
1 

SÄÄNNÖT 
 

1 §  
Yhdistyksen nimi 

 
Yhdistyksen nimi on Suomen Potkunyrkkeilyliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Finska Kickboxningsförbundet. Kansainvälisissä 
yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Kickboxing Federation. 
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä liitto. 
 

2 § 
Liiton jäsenyydet 

 
Liitto kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Potkunyrkkeilyliittoon (World Association of 
Kickboxing Organizations, WAKO).  
 
Liiton ja sen toimielinten ja toimihenkilöiden, liiton jäsenten, niiden toimihenkilöiden ja 
jäsenien tulee noudattaa toiminnassaan WAKO:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä, 
jollei liiton omissa määräyksissä tai säännöissä ole toisin päätetty. 
 
Liiton liittymisestä jäseneksi johonkin järjestöön tai liiton eroamisesta jostakin järjestöstä 
päätetään liiton kevät- tai syyskokouksessa tai sääntöjen 9. pykälän mukaan koolle 
kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa. Päätökseen vaaditaan vähintään 
kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 
     

3 § 
Tarkoitus 

 
Liiton tarkoitus on edistää ja kehittää potkunyrkkeilyä Suomessa ja toimia edustamiensa 
potkunyrkkeily-yhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä kilpa-, kunto-, nuoriso- ja 
muuhun kamppailulajeihin liittyvässä toiminnassa. Liiton kaiken toiminnan perustana ovat 
liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.  
 

4 § 
Toiminta  

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää kilpailuja, koulutus-, valmennus- ja 
tiedotustilaisuuksia, harjoittaa voittoa tavoittelematonta asuste- ja varustevälitystä 
jäsenilleen, julkaisutoimintaa sekä edustaa jäseniään kansainvälisissä potkunyrkkeilyn 
keskusjärjestöissä ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä.  
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Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja 
irtainta omaisuutta, julkaista painotuotteita sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna 
arpajaisia, rahankeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia. 
  

5 § 
Varsinaiset jäsenet  

 
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen potkunyrkkeilyä edistävä Suomessa 
toimiva aatteellinen, rekisteröity yhdistys, jonka säännöt ovat sellaiset, jotka liiton hallitus 
voi hyväksyä ja jonka potkunyrkkeilyn harrastajat maksavat liitolle lisenssimaksunsa. 
 
Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. 
 
Liiton jäsenseurojen tulee vaadittaessa lähettää liiton hallitukselle tiedot toiminnastaan, 
jäsenmäärästään ja osoitteestaan. 
 
Liittyessään liiton jäseneksi, seura sitoutuu käyttämään liiton lisenssijärjestelmää. 
Lisenssin maksavat seuran potkunyrkkeilyä harrastavat henkilöjäsenet. Ostaessaan 
lisenssin henkilö sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja määräyksiä. Lisenssin 
maksaneet rekisteröidään Suomen Olympiakomitean ylläpitämään Suomisport-
palveluun. Liiton jäsenseurat ovat velvollisia nimeämään ja ilmoittamaan liitolle yhden tai 
useamman seurakäyttäjän Suomisport-palveluun. Seurakäyttäjän vastuulla on valvoa, 
että seuran potkunyrkkeilyn harrastajilla on potkunyrkkeilylisenssi voimassa. Mikäli 
jäsenyhdistyksen potkunyrkkeilyä harrastavat henkilöjäsenet eivät osta liiton lisenssiä, 
katsotaan että jäsenyhdistys on rikkonut jäsenyyden ehtoja ja seura voidaan liiton 
varsinaisen kokouksen päätöksellä erottaa liitosta. Lisenssimaksujen suuruuden päättää 
liiton hallitus. 

 
6 § 

Kunniajäsenet, kannattajajäsenet ja ulkojäsenet 
 

Liitto voi valita kunniajäsenekseen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut 
potkunyrkkeilyn parissa. Kunniajäseneksi valinnan suorittaa liiton kokous hallituksen 
esityksestä.  
 
Liitolla voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan sen toimintaa. 
Kannattajajäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 
 



3 

Kannattajajäsenet maksavat vuosittaisen tai kertakaikkisen syyskokouksen vahvistaman 
kannattajajäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. 
 
Liitto voi ottaa ulkojäsenekseen yksityisen henkilön. Ulkojäsenten liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruuden määrää liiton syyskokous kutakin vuotta varten erikseen. 
Jäsenmaksu on suoritettava liitolle siinä ajassa kuin syyskokous määrää, kuitenkin aina 
ennen tilivuoden loppua.  
 
Kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä ja ulkojäsenellä ei ole äänivaltaa liiton kokouksissa. 
 
Liiton perustajajäseniä ovat yksittäiset henkilöt, joilla kullakin on yksi ääni liiton 
kokouksessa. 
 

7 § 
Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

 
Jos jäsen haluaa erota liitosta, jäsenen pitää ilmoittaa siitä kirjallisesti liiton hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Yhdistysjäsenen pitää liittää eroilmoitukseen mukaan selvitys, joka osoittaa, että 
eropäätös on tehty yhdistysjäsenen omien sääntöjen mukaisesti. Jäsen on vapaa 
velvollisuuksistaan liittoa kohtaan vuoden kuluttua siitä, kun lainmukainen 
eroamisilmoitus on tehty. 
 
