenkilöt,
16. asettaa tarvittaessa valiokuntia ja työryhmiä, jotka liitto toimintaansa varten tarvitsee,
17. hoitaa muut liitolle kuuluvat asiat.
15 §
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja jonkun yhdistyksen hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän
toimihenkilön kanssa, tai jompikumpi varapuheenjohtaja yhdessä jonkun yhdistyksen hallituksen jäsenen tai hallituksen
siihen määräämän toimihenkilön kanssa.
16 §
Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, julkaista
painotuotteita sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia.
17 §
Liiton tilivuosi on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 14 (neljätoista) päivää ennen
kevätkokousta.
18 §
Jos liitto purkautuu, siirtyvät sen jäljellejääneet varat liiton viimeisessä kokouksessa sen tarkemmin määräämälle
oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii samaa tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.
19 §
Liiton kokouksen päätöksiin, jotka tarkoittavat liiton purkamista tai sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4
kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen pidettävässä
liiton kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.
20 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata vanhojen sääntöjen mukaisia jäsenoikeuksia.
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