
Suomen Kendoseurojen Keskusliiton säännöt 

1§ 

Yhdistyksen nimenä on Suomen Kendoseurojen Keskusliitto. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin 
kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. 

2§ 

Liiton tarkoituksena on kehittää jäsentensä taitoja japanilaisissa miekkailu- ja aselajeissa, sekä toimia 
näiden tarkoitusperien hyväksi toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen jäsenyhdistysten aatteellisena 
keskusliittona.  

Liitto avustaa jäseniään näiden pyrkimyksissä japanilaisten miekkailu- ja aselajien harrastuksen 
kehittämiseksi Suomessa ottaen samalla huomioon lain ja hyvien tapojen vaatimukset. Lisäksi liitto 
lähettää maajoukkueet arvokilpailuihin, järjestää kilpailuja, koulutusta ja valmennusta, näytös- ja 
esitelmätilaisuuksia, toimittaa julkaisuja ja huolehtii kansainvälisestä yhteistoiminnasta edustamiensa 
lajien alalla. 

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 

3§ 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen japanilaisia miekkailu- ja aselajeja edistävä Suomessa 
toimiva aatteellinen rekisteröity yhdistys, jonka säännöt liiton hallitus hyväksyy. Jäsenasiat käsitellään 
hallituksen kokouksissa.  

Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella liiton hallitukselta. Hakemukseen on liitettävä 
seuraava selvitys:  

1. Yhteisön voimassa olevat säännöt, yhtiöjärjestys tai vastaava.  

2. Yhdistys- tai kaupparekisterin ote. 

4§ 

Liitto voi valita kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisesti on ansioitunut työssään liiton edustamien 
lajien parissa. Kunniajäsenen nimittää liiton jäsenkokous hallituksen esityksestä. 

Liitolla voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan liiton toimintaa. Kannattajajäsenenä voi olla 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. 

Kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä on puhe- mutta ei äänivaltaa liiton kokouksissa. 

 

 



5§ 

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan 
dopingsäännöstöön ja sitä kautta kansainvälisen Olympiakomitean ja WTF:n ja ETU:n 
dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen 
antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten 
mukaisiin sääntöihin. Liitto ja sen jäsenet ovat lisäksi sitoutuneet noudattamaan liiton piirissä 
järjestettyjen harjoitusten, kilpailujen, näytösten ja muiden tapahtumien osalta yleisesti hyväksyttyjä 
eettisiä reilun pelin sääntöjä. 

6§ 

Jos jäsen haluaa erota liitosta, on erosta ilmoitettava kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Jäsenyhdistyksen on liitettävä eroilmoitukseen mukaan selvitys, joka osoittaa, että eropäätös on tehty 
jäsenyhdistysten sääntöjen mukaisesti. Jäsen on vapaa velvollisuuksistaan liittoa kohtaan sääntöjen 
mukaisen eroilmoituksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta.  

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on liiton toiminnan vastaista tai sitä vahingoittavaa. 
Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen liiton kokouksen 
ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä 
tiedon saatuaan. 

7§ 

Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää liiton 
syyskokoomus kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava liitolle syyskokouksen 
määräämässä ajassa, kuitenkin aina ennen tilikauden loppua. Jäsen, joka ei määräajassa ole suorittanut 
maksuaan voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 

8§ 

Liiton kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni jokaista yhdistyksen alkavaa 
50 jäsentä, joista on tilitetty jäsenmaksu. Jäsenellä on kuitenkin enintään kolme ääntä. Liitto voi 
neuvotella jäsentensä hyväksi lisenssivakuutuksen, jonka on tarkoitus turvata jäsenistön vakuutusturva 
tai sen tulee muutoin varmistaa että kaikilla jäsenillä on vähintään tiettyyn minimitasoon yltävä 
vakuutus. 

 

 

 

 



9§ 

Liitolla on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous ja syykokous. Kevätkokous pidetään helmi-
huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. esitetään hallituksen vuosikertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta 

4. esitetään tilit ja tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

6. päätetään kokous 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, vaali yhdeksi vuodeksi 
kerrallaan 

4. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 

5. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali yhdeksi vuodeksi kerrallaan 

6. vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 

7. määrätään tilintarkastajien palkkiot 

8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 

9. vahvistetaan liiton varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 

10. vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 

11. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

12. päätetään kokous 



Kysymykset, jotka joku jäsen haluaa saada varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi, on esitettävä 
kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta varten ennen tammikuun 15. päivää ja syyskokousta varten 
ennen syyskuun 15. päivää. 

Asiat, jotka eivät ole esityslistalla, voidaan ottaa käsiteltäviksi, mutta ei päätettäviksi, jos vähintään 
puolet kokouksessa edustettuina olevista jäsenistä niin haluaa. 

10§ 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus niin päättää tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 

11§ 

Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille kirjallisesti sekä 
tiedotetaan liiton internet-sivuilla. Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi sähköpostilla ja 
internet-sivujen kautta tiedottamalla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai 
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana. 

12§ 

Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat muissa paitsi 19. pykälässä mainitussa tapauksessa yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, 
joissa arpa ratkaisee. 

Ylimääräisissä kokouksissa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat. 

13§ 

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viidestä yhdeksään jäsentä. Hallitus voi 
asettaa toimikuntia hoitamaan liiton käytännön asioita. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin ensimmäisessä 
kokouksessa, joka pidetään liiton syyskokouksen jälkeen. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. 

 

 

 

 

 



14§ 

Hallituksen tehtävänä on: 

1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi, 

2. edustaa liittoa, hoitaa sen juoksevia asioita ja esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana, 

3. kutsua koolle liiton kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt 
lailliset päätökset, 

4. hoitaa huolella liiton varoja, 

5. huolehtia liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen tekemisestä, 

6. laatia ehdotus liiton talousarvioiksi ja toimintasuunnitelmaksi, 

7. päättää varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten hyväksymisestä liiton jäseniksi ja jäsenten 
erottamisesta liitosta, 

8. antaa valtakirjat liiton edustajille kansainvälisiin kongresseihin, 

9. pitää jäsenluetteloa, 

10. hyväksyä henkilöt, jotka ovat oikeutettuja ottamaan vastaan vyösuoritukset, 

11. vahvistaa vyövaatimukset, 

12. pitää luetteloa kaikista liiton hyväksymistä kyu- ja dan -arvon saaneista henkilöistä, 

13. esittää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat liiton kokoukselle, 

14. ottaa tarpeelliset toimihenkilöt, 

15. asettaa tarvittaessa toimikuntia ja jaostoja, jotka liitto toimintaansa varten tarvitsee, 

16. ilmoittaa jäsenyhdistyksille kokouksistaan ja toimittaa niille pöytäkirjansa, 

17. hoitaa muut liitolle kuuluvat asiat. 

 

15§ 

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi edellä mainituista 
yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa tai kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä 
yhdessä. 

 



16§ 

Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

17§ 

Liitto voi myöntää henkilöille, jotka ovat erityisesti ansioituneet työssään liiton edustamien lajien 
hyväksi, kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiomerkin. Jaetuista ansiomerkeistä pidetään luetteloa ja 
merkit numeroidaan. 

18§ 

Liiton tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille viimeistään 21 päivää ennen 
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee jättää tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 14 
päivää ennen kevätkokousta. 

19§ 

Jos liitto purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liiton viimeisessä kokouksessa määrättävälle 
oikeuskelpoiselle yhdistykselle, joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

20§ 

Liiton kokouksen päätöksiin, jotka tarkoittavat liiton toiminnan lopettamista tai sääntöjen muuttamista, 
vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden 
kuluttua sen jälkeen pidettävässä kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. 


