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1. Seuran edustus, jäsenyydet ja rahankäyttö
Jäsenyydet muissa järjestöissä
Suomen ITF Taekwon-Do ry
Suomen ITF Taekwon-Do ry (SITF) on ITF Taekwon-Don kattojärjestö Suomessa. SITF on
International Taekwon-Do Federationin (myöhemmin ITF), sekä eurooppalaisen lajijärjestön All
European Taewon-Do Federation (AETF) jäsen. ITF:n päämaja sijaitsee Lublinissa, Puolassa ja
presidenttinä toimii suurmestari Paul Weiler.
Hämeen liikunta ja urheilu ry - HLU
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU, on vuodesta 1993 toiminut alueellinen ja lajeista
riippumaton liikuntajärjestö. Keskeiset toimintatavat ovat vaikuttaminen, osaamisen
kehittäminen ja palvelut.Toimialue on Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat.
Suomen Potkunyrkkeilyliitto
Suomen Potkunyrkkeilyliitto on potkunyrkkeilyn maailmanliitto WAKO:n ja WAKO Europen
jäsen.
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL
Kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa
liikuntaa hyvässä seurassa. TUL keskittyy erityisesti lasten, nuorten sekä aikuisten matalan
kynnyksen harrasteliikunnan edistämiseen. Liikuntaharrastukseen osallistumisen tulee olla
helppoa ja edullista.
Edustus
Edellä listattujen järjestöjen kokouksissa edustaa pääsääntöisesti seuran puheenjohtaja. Jos
puheenjohtaja on estynyt, seuran hallitus valtuuttaa tarvittaessa edustajan kokouksiin. Seuran
edustajalle maksetaan tarvittaessa matka- ja majoituskustannukset (kokous Tampereen/
Pirkanmaan ulkopuolella). Seuraa voivat edustaa vain ne henkilöt, jotka seuran yleiskokous on
päättänyt edustajiksi hallitukseen tai jotka seuran hallitus on valtuuttanut tehtävään. Hallituksen
sisällä tehdään tehtävänjako aina uuden hallituskauden alussa, jolloin päätetään mistä asioista
kukakin hallituksen jäsen vastaa. Vain hallituksen päätöksellä ja hallituksen osoittamat henkilöt
voivat tehdä seuran nimissä sopimuksia eri sidosryhmien, kuten Tampereen kaupungin,
yritysten, yhdistysten tai muiden vastaavien tahojen kanssa. Jos väärinkäytöksiä ilmenee,
hallitus voi päättää sanktioista ja henkilö, joka on esiintynyt seuran nimissä ilman valtuutusta,
voidaan määrätä korvausvastuuseen jos tarvetta ilmenee.
Rahankäyttö
Seuran rahankäyttöä määrittää yleiskokouksessa hyväksyttävä talousarvio. Seuran rahoja
voivat käyttää ainoastaan ne henkilöt, joille on siihen myönnetty lupa tapauskohtaisesti.
Rahankäytöstä päättää seuran hallitus ja muilla henkilöillä ei ole oikeutta tehdä
maksusitoumuksia, tilauksia, tai muita vastaavia velvoitteita ilman hallituksen mandaattia. Myös
kaikista maksuista, esim. leirien, kilpailujen, koulutusten yms. järjestämisen yhteydessä,
sovitaan hallituksen kanssa etukäteen ja maksuliikenteen hoitaa ko. tapahtuman pääjärjestäjä
yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa. Kaikesta rahankäytöstä, josta talousarviossa ei ole
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tarkempaa määrittelyä, tehdään hallituksessa päätös ennen käyttöä. Tilinkäyttöoikeus on
ainoastaan rahastonhoitajalla sekä taloushallinnossa käytettävällä osto- ja myyntireskontralla,
jota käyttää tilitoimiston henkilökunta. Osto-, kulu- ja matkalaskut asiatarkastetaan ja
hyväksytään rahastonhoitajan ja puheenjohtajan. Rahastonhoitajalla on käyttötilille debit-kortti.
Eturistiriidat
Solmittaessa seuraa koskevia sopimuksia on huomioitava eturistiriitatilanteet. Hallituksen
jäsenten tulee viipymättä ja avoimesti ilmoittaa kaikki ilmeiset tai mahdolliset eturistiriidat
sopimusta suunniteltaessa. Sopimusta laatimassa ja/tai allekirjoittamassa ei tule olla henkilön,
jolla on henkilökohtainen intressi (esim. taloudellinen, poliittinen) sopimuksen syntymiseen.
Eturistiriidassa olevan jäsenen tulee jäävätä itsensä päätöksenteosta. Eturistiriita koskee myös
kolmannen osapuolen intressejä siinä tilanteessa, että jäsenen perheenjäsen on hyötymässä
solmittavasta sopimuksesta.

