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Voimassaolevat säännöt: 01.10.2021 10:16:17
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Judoliitto ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä Liitto.
2. Tarkoitus
Suomen Judoliitto on suomalaisten jäsenseurojen yhteistyö-, palveluja edunvalvontajärjestö. Liitto tukee jäsenseurojen sekä niissä
toimivien ihmisten monipuolista toimintaa judon parissa sekä edustaa
suomalaisia jäsenseuroja kansallisessa ja kansainvälisessä
toiminnassa. Liiton tarkoituksena on kehittää judoa sekä edistää
suomalaista judon kilpa- ja huippu-urheilua. Liiton toiminnan
perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin
periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.
3. Liiton jäsenyydet eri yhteisöissä
Liitto on Euroopan Judoliiton EJU:n eli European Judo Unionin jäsen,
sekä tämän kautta edelleen Kansainvälisen Judoliiton IJF:n eli
International Judo Federationin jäsen. Liitto on Suomen
Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean jäsen. Muista
jäsenyyksistä päättää Liiton hallitus.
4. Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto:
- vastaa vyöarvojärjestelmästä
- auttaa ja tukee jäsenseuroja näiden omassa toiminnassa
- tuo esiin jäsenseurojen tarpeet paikallisessa, alueellisessa,
kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa
- vastaa judon maajoukkuetoiminnasta ja valmennuksesta
- järjestää judokilpailuja, valmennusta, koulutusta sekä muuta
judotoimintaa
- toimittaa judoon liittyviä julkaisuja sekä muuta viestintää
Toimintansa tukemiseksi Liitto:
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta kiinteää
omaisuutta, julkaista painotuotteita sekä asianomaisella luvalla
toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia
5. 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. Jäsenyhdistykset sitoutuvat
noudattamaan näitä sääntöjä. Varsinaista jäsentä kutsutaan
jäsenseuraksi.
Liitto voi valita kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen
henkilön, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt judotoimintaa.
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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. Kunniapuheenjohtaja
ja kunniajäsen voivat osallistua liiton hallituksen kokoukseen
puheenjohtajan kutsusta ja käyttää puheoikeutta kokouksessa.
6. Jäsenyyden lakkaaminen
Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen:
a) eroaa;
b) erotetaan liitosta; tai
c) päätetään purkaa tai se asetetaan konkurssiin.
Varsinainen jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti liittohallitukselle, tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan
kolmen kuukauden kuluttua eroilmoituksen jättämisestä. Siihen asti
jäsenvelvollisuudet ja - oikeudet ovat voimassa normaalisti. Siihen
asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa normaalisti.
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen lopullisesti, jos jäsen
a) rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä;
b) toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä;
c) jättää noudattamatta liittohallituksen tai muiden liiton elimien
päätöksiä; d) sallii henkilöjäsenensä, työntekijänsä tai toiminnassa
mukana olevan syyllistyvän yllä mainittuihin rikkomuksiin;
e) Jättää kolmena perättäisenä vuotena vuosi-ilmoituksen
palauttamatta liiton hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä.
f) jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.
Harkittaessa erottamista jäsenelle on varattava kohtuullisessa
määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen
syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Liiton hallitus voi
evätä äänioikeuden tai osallistumisoikeuden varsinaiselta jäseneltä
liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua
liittoon viimeisen kahden vuoden aikana. Liiton hallitus voi erottaa
varsinaisen jäsenen, mikäli varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on
edelleen maksamatta, kun kolme (3) kuukautta jäsenmaksulaskun
eräpäivästä on kulunut. Päätös lopullisesta tai määräaikaisesta
erottamisesta tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on
lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä tai muuten
todisteellisesti. Todisteellinen lähetys on sähköposti siihen
osoitteeseen, jonka jäsen on liitolle ilmoittanut.
7. Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin
ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia.
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Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat
velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden
järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman
kilpailunsa kilpailutapahtumista.
8. Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun
oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.
Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun
oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan
toimivaltaan.
9. Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin
voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman
antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten
kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen
allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin
sääntöihin.
10. Kurinpito
Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen
kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa Liiton hyväksymiä
kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä. Epäillyissä
dopingrikkomuksissa 1.1. 2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää
kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu
kurinpitoelin.
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
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin
vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia
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koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen
päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja
toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä
mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan
toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.
