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ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 

  

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Arctic Taekwon-Do. Yhdistyksen toimialue on Rovaniemi ja 

Lapin lääni. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi.  

  

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on opettaa Choi Hong Hi:n vuonna 1966 perustaman 

kansainvälisen Taekwon-Do -liiton (International Taekwon-Do Federationin, ITF) 

mukaista Taekwon-Doa, sekä edistää ja kehittää jäsentensä piirissä ITF Taekwon-

Doa harrastuksena. Tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monelle 

Taekwon-Do – harrastus kunto- ja kilpaurheiluna kunkin omien tavoitteiden ja 

edellytysten mukaisesti.  

  

Yhdistyksen toimintaan voivat osallistua kaikki ikään, uskontoon, rotuun, 

syntyperään, kansallisuuteen, sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta Taekwon-

Don periaatteiden mukaisesti. Yhdistys toimii Suomen ITF Taekwon-Do ry:n 

jäsenseurana.   

  

Arctic Taekwon-Do ry tekee yhteistyötä opistojen, koulujen, kansalaisopistojen sekä 

korkeakoulujen kanssa. Yhteistyömuotoja kehitetään myös muiden seurojen, 

yritysten, liittojen sekä vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.  

  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää säännöllisesti ohjattuja ITF 

Taekwon-Do koulutuksia, -kilpailuja sekä -seminaareja. Seuran oman jäsenistön 

antaman opetuksen lisäksi opetusta täydennetään tarvittaessa koti- ja ulkomaisilla 

vierailevilla opettajilla. Opetuksen tason ylläpitämiseksi yhdistyksen opettajien 

kouluttautumista tuetaan. Yhdistys hankkii lajiin tarvittavia välineitä, varusteita ja 

tiloja sekä pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan toimialueellaan liikunta-, terveyskasvatus- 

sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin. 
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Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myös erillisiä maksullisia kursseja, 

osallistua pienimuotoiseen talkootoimintaan sekä järjestää huvitilaisuuksia. 

Yhdistys voi järjestämiensä tapahtumien yhteydessä myydä virvokkeita ja järjestää 

myyjäisiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 

omaisuutta. Yhdistys voi välittää jäsenilleen lajiin liittyviä varusteita ja asusteita.  

   

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista etua siihen osallisille eikä sen 

toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistys ei tuota kaupallista 

voittoa, vaan sen on käytettävä kaikki mahdollisesti saamansa tai hankkimansa 

varat ja varusteet jäsenistönsä harjoittelumahdollisuuksien parantamiseen ja 

ohjaajien kouluttamiseen. 

 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy 

yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 

yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen 

tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy 

hakemuksesta yhdistyksen hallitus.   

  

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 

yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 

yhdistyksen toimintaa.   

  

  

mailto:hallitus@arctictkd.fi
http://www.arctictkd.fi/


 

Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 3 (6) 
Saarenrinne 18 
96910 Rovaniemi 
 
 
 

 

 

 
Arctic Taekwon-Do ry hallitus@arctictkd.fi www.arctictkd.fi 
 
 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan.   

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 

joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä 

tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa 

taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.   

  

Arctic Taekwon-Don lajiopillisesta koulutuksesta vastaa yhdistykselle valittu 

päävalmentaja, jonka valinnasta ja erottamisesta päättää hallitus. Yhdistyksen 

hallitus päättää liittymisestä liittoihin tai muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.  

  

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 

jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksua ei kuitenkaan peritä 

kunniapuheenjohtajalta eikä kunniajäseniltä. 

  

mailto:hallitus@arctictkd.fi
http://www.arctictkd.fi/


 

Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 4 (6) 
Saarenrinne 18 
96910 Rovaniemi 
 
 
 

 

 

 
Arctic Taekwon-Do ry hallitus@arctictkd.fi www.arctictkd.fi 
 
 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 

hallituksen puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) 

varajäsentä.  

  

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta, 

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen 

puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja valitaan tehtäväänsä kahdeksi toimikaudeksi 

kerrallaan. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun 

vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 

luettuna on läsnä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai 

yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden 

tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

  

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.   

  

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen   

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin, 

sekä varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.   

  

8. Tilikausi ja tilintarkastus   

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 

hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 

kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen 

lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 
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9. Yhdistyksen kokoukset   

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

tammitoukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin 

päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa 

(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 

asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden 

kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.   

   

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15- vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä 

yksi ääni. Kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on 

kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.   

   

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 

äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa.   

  

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen   

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.   
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11. Vuosikokous   

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:   

a. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa   

b. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

c. hyväksytään kokouksen työjärjestys   

d. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto   

e. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille   

f. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet  

g. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet   

h. valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastajat   

i. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.   

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, 

että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

  

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen   

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 

yhdistyksen purkamisesta.  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat 

samaan tarkoitukseen.   
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