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SUOMEN KARATELIITTO RY
SÄÄNNÖT
1§ LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Karateliitto ry. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään nimeä Finnish Karate Federation.
Karateliittoon kuuluvat lajit voivat käyttää lajilleen tunnusomaista nimeä ja toimia oman lajinsa edustajina kansallisissa ja
kansainvälisissä organisaatioissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Helsinki.
2§ LIITON TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on edistää liittoon kuuluvia itsepuolustus- ja kamppailutaitolajeja ja niiden toimintaa Suomessa, sekä olla näiden
tarkoitusperien hyväksi toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen jäsenseurojen ja muiden oikeustoimikelpoisten yhteisöjen
aatteellisen, kilpa-, kunto-, nuoriso-, tiedotus- ja muun lajitoiminnan valtakunnallisena keskusjärjestönä.
3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan liitto toteuttaa
•
järjestämällä koulutus-, kilpailu- ja valmennustoimintaa,
•
edistämällä uusien seurojen perustamista sekä tukemalla seurojen toiminnan tehostamista,
•
huolehtimalla jäsentensä yhteiskunnallisten toimintaedellytysten kehittymisestä,
•
laatimalla ja vahvistamalla lajiensa säännöt (kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpitosäännöt yms.),
•
valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet,
•
ohjaamalla ja valvomalla lajiensa kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla,
•
edustamalla Suomessa lajiensa kansainvälisiä lajiliittoja ja valvomalla niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista,
•
sekä huolehtimalla tarvittavasta julkaisu-, tiedotus- ja kansainvälisestä toiminnasta.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa
edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Toimintansa tukemiseksi liitto voi hankkia ja myydä jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja julkisia huvitilaisuuksia,
vastaanottaa lahjoja ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja harjoittaa alaansa
liittyvää julkaisutoimintaa.
4§ LIITON JÄSENYYDET
Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.
5§ LIITON JÄSENET
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden tarkoituksena on edistää
ja kehittää itsepuolustus- ja kamppailulajeja ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet
kirjallisesta hakemuksesta 2/3 äänienemmistöllä.
Liittokokous voi yksimielisellä päätöksellä liittohallituksen esityksestä kutsua lajiensa toiminnassa
erityisen kunnostautuneita henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi.
Liitto voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään. Maksujen suuruus määrätään kullekin vuodelle erikseen
liittokokouksessa. Jäsen- ja liittymismaksu määräytyy jäsenenä olevan rekisteröidyn yhdistyksen osalta jäsenmäärän perusteella siten,
että jäsen maksaa jokaista sen jäsenenä olevaa henkilöä kohden liittokokouksen määräämän jäsen- ja liittymismaksun. Muille
jäsenenä oleville oikeustoimikelpoisille yhteisöille liittokokous määrää liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu on
suoritettava liitolle siinä ajassa kuin liittohallitus siitä kulloinkin määrää. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
6§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidoping -toimikunnan doping – säännöstöön,
Kansainvälisen Olympiakomitean sääntöihin, kansainvälisten liittojen doping – säännöstöihin, Euroopan Neuvoston
yleissopimuksen, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen ja Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten
antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
7§ LIITOSTA EROAMINEN, EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Jos jäsenyhdistys purkautuu
tai lakkautetaan, voi liittohallitus todeta sen jäsenyyden päättyneen. Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen
mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton
tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Liittohallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta.
Jäsen, joka ei kahden viikon (14 vrk) kuluessa liittohallituksen päättämästä määräpäivästä ole suorittanut vuosittaista jäsenmaksuaan,
voidaan liittohallituksen päätöksellä erottaa liitosta.
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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 tilalle 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.
Liittohallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liittokokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja
maksujaan kulloinkin liittohallituksen määräämään päivämäärään mennessä. Jäsen, jonka liittohallitus on erottanut, on oikeutettu
saattamaan erottamiskysymyksen liittokokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti liittohallitukselle 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
8§ LIITON HALLINTO
Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.
Liittohallitukseen kuuluvat sääntömääräisen liittokokouksen vuosittain valitsemat puheenjohtaja, joka on samalla liiton
puheenjohtaja, ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja, tai toinen (2.) varapuheenjohtaja sekä 3-6 jäsentä. Kaikista edellä mainituista
yksi (1) tulee valita Taidon harrastajien keskuudesta ja yksi (1) Hokutoryu Ju-Jutsun harrastajien keskuudesta. Mikäli hallitukseen ei
pystytä valitsemaan jäseniä Taidon tai Hokutoryu Ju-Jutsun harrastajien keskuudesta täytetään paikat Karaten edustajilla. Hallituksen
kokouksessa johtaa puhetta puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt 1. varapuheenjohtaja tai 2. varapuheenjohtaja tässä järjestyksessä.
