Suomen ITF Taekwon-Do ry:n toimintasäännöt

1 § Nimi ja toimipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen ITF Taekwon-Do ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään
nimeä liitto.
Liitosta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SITF.
Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä ”ITF Taekwon-Do Finland”.
Liiton toimialueena on koko Suomi.
Liiton kotipaikka on Tampere.

2 § Liiton tarkoitus
1. Liitto on kansainvälisen International Taekwon-Do Federationin (ITF) yhdysjärjestö Suomessa.
2. Liiton tarkoituksena on auttaa Suomessa toimivia jäsenseurojaan toimimaan ITF:n sääntöjen
mukaisesti ja harjoittamaan Kenraali Choi Hong Hin kehittämää Taekwon-Doa, Koreasta lähtöisin
olevaa kamppailu- ja itsepuolustuslajia.
3. 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.
4. Liitto pyrkii edistämään tasa-arvoa. Liiton toiminnan perustana ovat ITF:n eettiset määräykset,
liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin periaatteet.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan liitto toteuttaa
- järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa
- edistämällä ITF Taekwon-Doa opettavien uusien seurojen perustamista sekä tukemalla seurojen
toimintaa
- huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittämisestä
- laatimalla ja vahvistamalla alansa säännöt (kilpailu- ja kurinpitosäännöt) vuosikokouksessa

- valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
- ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa
toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia
- edustamalla jäsenliittona Suomessa International Taekwon-Do Federation -liittoa ja valvomalla
sen sääntöjen ja määräysten noudattamista
- huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta
Toimintansa tueksi liitto voi
- hankkia ja myydä varusteita jäsenilleen voittoa tavoittelematta
- omistaa kiinteistöjä sekä toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
- 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:
1. International Taekwon-Do Federation -liittoon (jäljempänä ITF)
2. All Europe Taekwon-Do Federation -liittoon (jäljempänä AETF)
3. HLU Hämeen liikunta ja urheilu ry:een
4. Suomen Olympiakomiteaan
Liitto suorittaa vuotuiset jäsenmaksunsa näille järjestöille, joissa se on jäsenenä.

5 § Liiton jäsenet
1. Liiton varsinaiset jäsenet voivat olla rekisteröityjä yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia
yhteisöjä, joiden tarkoituksena on edistää ITF Taekwon-Doa Suomessa. Liiton jäsen voi olla myös
liittomuotoinen tai muuten pääasiallisesti muuhun kuin yksittäisten henkilöiden jäsenyyteen
perustuva rekisteröity yhdistys, ”Liittojäsen”.
2. Uusien jäsenten hyväksymisestä päättää vuosikokous. Ennen jäsenhakemuksen jättämistä
yhteisö tekee ennakkotiedustelun kelpoisuudestaan hakea SITF:n jäseneksi liiton hallitukselle
viimeistään kahta kuukautta (2 kk) ennen vuosikokousta, jossa jäsenyys halutaan vahvistaa.
Hallitus antaa ennakkoilmoituksen siitä, voidaanko yhteisö hallituksen mukaan hyväksyä liiton
jäseneksi.