11. Jäsenmaksu ja vuosi-ilmoitus
Jäsenseuran jäsenmaksun määrää Liiton kokous kutakin vuotta varten
erikseen. Kokous määrää jäsenmaksun suuruuden jäsenseuran jäsentä
kohti siten, että jäsenmaksu voi olla erisuuruinen alle
seitsemänvuotiaille, alle 15-vuotiaille, alle 18-vuotiaille ja
aikuisjäsenille, sekä kilpailijoille. Jäsenmaksu on suoritettava
LiitolleLiiton määräämään eräpäivään mennessä.
Liitto kerää tietoja jäsenseurojen toiminnasta vuosittain vuosiilmoituksella. Vuosi- ilmoituksessa kysytään jäsenseuran
yhteystiedot sekä muita Liiton toiminnan kehittämisen kannalta
tärkeitä tietoja, joista päättää Liiton hallitus. Jäsenseuralla on
velvollisuus palauttaa vuosi-ilmoitus Liittoon hallituksen
päättämään määräaikaan mennessä. Kannattajajäsenen jäsenmaksu
päätetään erikseen.
Jäsenseura on velvoitettu ilmoittamaan judoa harjoittelevat
jäsenensä Liiton jäsenrekisteriin Liiton määrittelemällä tavalla.
12. Liiton päätöksenteko
Liiton päätösvaltaa käyttää Liiton kokous. Jäsenseura voi valtuuttaa
käyttämään äänivaltaansa yhden täysivaltaisen luonnollisen henkilön,
paitsi toisen jäsenseuran hallituksen tai johtokunnan jäsentä.
Jokainen liiton jäsenseura on oikeutettu lähettämään valtakirjalla
kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan lisäksi muita osallistujia,
joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yksi luonnollinen
henkilö on oikeutettu edustamaan vain yhtä jäsenseuraa. Jäsenseura
ei ole oikeutettu valtakirjalla siirtämään äänivaltaansa toiselle
jäsenseuralle. Äänimäärien perusteena käytetään jäsenseuran Liiton
yhteiseen jäsenrekisteriin rekisteröityjen henkilöjäsenten
lukumäärää kokousta edeltävän jäsenmaksukauden viimeisenä päivänä.
Jäsenseuran äänimäärä Liiton kokouksissa on yksi ääni/ rekisteriin
merkitty jäsen. Jäsenseuralla, joka ei ole toimittanut Liittoon
vuosi-ilmoitusta an määräpäivään mennessä, on yksi ääni.
Liiton kokouksessa päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi henkilövaaleissa, joissa
arpa ratkaisee.
Liiton ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus tai Liiton
kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenes osa Liiton
äänioikeutetuista jäsenseuroista sitä kirjallisesti hallitukselta
pyytää. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan ratkaista vain
kokouskutsussa mainitut asiat.
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13. Liiton kokoukset
Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevät- ja
syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis- toukokuussa ja syyskokous
loka-joulukuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. esitetään Liiton vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
4. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille,
5. käsitellään muut hallituksen tai jäsenseurojen esittämät asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, jonka
yhteydessä päätetään:
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
matkakuluista tai niiden perusteista
- jäsenten liittymis- ja jäsenmaksuista
5. toimitetaan Liiton puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi,
6. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
7. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja,
8. valitaan Liiton edustajat kamppailulajiliittojen yhteiseen
kurinpitovaliokuntaan tarvittaessa,
9. käsitellään muut hallituksen tai jäsenseurojen esittämät asiat.
Asiat, jotka joku jäsenseura haluaa saada varsinaisessa kokouksessa
käsiteltäviksi, on jätettävä hallitukselle viimeistään 30 päivää
ennen Liiton kokousta, ja ne on mainittava kokouskutsussa.
Etäosallistuminen Liiton kokouksiin
Liiton hallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua
liittokokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumis
mahdollisuus on mainittava kokouskutsussa.
14. Hallinto
Toimeenpanevana elimenä Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
puheenjohtajan lisäksi 6-9 muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain 1-3 varapuheenjohtajaa.
Lisäksi hallitus valitsee tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja
työryhmät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos
paikalla on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja neljä
jäsentä.
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Liiton puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan
kolmivuotiskaudeksi kuitenkin siten, että joka vuonna erovuorossa on
vähintään kaksi ja enintään kolme muuta jäsentä. Erovuoroisten
jäsenten tilalle valitaan vähintään kaksi ja enintään kolme muuta
jäsentä sekä joka kolmas vuosi puheenjohtaja.