Liittoon työsuhteessa oleva ei voi tulla valituksi hallitukseen eikä olla liiton jäsenenä olevan yhdistyksen edustajana liiton
kokouksessa.
Liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi (3) vuodeksi siten, että heidän
toimikautensa alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan kalenterivuoden lopussa.
Kerrallaan valitaan yksi puheenjohtajista ja 1-2 muuta hallituksen jäsentä.
Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali käydään siten, että valitaan kolmen vuoden välein kiertävässä järjestyksessä
puheenjohtaja, seuraavana vuonna ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja ja sitä seuraavana vuonna toinen (2.) varapuheenjohtaja.
Liittohallituksen muista jäsenistä 1-2 on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva liittohallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä
uudelleen. Liittohallituksen varapuheenjohtajat tai liittohallituksen jäsenet voivat asettua ehdolle liitohallituksen puheenjohtajan
vaaliin. Jonkun heistä tullessa valituksi liittokokous valitsee hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Liittohallituksen puheenjohtajiston ja liittohallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien määrä on rajoitettu kahteen (2).
Liittohallituksessa on mahdollisuuksien mukaan oltava edustettuna kumpaakin sukupuolta.
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta.
Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten
ääniä saanut valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Jos liittohallituksen jäsen kesken toimikauttaan on estynyt tehtävänsä hoitamiseen, liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen
henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
9§ LIITON KOKOUKSET
Liitolla on vuosittain kaksi (2) varsinaista liittokokousta, jotka pidetään maalis-huhtikuussa (kevätliittokokous) ja marras-joulukuussa
(syysliittokokous).
Liiton varsinaisella jäsenellä on liiton kokouksessa yksi (1) ääni. Liiton varsinaisen jäsenen edustajalla on oltava edustamansa
jäsenen antama valtakirja. Kukin liittokokousedustaja voi liiton kokouksessa edustaa vain yhtä (1) liiton varsinaista jäsentä.
Liittokokousedustajan tulee olla liiton jäsenenä olevan yhdistyksen jäsen tai oikeutettu edustamaan jäsenenä olevaa
oikeustoimikelpoista yhteisöä.
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Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
esitetään toimintakertomus liiton toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta
esitetään liiton tilinpäätös sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto tilinpäätöksestä ja hallinnosta
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle
päätetään tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja hallituksen jäsenten palkoista ja palkkioista
valitaan liitolle kaksi (2) tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa sekä yksi (1) varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
seuraavalle kalenterivuodelle
käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat

Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen
toimitetaan erovuorossa olevan liiton puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan vaali seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi
päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrä sekä toimitetaan liiton hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten
tilalle
vahvistetaan liiton varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat
parillisina vuosina nimetään kaksi jäsentä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. Kamppailuliittojen
yhteisen kurinpitovaliokunnan jäseneksi ei voida valita Liiton hallituksen jäsentä tai toimihenkilöä. Valittavat jäsenet eivät
voi olla saman jäsenseuran jäseniä.

Asiat, jotka joku äänivaltainen liiton jäsen haluaa saada kevätliittokokouksessa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti
liittohallitukselle 31. tammikuuta mennessä. Asiat, jotka joku äänivaltainen liiton jäsen haluaa saada syysliittokokouksessa
käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti liittohallitukselle 31. elokuuta mennessä. Asiaa, jota ei ole kokouksen esityslistalla, ei voida
ottaa päätettäväksi, mutta asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustettuna olevasta äänivallasta
niin haluaa.
Ylimääräinen liittokokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai kun liittokokous niin päättää tai kun vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen
esityksen. Kokous on kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Liiton kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla ja ilmoituksella liiton
www-sivuilla. Kokouskutsussa on noudatettava yhdistyslakia.
Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä (muissa paitsi
sääntöjen 12§ ja 13§ mainituissa tapauksissa). Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon liiton kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan
ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat.
10 § LIITTOHALLITUS
Liittohallituksen tehtävänä on
1. hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti
2. edistää kaikkia liiton alaisia lajeja tasapuolisesti
3. edustaa liittoa
4. valita liiton edustajat muihin yhteisöihin
5. kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä
6. valita valiokunnat ja työryhmät
7. pitää jäsenluetteloa
8. nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt
9. hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta
10. huolehtia talousarvioiden ja toimintasuunnitelmien sekä tilinpäätösten ja toimintakertomusten laatimisesta
11. vahvistaa liiton sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet
12. huolehtia arvokilpailujen anomisesta, järjestämisestä ja jakamisesta jäsenistölle
13. päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
14. hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kumpikin yksin, tai hallituksen 1. tai 2. varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä jonkun liiton hallituksen jäsenen kanssa.
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11§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään liittokokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
13§ LIITON PURKAMINEN
Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa varat on luovutettava johonkin liiton tarkoitusta edistävään toimintaan
purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

