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Kurinpitoa koskeva sääntömuutosesitys Judoliiton sääntöihin  

Judoliiton sääntöjen 4. pykälä on tällä hetkellä seuraava. Yliviivattu osuus poistetaan.  

+++++++++  

4. Jäsenet   

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva aatteellinen 

oikeustoimikelpoinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on judon edistäminen ja jonka 

säännöt ovat sellaiset, jotka Liiton hallitus voi hyväksyä. Varsinaista jäsentä kutsutaan 

jäsenseuraksi.   

Liitto voi valita kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka 

toiminnallaan on erityisesti edistänyt judotoimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai 

kunniajäseneksi valinnan suorittaa Liiton vuosikokous hallituksen esityksestä. Liitolla voi 

olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan sen toimintaa. Kannattajajäsenenä voi olla 

joko yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kunniajäsenillä, 

kunniapuheenjohtajilla ja kannattajajäsenillä on Liiton kokouksissa puhe- mutta ei 

äänioikeutta.   

Jäsen voi erota Liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen Liiton hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta Liiton kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenseuran 

eroilmoitukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa, että eroamispäätös on tehty jäsenseuran 

sääntöjen mukaisesti.  

Eroaminen tulee voimaan välittömästi, mutta jäsen ei vapaudu Liittoa kohtaan velvoitteistaan, 

jotka ovat syntyneet ennen eroilmoitusta.  

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden 

edellytyksiä. Hallitus voi evätä äänioikeuden jäsenseuralta Liiton kokouksessa, jos jäsenseura 

ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden viikon kuluessa sen erääntymisestä  

Liiton Kurinpitovaliokunta voi päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi Liiton toiminnasta, 

kilpailu- tai toimintaoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta ym. toimenpiteistä 

sen mukaan kuin tarkemmin määrätään Liiton Kurinpitosäännöissä.   

++++++++++++++  

Esitetään lisättäväksi Judoliiton sääntöjen 4. pykälän jälkeen 5. pykäläksi seuraava kurinpitoa 

koskeva pykälä:  

+++++++++++ 
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5. Kurinpito 

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.  

++++++++++++ 

Lisäksi esitetään, että edellä tehdyn sääntöpykälälisäyksen myötä Judoliiton sääntöjen 

pykälien numerointi muutetaan seuraavasti: 

Vanhasta pykälästä 5 tulee uusien sääntöjen pykälä 6 

Vanhasta pykälästä 6 tulee uusien sääntöjen pykälä 7 

Vanhasta pykälästä 7 tulee uusien sääntöjen pykälä 8 

Vanhasta pykälästä 8 tulee uusien sääntöjen pykälä 9 

Vanhasta pykälästä 9 tulee uusien sääntöjen pykälä 10 

Vanhasta pykälästä 10 tulee uusien sääntöjen pykälä 11 

Vanhasta pykälästä 11 tulee uusien sääntöjen pykälä 12 

Vanhasta pykälästä 12 tulee uusien sääntöjen pykälä 13 

Vanhasta pykälästä 13 tulee uusien sääntöjen pykälä 14 

Vanhasta pykälästä 14 tulee uusien sääntöjen pykälä 15 

Vanhasta pykälästä 15 tulee uusien sääntöjen pykälä 16 

 

 