3. Yhteisön, joka haluaa liittyä liittoon jäseneksi, on jätettävä kirjallinen hakemus liiton hallitukselle
viimeistään kuukautta (1 kk) ennen vuosikokousta, jossa jäsenyys halutaan vahvistaa.
Hakemukseen on liitettävä seuraava selvitys:
a. Jäsenyhteisö ja sen jäsenet hyväksyvät liiton tarkoituksen ja nämä säännöt eivätkä ole
henkilökohtaisten sitoumusten tai muiden syiden vuoksi esteellisiä noudattamaan liiton
sääntöjä ja päätöksiä eivätkä kuulu liiton tavoitteita ja toimintaperiaatteita vastustaviin
järjestöihin.
b. Toiminta- ja taloussuunnitelma
c. Hallituksen kokoonpano, perustamisasiakirja, yhdistys- tai kaupparekisterin ote sekä
säännöt
d. Luettelo yhteisössä toimivista Taekwon-Do-mestareista, -opettajista ja mustista vöistä
e. Allekirjoitettu ja tarkastettu tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja hallituksen
toimintakertomus) hakemusta edeltävältä tilikaudelta
f. Selvitys (euroa/hlö) yhteisön harrastajilta perimistä jäsen-, harjoitus-, vyökoe- ja
vastaavista kiinteistä maksuista hakemus- ja sitä edeltävältä vuodelta
g. Ilmoitus yhteisön aktiivisten harrastajien lukumäärästä
4. Hallitus päättää, esittääkö se jäsenyyden hyväksymistä vai hylkäämistä vuosikokoukselle.
5. Varsinainen jäsenyys vahvistetaan liiton vuosikokouksessa. Jäsenhakemus on hyväksytty, jos sitä
kannattaa vähintään 2/3 osaa kokouksessa annetuista äänistä. Uuden jäsenen tulee maksaa
kuluvan vuoden jäsenmaksu täysimääräisesti.
6. Liiton varsinainen jäsen on velvollinen ylläpitämään jäsenluetteloa ja pitämään laissa säädetyllä
tavalla kirjanpitoa tuloistaan ja menoistaan sekä pöytäkirjaa kokouksistaan ja hallinnostaan.
Liittyessään jäseneksi Suomen ITF Taekwon-Do ry:een yhteisö sitoutuu käyttämään liiton
lisenssijärjestelmää. Lisenssijärjestelmässä on kahdenlaisia lisenssejä: 1) vakuutuksellisia
lisenssejä ja 2) vakuutuksettomia lisenssejä. Vakuutuksellinen lisenssi sisältää vakuutuksen sekä
liiton lisenssimaksun. Vakuutukseton lisenssi sisältää ainoastaan liiton lisenssimaksun. Lisenssin
maksavat ne jäsenyhteisön henkilöjäsenet, jotka haluavat osallistua Suomen ITF Taekwon-Do ry:n
alaisiin tapahtumiin. Ostamalla lisenssin henkilö sitoutuu noudattamaan Suomen ITF Taekwon-Do
ry:n sääntöjä ja määräyksiä. Lisenssin maksaneet rekisteröidään Suomen Olympiakomitean
ylläpitämään Suomisport-palveluun. Liiton lisenssimaksun suuruus päätetään liiton
kevätkokouksessa.
Mikäli jäsenyhteisöllä on edellisen lisenssikauden (1.9.–31.8.) aikana ollut vähintään yksi
henkilöjäsenen maksama lisenssi rekisteröity Suomisport-palvelussa katsotaan, että jäsenyhteisö
on sitoutunut käyttämään liiton lisenssijärjestelmää. Mikäli jäsenyhteisöllä ei ole edellisellä
lisenssikaudella ollut yhtään henkilöjäsenen maksamaa lisenssiä rekisteröityneenä Suomisportpalveluun katsotaan, että jäsenyhteisö ei ole sitoutunut käyttämään liiton lisenssijärjestelmää ja
rikkoo siten jäsenyyden ehtoja.
Liitto voi periä kalenterivuosittain jäsenmaksun varsinaisilta jäseniltään ja kannattajajäseniltään.
Jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta päätetään liiton
syyskokouksessa. Vanhojen jäsenten ja syyskokouksessa hyväksyttyjen uusien jäsenten seuraavan

kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenen 31.12. mennessä suoritettujen
henkilöjäsenten lisenssimaksujen määrän mukaan. Kevätkokouksessa hyväksyttyjen uusien
jäsenten kyseisen kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus määräytyy 30.6. mennessä suoritettujen
jäsenyhteisön henkilöjäsenten lisenssimaksujen määrän mukaan. Jäsenmaksu on suoritettava
liitolle laskun mukaisena eräpäivänä. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua 6 (kuuden)
kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi
liitosta. Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa, ei ole äänioikeutta liiton
kokouksessa.
Muista mahdollisista maksuista, niiden suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää liiton
syyskokous. Muita
mahdollisia maksuja voivat olla seuraavat maksut:
- harrastajamaksu (perustuu jäsenen henkilöjäsenmäärään)
- peruskurssimaksu (perustuu jäsenen peruskurssilaisten määrään vuositasolla)
- materiaalimaksu

6 § Kunnia- ja kannattajajäsenet
Liitto voi valita kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut
ITF Taekwon-Don tukemisessa taikka yleisesti toiminnallaan on ansioitunut Taekwon-Don
tavoitteiden ja periaatteiden tukemisessa. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi valinnan
suorittaa liiton kokous hallituksen esityksestä.
Liitolla voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan liiton 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.

7 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Urheilun Eettisen
keskuksen dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen
liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston yleissopimuksen, pohjoismaisen
antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien
muiden 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.

8 § Liitosta eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Liiton
kokous voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta,
tai jäsenellä ei ole ollut yhtään lisenssin maksanutta henkilöjäsentä edellisen kalenterivuoden
aikana tai muuten on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on liittoon liittymällä
sitoutunut, tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa
tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Eroaminen tai 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 liiton kokouksen
käsiteltäväksi ilmoittamalla tyytymättömyytensä hallitukselle 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Jos jäsenyhteisö purkautuu, sen jäsenyys liitossa päättyy.

