
 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS  
 
Kutsumme teidät, arvoisat jäsenseurojen edustajat ja seurojen jäsenet, Suomen ITF Taekwon-Do ry:n 
sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2021. 
 
Aika: Sunnuntaina 23.5.2021. klo 17:00 
Paikka: Etäyhteys Zoom-yhteydellä 
Järjestelyt  

- Ilmoittautuminen: hallitus@taekwon-do.fi 20.5.2021 mennessä. Kaikille ilmoittautuneille 
lähetetään linkki sähköpostiin ennen kokousta.  
 

- Muutostoiveet ja lisäysehdotukset asiakirjoihin (myös tapahtumakalenteriin) pyydetään 
ystävällisesti ilmoittamaan etukäteen hallitukselle sähköpostitse (sähköpostiosoite: 
hallitus@taekwon-do.fi) 20.5.2021 mennessä.   

 
- Kaikilla kokousedustajilla tulee olla valtakirja (ks. voimassaolevat säännöt). Valtakirjat tulee 

toimittaa liiton sihteerille 20.5.2021 mennessä kirjallisesti joko osoitteeseen Tarja Korhonen, 
Sarkatie 1, 33480 Ylöjärvi tai skannattuna allekirjoituksineen sähköpostilla hallitus@taekwon-
do.fi 

 
- Voit asettua ehdolle juniorivaliokunnan vastaavaksi tai maajoukkueen päävalmentajaksi 

ilmoittautumalla sähköpostitse hallitus@taekwon-do.fi 20.5.2021 mennessä tai sääntöjen mukaan 
ehdolle voi asettua myös kokouksessa.  
 

- Kokouksessa käsiteltävät dokumentit on nähtävillä http://www.tkdman.com/sitf/docstore/  
16.5.2021 alkaen. Hallitus toivoo, että dokumentit on luettu etukäteen ja niitä ei tulla lukemaan 
kokouksessa. Dokumenttivarastoon voit kirjautua samoilla tunnuksilla kuin 
ilmoittautumisjärjestelmään.  

 
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n puolesta, 
Puheenjohtaja Tanja Hammare 

 
Liitteet: 
Valtakirjapohja 
Kokouksen dokumentit: 

1) Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastajien lausunto 
2) Toimintakertomus 2020 
3) Muutokset toimintaohjeeseen 
4) Valtakunnallisen liiton suurleirin esittely 

 
 



 

 

Esityslista 
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2021 
Paikka: etäkokous 
Aika: 23.5.2021 kello: 17:00  
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
2.1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
2.2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 
5. Suomen ITF Taekwon-Do ry:n puheenjohtajan puheenvuoro 

 
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely ja vahvistaminen (liite 1) 

 
7. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittely ja vahvistaminen (liite 2) 

 
8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle 

 
9. Maajoukkueen päävalmentajan valinta 

 
10. Juniorivaliokunnan vastaavan valinta 

 
11. Lisenssimaksun suuruus kaudella 2021-2022 

- Esitys: pidetään samana 
 

12. Toimintaohjeen muokkaus, liite 3 
 

13. SM- kisat vuodelle 2022 haku 
- Tornion Taekwon-Do ry on jättänyt hakemuksen  
 

14. Valtakunnallisen liiton suurleirin esittely ja järjestäjän haku vuodelle 2022 erillinen liite 
 
15. Valiokuntien kuulumiset 

15.1. Opettajajaos 
15.2. Tekninen valiokunta 
15.3. Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta 
15.4. Markkinointi- ja viestintävaliokunta 
15.5. Juniorivaliokunta 



 

 

15.6. Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta 
15.6.1. Kilpailu- ja tuomarijaos 
15.6.2. Maajoukkue 

15.7. Koulutusvaliokunta 
 
16. Vuoden 2021 syyskokouksen aika ja paikka 

 
17. Muut esille tulevat asiat 

- Taekwon-Do Akatemia on ilmoittanut hakevansa vuoden 2023 SM- kisoja Kempeleeseen 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 
  



 

 

 
Valtakirja 
 

 

(seuran nimi) 
 
valtuuttaa edustajikseen Suomen ITF Taekwon-Do ry:n kevätkokoukseen 2021 seuraava(t) henkilö(t): 
 
 

   

edustaja 1, ensisijainen äänioikeutettu  edustaja 2, äänioikeutettu edustaja 1:n ollessa estynyt 

 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 

   

seuran virallisen nimenkirjoittajan allekirjoitus  nimenkirjoittamiseen oikeuttava asema 

   

nimen selvennys  paikka ja aika 

 
 
 
 

   

seuran virallisen nimenkirjoittajan allekirjoitus  nimenkirjoittamiseen oikeuttava asema 

   

nimen selvennys  paikka ja aika 

 