2. Toimenkuvat
Hallitus
•
•
•
•
•
•

Hoitaa juoksevat asiat ja panee toimeen yleiskokouksen päätökset
Valvoo seuran sääntöjen ja toimintaohjeen noudattamista
Hyväksyy toimintasuunnitelmat ja talousarviot esitettäväksi yleiskokouksiin
Valmistelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
Esittelee yleiskokoukselle välttämättömiksi tulevat uudistukset / muutokset sääntöihin
Toimii kaikin tavoin jäsentensä hyväksi sääntöjen suomin vaikutuksin ja kantaa vastuun
toimistaan.

Pääopettaja ja muut seuran opettajat (4. dan ja ylemmät vyöarvot)
Seuralla tulee olla pääopettaja, jolla on vähintään 4. dan opettajavyöarvo.Pääopettaja on
Taekwon-Doon liittyvä vastuutehtävä, johon yhdistyslaki ei ota kantaa. Pääopettajan rooli
seurassa on vastata lajiteknisistä linjauksista ja standardeista kaikissa Taekwon-Doon liittyvissä
asioissa. Pääopettajan vastuulla on luoda seuraan opetusrunko, ohjata harjoituksia
ja graduoida vyökokeita. Suositeltavaa on, että seuran opettajat osallistuisivat säännöllisesti
kansallisille ja kansainvälisille opettajaseminaareille sekä muihin lajiseminaareihin, jotta seuran
lajiopetuksen taso pysyy riittävän korkealla.
Seuran pääopettajan voi valita ja vaihtaa seuran hallitus tai yleiskokous. Pääopettajan tehtävä
on toistaiseksi voimassaoleva. Pääopettajan vaihtamiselle tulee olla vahvat perusteet, mikäli
edellinen pääopettaja ei omasta tahdostaan ole väistymässä tehtävästään. Jos seuran
pääopettaja on perustanut seuran tai hän on seuran oma kasvatti, voidaan hänet erottaa vain
seuran ja/tai liiton kurinpitosäännöstön rikkomisen tai tehtäviensä laiminlyönnin takia.
Harjoitustenohjaajat
Koska kyseessä on kamppailulaji, jonka osaaja voi väärinkäytöstilanteessa saada isoa vahinkoa
aikaan, tarkistetaan rikostausta kaikilta harjoituksia ohjaavilta. Lisätietoja rikostaustaotteen
pyytämiseen liittyvistä valtuuksista saa oikeusrekisterikeskuksesta. Kaikki alkeiskursseille tulijat
ja seuran jäseneksi liittyvät vakuuttavat myClub-rekisteröitymisen yhteydessä, ettei heillä ole
rikosrekisteriotemerkintöjä. Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta
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http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/) käy ilmi, millaiset rikokset rikostaustaotteessa
näkyvät.

3. Tiedotus
Seuralla on käytössään useita eri tiedotuskanavia, joita käytetään rinnakkain tarpeesta riippuen.
Tiedotuskanavia ovat:
1. myClub-jäsenpalvelu
2. Seuran Internet-sivut: www.tamtkd.net
3. Sosiaalinen media:
a. Facebook-ryhmä harrastajille https://www.facebook.com/groups/tamtkd/
b. Facebook-ryhmä juniorien vanhemmille
https://www.facebook.com/groups/1673499989604850
c. Facebook-sivu https://www.facebook.com/TampereenTaekwonDoSeura
d. Instagram-tili https://www.instagram.com/tamtkd/
4. Harjoitukset (ohjaajat tiedottavat tärkeimmistä asioista harjoitusten yhteydessä)
5. Seuran ilmoitustaulu Budo 6:ssa
Seuran www-sivuista vastaa webmaster, webmaster@tamtkd.net. Jäsenrekisterin hallinta
ja pääasiallinen tiedotus jäsenille tapahtuu myClub-palvelun kautta. Sosiaalinen media
toimii sekä markkinointiin että sisäiseen tiedotukseen varsinaisen pääviestintämuodon
rinnalla. Www-sivuilla julkaistaan jäsenistön kannalta tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat
uutiset sekä pidetään yllä tapahtumakalenteria ja yhteystietoja eri tahoihin. Lisäksi
internet-sivut toimivat yhtenä markkinointikanavista yhteistyökumppaneiden ja uusien
harrastajien suuntaan.
Sähköpostilistat
Seuralla on käytössä muutamia sähköpostiosoitteita ja listoja, joilla tavoittaa helpoiten tietyt
henkilöt. Listoja ja osoitteita ovat:
Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja
Päävalmentaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Webmaster
Mustat vyöt
Opettajat

hallitus@tamtkd.net
pj@tamtkd.net
paavalmentaja@tamtkd.net
info@tamtkd.net
rahastonhoitaja@tamtkd.net
webmaster@tamtkd.net
mustat@tamtkd.net
opettajat@tamtkd.net