9§ Kurinpitotoimenpiteet
Kurinpitoasioissa ylin valtaa käyttävä toimielin on liiton eettinen ja kurinpidollinen valiokunta.
Valiokunta päättää jäsenyhteisöön tai sen jäseneen kohdistuvasta kurinpitotoimesta
vuosikokouksen vahvistamien kurinpitosääntöjen mukaisesti. Valiokunta käsittelee kurinpitoasian
kurinpitosääntöjen liitteenä olevan menettelytavan mukaisesti. Valiokunta tekee asiasta päätöksen.
Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan jäsenet kaksivuotiskaudelle nimeä ä vuosikokous.
Valiokunta valitsee itselleen puheenjohtajan. Valiokunnan pä ä tö kseksi tulee se ratkaisu, jota yli
puolet jä senistä on kannattanut.
Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta tekee päätökset myös sopimusperusteisesta kurinpidosta,
niin kuin lisenssiehdoissa tarkemmin määritellään.

10 § Liiton hallitus
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja
ja 3–7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–2 varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi ja toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan
kalenterivuoden alusta. Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan toimikaudet ovat kaksi kalenterivuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin 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 työryhmät
- 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
- esittää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat liiton kokoukselle
- hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät

11 § Liiton kokousten koolle kutsuminen
Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen
kokousta
lähettämällä kutsu sähköisesti kullekin jäsenelle jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

12 § Liiton kokoukset
Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta niin, että kevätkokous pidetään huhti-toukokuun
aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Seuraavan sääntömääräisen kokouksen päivämäärä
päätetään aina edellisessä sääntömääräisessä kokouksessa.
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.
Liiton kokouksissa ovat äänioikeutettuja ne varsinaiset jäsenet, jotka ovat kokoukseen mennessä
maksaneet erääntyneet jäsenmaksunsa liitolle.
Jäsenen äänimäärä vuosikokouksessa määräytyy sen henkilöjäsenmäärän mukaan. Jäsenen
henkilöjäsenmäärä kevätkokouksessa on sama kuin lisenssimaksunsa 31.3. mennessä kyseisenä
vuonna maksaneiden henkilöiden määrä. Syyskokouksessa jäsenen henkilöjäsenmäärä on 30.9.
mennessä kyseisenä vuonna lisenssimaksun maksaneiden henkilöiden määrä. Henkilöjäsenmäärän
tarkistaa hallitus ennen kokousta.
Äänimäärät jakautuvat seuraavan ääniasteikon mukaisesti:
(1) pienimmät seurat (25 prosenttia) saavat 1 äänen
(2) suurimmat seurat (25 prosenttia) saavat 3 ääntä
(3) keskikokoiset seurat (50 prosenttia) saavat 2 ääntä
(4) pyöristys tehdään niin, että kahden (2) äänen joukkiossa on aina vähintään 50 prosenttia
seuroista ja yhden (1) äänen ja kolmen (3) äänen ryhmässä ei kummassakaan ole yli 25 prosenttia
seuroista.
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.
Jäsenyhteisöä edustavalla luonnollisella henkilöllä tulee olla edustamansa yhteisön valtakirja
kuitenkin niin, että yksi henkilö voi edustaa enintään kahta jäsenyhteisöä.

13 § Vuosikokoukset
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- päätetään lisenssimaksun suuruus
- valitaan valiokuntien vastaavat joka toinen vuosi (toimikausi alkaa seuraavan vuoden alusta)
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitellään tulevan kauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun,
kannattajajäsenmaksun ja muiden maksujen suuruus
- valitaan hallitukseen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja joka toinen vuosi, ja vuosittain muut
hallituksen jäsenet
- valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja heille varamiehet
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Puheenjohtajaksi tai rahastonhoitajaksi pyrkivän tulee jättää kirjallinen ilmoitus ehdolle
asettumisestaan hallitukselle sekä seurojen ja opettajien sähköpostilistalle vähintään kaksi (2) ja
enintään kuusi (6) viikkoa ennen syyskokousta, jossa uusi puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
valitaan. Mikäli määräaikana ei tule yhtään hakemusta puheenjohtajaksi tai rahastonhoitajaksi,
haku avataan uudestaan ja ehdolle voi asettua myöhemminkin. Mikäli jompaan kumpaan tehtävään
on vain yksi hakija, äänestetään siitä, valitaanko hänet tehtävään vai ei.
Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään 21 vuorokautta ennen kokousajankohtaa, jotta asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittamiseen ovat oikeutettuja puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja, kukin yksin. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus on henkilöllä, jolla on siihen hallituksen
erikseen antama henkilökohtainen valtuutus. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

15 § Tilikausi ja toimintakausi
Liiton tilikausi ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on
annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16 § 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.

