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LOHJAN TAE KWON DO Seura 
 

SÄÄNNÖT 
 

1 
 

Yhdistyksen nimi on Lohjan Tae Kwon Do Seura. Yhdistyksen kotipaikka on 

Lohjan kaupunki Uudenmaan läänissä ja yhdistyksen toiminta-alue on Lohjan 

kaupunki ja sen ympäristö. Yhdistys on perustettu 04.10.1988 ja siitä käytetään 

näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. 
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Seuran tarkoituksena on edistää Tae Kwon Doa seuran toiminta-alueella, 

tarjoamalla seuran jäsenille mahdollisuuden harrastaa kunto- ja kilpaurheilua 

edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 
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Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

 

1 Tarjoamalla jäsenilleen: 

– kilpailutoimintaa 

– koulutustoimintaa 

– valmennus- ja harjoitustoimintaa 

– nuorisotoimintaa 

– tiedotus- ja suhdetoimintaa 

– valistus- ja kasvatustoimintaa 

– kuntoliikuntaa sekä 

– muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa 

yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä 

kansalaisia. 

2 Kiinnittämällä ehdostusten, anomusten ja aloitteiden kautta 

toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota 

sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille 

tarpeellisten harjoittelupaikkojen ja harjoitusvälineiden 

hankkimiseen ja hoitamiseen. 

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

4 Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla 

toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

5 Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen 

huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja 

ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannustoimintaa sekä 

majoitus- ja ravitsemusliikettä, bingotoimintaa sekä välittäen 

jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita. 

 

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. 
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Seura on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Ry:n Uudenmaan piirin jäsen. Piirin ja 

seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SVUL:n jäsenliittojen 

jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä. 

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään 

näissä säännöissä lyhennystä SVUL. 
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Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan 

seuran, SVUL:n piirin, SVUL:n jäsenliittojen sekä SVUL:n sääntöjä ja määräyksiä. 

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä 

kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran 

puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. 

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen 

henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee 

seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. 

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- muttei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 
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Seuran jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti 

johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti seuran kokouksen 

pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta 

eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut velvoitteet kuluvan 

kalenterivuoden loppuun asti. 
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Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka 

– laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen 

– toimii seuran sääntöjen vastaisesti 

– rikkoo lakeja ja esiintyy urheiluhengen vastaisesti 

– toimii seuran tai SVUL:n tai sen jäsenliittojen ja piirien tarkoitusperien 

vastaisesti 

 

Erotettu jäsen voi neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamisesta tiedon 

saatuaan kirjallisesti vedota seuran seuraavaan kokoukseen jättämällä 

vetoomuskirjelmänsä mainitussa ajassa seuran johtokunnalle. Johtokunnan on 

kutsuttava seuran kokous koolle vähintään kolmenkymmenen (30) päivän 

kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä tulkoon 

erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa vasta 

sitten kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 
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Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen 

suuruudestä päättää seuran syyskokous vuosittain. Alkeiskurssimaksujen, 

kuukausiharjoitus- ja leirimaksujen suuruudesta päättää johtokunta. 

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä 

nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja 

ollut seuran jäsenenä vähintään kymmenen vuotta tai on suorittanut 

kertakaikkisena suorituksena 10:n vuoden jäsenmaksut tai muita palveluksia. 

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. 
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Varsinaisia seuran kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2), kevätkokous maalis-, 

huhtikuussa ja syyskokous loka-, marraskussa johtokunnan määrääminä päivinä. 

 

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle johtokunta 

katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran 

jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähinään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä 

kun jäsenet ovat tehneet siitä edellämainitulla tavalla esityksen. 

 

Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen 

kokousta, joko kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen 

ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella ja ilmoituksella seuran kokouksen 

päättämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä. 

 

Kysymykset, jotka joku jäsen haluaa saada seuran kokouksissa käsiteltäviksi, on 

esitettävä kirjallisesti johtokunnalle kevätkokousta varten ennen tammikuun 

viimeistä päivää ja syyskokousta varten ennen syyskuun viimeistä päivää. 
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Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1 Kokouksen avaus 

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan 

tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa 

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Esitetään vahvistettavaksi vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien 

lausunto 

6 Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja 

muille tilivelvollisille. 