Hallituksen sisäinen tiedotus
Hallituksen pääasiallisena sisäisenä tiedotusvälineenä käytetään sähköpostia ja
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pikaviestisovelluksia (esim. Whatsapp). Sähköpostitse/viestitse voidaan tiedottaa asioista ja
tiedote ei välttämättä vaadi muilta jäseniltä välittömiä toimenpiteitä. On myös mahdollista tehdä
päätöksiä sähköpostin/pikaviestisovelluksen välityksellä, jolloin viestin lähettäjä asettaa viestiin
määräajan, jonka puitteissa kaikkien on kommentoitava asiaa. Hallituksen sihteeri laatii näistä
päätöksistä pöytäkirjan. Lisäksi hallituksen jäsenet pitävät toisiaan ajan tasalla puhelimitse sekä
kokousten yhteydessä. Yleisenä periaatteena tiedotuksessa on, että asioihin reagoidaan
annetun ajan puitteissa nopeasti, jotta asiat eivät jää roikkumaan ja päätökset saadaan tehtyä.

4. Maksut
Jäsenmaksu
Seuran jäsenmaksun maksavat kaikki Tampereen Taekwon-Do seuran jäsenet, paitsi
kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat. Jos maksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä,
tulkitaan jäsen eronneeksi seurasta. Seuran jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa.
Jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosittain syyskokouksessa. Jäsenmaksujen
seurannasta vastaa rahastonhoitaja.
Harjoitusmaksu
Kaikki harjoituksiin osallistuvat henkilöt maksavat harjoittelustaan yleiskokouksen määrittämän
hinnan. Puolivuosittaisen kausimaksun sijaan voi valita 10 kerran kortin. Kursseista peritään
yleiskokouksen määrittämä kurssimaksu. Harjoitusmaksujen seurannasta vastaa
rahastonhoitaja.
Lisenssi
Tampereen Taekwon-Do seura on mukana Suomen ITF Taekwon-Do ry:n
lisenssijärjestelmässä. Lisenssi on pakollinen kaikille, jotka
• harjoittelee seurassa
• ohjaa harjoituksia seurassa
• osallistuu vyökokeeseen, kilpailuun tai leirille
• graduoi vyökokeita seurassa
Lisenssikausi on syyskuu-elokuu. Lisenssimaksu tulee olla maksettuna ennen
vyökokeeseen menoa sekä kilpailuihin tai leireille osallistuttaessa. Seuran lisenssivastaava
hoitaa lisenssikausitarrojen jakelun harjoituspasseihin liimattavaksi.