Varsinaiset kolmivuotiset tai tätä lyhyemmät, esim. kesken kauden
paikastaan luopuneiden jäsenten hallituspaikat täytetään ehdokkaiden
kesken siten, että kokouksessa eniten ääniä saanut ehdokas valitaan
pisimmälle vapaalle hallituspaikalle jne.
Ehdokkaita puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleihin
voivat asettaa vain Liiton jäsenseurat Liiton toimistoon tai
hallitukselle osoitetulla, aikaisintaan kaksi kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen valintakokousta lähetetyllä
jäsenseuran ja ehdokkaan tai ehdokkaiden allekirjoittamalla
kirjeellä, joka sisältää ehdokasasettelun perustelut. Määräaikaan
mennessä asetetut ehdokkaat mainitaan kokouskutsussa. Määräajan
jälkeen ehdokkaita voi esittää vain kokouksessa.
Hallituksen tehtävänä on:
1. hoitaa Liiton asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen ja Liiton
kokouksen päätösten mukaisesti,
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 Liiton varoja sekä periä jäsenseuroilta kerättävät maksut,
5. huolehtia Liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen
tekemisestä,
6. laatia ehdotukset Liiton talousarvioksi ja
toimintasuunnitelmaksi,
7. valmistelee liiton strategian liittokokouksen hyväksyttäväksi
8. asettaa hallituksen alaiset valiokunnat ja työryhmät sekä
määrittää niiden tehtävät.
9. päättää jäsenseurojen hyväksymisestä Liittoon tai erottamisesta
Liitosta,
10. pitää jäsen luetteloa,
11. pitää luetteloa kaikista hyväksytyistä kyu- ja dan-arvon
saaneista henkilöistä,
12. myöntää kilpailuluvat,
13. järjestää tai antaa jonkun jäsenseuransa järjestettäväksi
maaottelut ja mestaruuskilpailut,
14. käsitellä ja päättää kilpailumääräykset sekä kansallisesti
sovellettavat kilpailusäännöt,
15. esittää kunniajäsen- ja kunniapuheenjohtaja-asiat Liiton
varsinaiselle kokoukselle,
16. valita ja irtisanoa tarpeelliset toimihenkilöt, sekä päättää
heidän toimenkuvista,
17. hoitaa muut Liitolle kuuluvat asiat.
15. Nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai
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hallituksen erikseen oikeuttamat henkilöt.
16. Vyöarvojärjestelmä
Kaikissa Liiton ja sen jäsenseurojen järjestämissä judotapahtumissa
noudatetaan Liiton hyväksymää vyöarvojärjestelmää.
Liiton jäsenseurat ilmoittavat Liitolle vyöarvojärjestelmän
mukaisista jäsentensä vyöarvojen korotuksista.
17. Tilikausi ja tilinpäätös
Liiton tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää
tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
18. Kokouskäytäntöjä
Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljä viikkoa ennen
kokousta jäsenille jaettavalla jäsentiedotteella tai ilmoittamalla
Liiton inte rnet-sivuilla. Kokouskutsussa on otettava huomioon
yhdistyslain 24 pykälässä sanotut säännökset.
Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat muissa paitsi sääntöjen 14
§:ssä mainituissa tapauksissa, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa arpa
ratkaisee. Liiton kokouksessa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa
mainitut asiat.
Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää
ennen kokousta lähetetyllä kutsulla.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Etäosallistuminen hallituksen kokouksiin
Liiton hallitus voi päättää hallituksen jäsenten oikeudesta
osallistua hallitukseen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
19. Sääntöjen muuttaminen ja Liiton purkaminen
Liiton sääntöjä voi muuttaa Liiton kokouksessa edellyttäen, että
kokouskutsussa on mainittu asiasta ja että sääntöjä muutetaan
kokouskutsussa esitetyllä tavalla. Mikäli sääntöjä halutaan muuttaa
esityksestä poikkeavalla tavalla on muutos vahvistettava
aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä Liiton kokouksessa.
Liiton kokousten päätöksiin, jotka tarkoittavat Liiton purkamista
vaaditaan vähintään 3 annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava
aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen pidettävässä
Liiton kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Jos Liitto
purkautuu, siirtyy sen omaisuus Liiton viimeisessä kokouksessa
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tarkemmin määrättävälle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, joka
toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.
20. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