7 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti 

vireillepanemat muut asiat 

8 Kokouksen päättäminen 
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Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1 Kokouksen avaus 

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan 

tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa 

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle 

kalenterivuodella 

6 Päätetään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta 

7 Valitaan johtokunnan jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle 

8 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

9 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten pykälän 11 mukaisesti 

vireillepanemat muut asiat. 

10 Valitaan edustajat SVUL:n Uudenmaan piirin ja SVUL:n jäsenliittojen 

vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden 

valitsemiseksi edellämainittuihin kokouksiin. 

11 Kokouksen päättäminen. 
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Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa. Kaikissa 

kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen. 

 

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksun maksaneella viisitoista vuotta 

täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. 

Valtakirjalla ei saa äänestää. 
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Seuran asioita hoitaa syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu 

johtokunta, johon kuuluu kolme (3) – kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunta valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut 

tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Jos 

johtokuntaa kuuluva henkilö kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä 

hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljelläolevaksi 

toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. 

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 

varapuheenjohtajan kutsusta katsoessaan sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään 

kaksi johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsut suorittaa sihteeri 

seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeitse. 

 

Johtokunta on päätösvaltainen jos paikalla on vähintään puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä. 
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Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä. 

2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 

3 Suunnitella, kehittää ja johtaa seuran kokoustoimintaa. 

4 Vahvistaa tehtävänjaon keskenään sekä valita tarvittavat henkilöt, 

valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle 

vastuullisia tehtäviä. 

5 Vastata seuran ulkopuolelle tapahtuvasta toiminnasta. 

6 Vastata SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden 

seuralle asettamista velvoitteista. 

7 Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 

8 Pitää jäsenluetteloa. 

9 Hoitaa seuran taloutta. 

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet. 

12 Valita/erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan. 

13 päättää kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä. 

14 Ryhtyä kaikkiin toiminpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

15 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa 

ennen kevätkokousta. 
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Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä jonkun 

johtokunnan jäsenen tai johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa. 

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 
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Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilipäätös ja vuosikertomus on 

annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle viikon kuluessa 

tilien vastaanottamisesta. 
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Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä 

pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja 

sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. 
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Päätös seuran sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tehdään seuran 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä 

kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä 

kokouksessa. 

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai seuran purkamisesta. 
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Jos seura purkautuu on sen varat käytettävä seuran tarkoitusta palvelevan 

toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan. 

Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran 

purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 
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Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan 

yhdistyslain määräyksiä. 
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Lohjan Taekwondo -seura 

 
1 
 

Yhdistyksen nimi on Lohjan Taekwondo -seura. Yhdistyksen kotipaikka ja 

toiminta-alue on Lohjan kaupunki ja sen ympäristö. 

 

2 
 

Seuran tarkoituksena on edistää taekwondoa seuran toiminta-alueella, 

3 
 

4 
 

Seura voi olla urheilun kansallisen kattojärjestön jäsen joko suoraan tai 

kuuluessaan lajiliittoon, lajiliiton kautta. Seura voi myös liittyä jonkin alue- tai 

piiriorganisaation tai vastaavan jäseneksi, jos johtokunta tai seuran kokous 

päättää sen olevan tarpeellista. 

Kuuluessaan jonkin liiton, alue- tai piiriorganisaation tai vastaavan jäseneksi on 

seura velvollinen noudattamaan näiden sekä seuran omia sääntöjä ja 

määräyksiä. Näistä mahdollisista jäsenyyksistä käytetään näissä säännöissä 

nimitystä sidosryhmät. 
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Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan 

seuran ja seuran sidosryhmien sääntöjä ja määräyksiä. 
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Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka 

– toimii seuran tai seuran sidosryhmien tarkoitusperien vastaisesti 

 

9 
 

Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen 

kokousta, joko kirjallisena ilmoituksena jäsenille, seuran viralliseen 

ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai ilmoituksella paikallisessa 

sanomalehdessä. 
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Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

10 Valitaan edustajat seuran sidosryhmien vuosi- ym. kokouksiin  

 

SÄÄNTÖMUUTOKSET
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Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 

6 Vastata seuran ja seuran sidosryhmien sääntöjen ja ohjeiden seuralle 

asettamista velvoitteista. 

 