5. Leirit, kilpailut, tuomarointi ja vyökokeet
Leirit ja seminaarit
Tampereen Taekwon-Do seura pyrkii järjestämään vuosittain muutamia leirejä/seminaareja.
Osa näistä on avoimia kaikille ITF Taekwon-Don harrastajille, osa leireistä on rajattu ainoastaan
seuran omille harrastajille ja jotkut leirit saattavat olla myös ITF Taekwon-Don ulkopuolista
oheisharjoittelua. Lisäksi seura kannustaa harrastajiaan osallistumaan muiden seurojen ja
SITF:n järjestämille leireille ja seminaareille.
Seuran hallitus päättää, mihin kotimaisille ja ulkomaisille leirille järjestetään matka keskitetysti
seuran toimesta. Jäsenet voivat esittää hallitukselle ehdotuksia tällaisista leireistä.
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Kilpailut
Tampereen Taekwon-Do seura pyrkii järjestämään vuosittain kaksi kilpailua sekä mahdollisesti
muita kilpailuja SITF:n pyynnöstä. Lisäksi seura kannustaa harrastajiaan osallistumaan muiden
seurojen ja SITF:n järjestämiin kilpailuihin. Myös kilpailukokemusten hankkimiseen ulkomailta
kannustetaan.
Seuran hallitus päättää, mitkä kotimaiset ja ulkomaiset kilpailumatkat järjestetään seuran
keskitetysti seuran toimesta. Jos harrastajilla on kiinnostusta osallistua johonkin kilpailuun, tulee
asiasta ilmoittaa seuran hallitukselle tai kilpailuvastaavalle, jotta ilmoittautumiset ja maksut
saadaan hoidettua oikein.
Kansainvälisten arvokilpailujen (EM- ja MM-kilpailut) osallistujat määrittää SITF.
Tapahtuma-avustukset
Seura tukee harrastajiaan tapahtumakohtaisesti. Tuesta päättää seuran hallitus. Tukea tulee
anoa tapahtumakohtaisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka tulee palauttaa viimeistään
yhtä (1) kuukautta ennen tapahtuman aloituspäivää. Avustusta myönnetään erityisesti
mm. lajin arvokisoihin, eli EM-kilpailuihin ja MM-kilpailuihin, sekä muihin isoihin kansainvälisiin
kilpailuihin. Avustusta voi hakea mihin tahansa kilpailuihin, seminaareille, leireille, koulutuksiin
tai varustehankintoihin.
Seuran hallitus arvioi tuen tarpeen saapuneiden hakemusten perusteella ja tekee päätöksen
tuen tarpeellisuudesta sekä määrästä. Mahdollisen myönnetyn avustuksen suuruus riippuu
mm. avustettavien lukumäärästä, kustannuksista, seuran rahatilanteesta, kaupungin
avustuksista ja tapahtuman tärkeydestä.
Tuomarointi
Seurassa on useita A-, B-, C-, ja D-tuomareita, joita kutsutaan usein kotimaisiin kilpailuihin
tuomaroimaan SITF:n tuomarivastaavan toimesta. Seurassa kannustetaan toimimaan
tuomarina eri kilpailuissa ja tehtävä on myös kunnia-asia. SITF:n järjestämissä kilpailuissa A- ja
B-tuomarien kulut korvataan SITF:n toimesta, mutta yksittäisten seurojen järjestämissä
kilpailuissa vastaavia tuomarikorvauksia ei välttämättä makseta.
Kilpailuihin osallistuvien tuomarien osalta päätetään erikseen hallituksen kokouksessa ja mitä
tuomareille korvataan seuran puolesta. Kilpailuihin tuomariksi haluavien pitää ilmoittaa hyvissä
ajoin osallistumisesta myös seuran hallitukselle, mikäli seuralta toivotaan osallistumista
kustannuksiin.
Suomen ITF Taekwon-Do ry järjestää muutamia tuomarikoulutuksia vuosittain. Tuomariluokkien
vaatimukset ja oikeudet on lueteltu SITF:n www-sivuilla http://www.taekwon-do.fi/koulutus/.
Vyökokeet
Seurassa järjestetään vyökokeita noin neljä kertaa vuodessa. Seurassa voi suorittaa vyöarvoja
väliltä 9 gup – 5. Dan. Ylin suoritettava vyöarvo nousee, mikäli seuran mestari ylenee 8. tai 9.
Danille. Värivöiden vyökokeeseen osallistuttaessa tulee olla maksettuna:
• jäsenmaksu (ei koske alkeiskurssilaisia)
• harjoitusmaksu
7
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•

lisenssimaksu

Mustan vyön kokeeseen osallistuvalle löytyy lisäinformaatiota ja ohjeistusta SITF:n wwwsivuilta. Mikäli värivöiden vyökokeeseen haluaa osallistua jonkin toisen seuran edustaja, tulee
asiasta sopia pääopettajan/vyökokeesta vastaavan opettajan kanssa.
Vyökokeisiin osallistuvalla tulee olla tarpeeksi harjoitusmerkkejä kortissaan tai mustilla vöillä
tarpeeksi aikaa edellisestä kokeesta. Kokeeseen ilmoittaudutaan myClubissa määräaikaan
mennessä, ennen ilmoittautumista on pyydettävä lupa osallistumiseen omalta vastuuopettajalta.
Mikäli seuraan haluaa liittyä WT-harrastaja, saa hän pitää halutessaan WT-värivyöarvonsa. ITFvyökokeeseen osallistuttaessa, tulee hänen hallita kaikki vyöarvonsa edellyttämä ITFosaaminen. Dan-arvojen myöntämisessä WT:n Dan-arvolle noudatetaan kansainvälisen ITFkattojärjestön linjaa

6. Varusteet
Seuran varustemyynti on pääosin ulkoistettu yhteistyökumppaneille (Budoland ja Tamline).
Joitain yksittäisiä varusteita ja tarvikkeita voi ostaa suoraan seuran varustevarastosta, joka on
Nääshallilla seuran omassa salissa. Varusteostot suoritetaan myClubin verkkokaupan kautta tai
ennalta sovittuna ajankohtana korttimaksulla paikanpäällä.

7. Ohjeita harrastajille
Yleisiä ohjeita salille ja tapahtumiin
Jokaisen harjoittelijan tulee noudattaa salietikettiä ja yleisiä Taekwon-Don sääntöjä. Tässä lista
yleisimmistä ohjeista, joita jokaisen harjoittelijan tulee noudattaa.
Salilla:
• Kengät riisutaan sisäänkäynnin kenkähyllyjen kohdalla ja saliin ei kuljeta kengät jalassa.
• Ennen harjoitusvuoron alkua odotetaan käytävällä/hiljaa salin reunalla, kunnes edellinen
harjoitusryhmä on lopettanut.
• Saliin astuttaessa kumarretaan, samoin sieltä poistuttaessa (kumarrus kohti ITF:n
lippua, mikäli sellainen salista löytyy).
• Harjoituksen ohjaajalle kumarretaan sekä harjoitusten alussa että lopussa.
• Kumarrutuksen komentaa harjoituksen apuopettaja tai muodossa oleva ylin vyö. Mikäli
saliin saapuu 4.dan tai ylemmän vyöarvon suorittanut opettaja (ja salissa ei kyseistä
henkilöä ylempää vyöarvoa vielä ole), salissa olevat kumartavat opettajalle.
• Mikäli harjoittelijalle tulee kysyttävää kesken harjoituksen, tulee hänen kumartaa ennen
kysymystä sekä vastauksen jälkeen. Kansainvälisillä seminaareilla (esim. IIC)
harjoittelijan pitää myös kertoa nimensä ja mistä maasta hän tulee.
• Harjoitusten aikana juodaan ainoastaan silloin kun harjoituksen vetäjä antaa siihen
luvan.
• Kesken harjoituksen ei salista poistuta ilmoittamatta siitä ohjaajalle.
Tapahtumissa (kilpailut, leirit jne.):
• Jokainen tapahtumiin osallistuva edustaa Tampereen Taekwon-Do seuraa. Tästä syystä
jokaisen tulee noudattaa yleisiä käyttäytymis- ja kohteliaisuussääntöjä.
• Kansallisissa kilpailuissa ja kansainvälisissä seurakilpailuissa, leireillä ja vastaavissa
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•
•
•

tilaisuuksissa käytetään seuran edustusasua jollei toisin ole sovittu (poikkeuksina
esimerkiksi maajoukkueen kilpailut ja leirit).
Jokainen tapahtumaan osallistuva huolehtii, että on maksanut tarpeelliset maksut
myClub-laskun eräpäivään mennessä oikealla viitenumerolla.
Huolehdi, että olet selvillä majoitus- ja kuljetusvaihtoehdoista hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa.
Ilmoittaudu tapahtumiin AINA määräaikaan mennessä. Kysy, jos on jotain epäselvää,
äläkä odota, että asiat hoituvat itsestään. Ole aktiivinen!

8. Sponsorointi
Seuran sponsori
Mikäli seuralle tarjotaan sponsorisopimusta, tulee seuran ottaa yhteyttä SITF:n hallitukseen ja
varmistua, ettei sopimusehdotus ole ristiriidassa minkään olemassa olevan SITF:n
sponsorisopimuksen kanssa. Jos ristiriitaa ei ole, voi seuran hallitus päättää sopimuksen
hyväksymisestä. Tämä ohje koskee myös seurojen järjestämien tapahtumien sponsorointia.
Sponsorin tulee olla hyvän maun mukainen eikä se saa olla ristiriidassa lajin edustamien
arvojen kanssa.
Yksittäisten henkilöiden sponsorit
Mikäli yksittäiselle henkilölle tarjotaan sponsorisopimusta, tulee henkilön itsensä ottaa yhteyttä
SITF:n ja seuran hallitukseen ja varmistua, ettei sopimusehdotus ole ristiriidassa minkään
olemassa olevan SITF:n tai seuran sponsorisopimuksen kanssa. Jos ristiriitaa ei ole, voi henkilö
itse päättää sopimuksen hyväksymisestä. SITF ylläpitää urheilijoiden henkilökohtaisista
sponsoreista listaa, johon merkataan kunkin urheilijan henkilökohtaiset sponsorit heti kun
urheilija ilmoittaa uudesta sopimuksesta. Sponsorin tulee olla hyvän maun mukainen eikä se
saa olla ristiriidassa lajin edustamien arvojen kanssa.
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