Liiton hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on liiton toiminnan vastainen tai 
sitä vahingoittava. Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan 
erottamiskysymyksen liiton seuraavan kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä 
kirjallisesti liiton hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.  
 
Liiton hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta jos 
jäsen on syyllistynyt jäsenvelvollisuuksien rikkomiseen.  
 
Jäsenten ja muiden toiminnassa mukana olevien kurinpitorangaistuksista päättää liiton 
kurinpitovaliokunta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen 
vahvistamissa kurinpitomääräyksissä.  
 



4 

8 § 
Liittymis- ja jäsenmaksut  

 
Varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun määrää liiton syyskokous kutakin vuotta 
varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava liitolle siinä ajassa kuin syyskokous 
määrää, kuitenkin aina ennen tilivuoden loppua. 
 
Jäsen, joka ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan, ei saa liiton kokouksissa 
käyttää äänioikeuttaan. 
 
Äänioikeus on jäsenseuroilla, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja toimintasääntöjen 
mukaisesti lisenssimaksunsa ja jotka ovat liittyneet viimeistään edellisen vuoden aikana 
liiton jäsenseuraksi. 
 
Jäsen, joka ei ole 3 kuukauden kuluessa eräpäivästä suorittanut maksuaan, voidaan 
hallituksen päätöksellä katsoa eronneen liitosta. Perustajajäsenillä ei ole 
jäsenmaksuvelvollisuutta.  
 
           9 §  

Sitoutuminen antidopingtyöhön 
 
Liitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun 
eettinen keskus SUEK ry:n dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansanvälisen 
Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston 
vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen 
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 

 
10§ 

Äänimäärät ja valtakirjan käyttö liiton kokouksessa  
 
Varsinaisella jäsenellä on liiton kokouksessa yksi (1), kolme (3) tai viisi (5) ääntä. 
Äänimäärään vaikuttavat edellisen täyden vuoden mittaisen lisenssikauden 
lisenssimäärät sekä edellisen kalenterivuoden tuomari- ja kilpailujenjärjestämismäärät 
toisen, kolmannen ja neljännen momentin mukaisesti. 
 
Yksi (1) ääni on jäsenyhdistyksellä, jolla on edellisellä täydellä vuoden mittaisella 
lisenssikaudella ollut alle neljäkymmentä (40) lisenssiä ja jäsenyhdistyksellä, joka ei 
edellisenä kalenterivuonna ole järjestänyt yhtään liiton hallituksen hyväksymää kilpailua 
ja jäsenyhdistyksellä, jolla ei edellisenä kalenterivuonna ole ollut yhtään tuomaria liiton 
hallituksen hyväksymissä kilpailuissa. 
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Kolme (3) ääntä on jäsenyhdistyksellä, jolla on edellisellä täydellä vuoden mittaisella 
lisenssikaudella ollut yli neljäkymmentä (40) lisenssiä ja on edellisenä kalenterivuonna 
järjestänyt vähintään yhden (1) liiton hallituksen hyväksymän kilpailun ja sillä on 
edellisenä kalenterivuonna ollut vähintään yksi (1) tuomari liiton hallituksen 
hyväksymissä kilpailuissa. 
 
Viisi (5) ääntä on jäsenyhdistyksellä, jolla on edellisellä täydellä vuoden mittaisella 
lisenssikaudella ollut yli kahdeksankymmentä (80) lisenssiä ja on edellisenä 
kalenterivuonna järjestänyt vähintään kolme (3) liiton hallituksen hyväksymää kilpailua ja 
sillä on edellisenä kalenterivuotena ollut vähintään kolme (3) tuomaria liiton hallituksen 
hyväksymissä kilpailuissa. 
 
Jäsenyhdistyksen edustajalla on oltava edustamansa seuran antama valtakirja. 
 
Kukin edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. 
 
Kunkin edustajan tulee olla liittoon kuuluvan edustamansa seuran jäsen, eikä hän voi 
edustaa liiton kokouksissa saman kalenterivuoden aikana useampaa kuin yhtä seuraa. 

 
11 § 

Liiton kevät- ja syyskokous  
 
Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous ja syyskokous. 
 
Kevätkokous pidetään helmi – huhtikuussa ja syyskokous loka – joulukuussa. 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan 
   tarkastajaa, 
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 

3. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä 
kalenterivuodelta, 

4. esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto vuosikertomuksen ja tilien johdosta 
ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle sekä 

 5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 
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  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan 
  tarkastajaa, 
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
 3. päätetään tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten seuraavan 
   kalenterivuoden palkkiot, 

4. päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen, 
5. toimitetaan liiton hallituksen puheenjohtajan vaali seuraavaksi kaksivuotis-

kaudeksi mikäli toimessa olevan puheenjohtajan toimikausi päättyy 
kuluvana vuonna ja tämän jälkeen liiton hallituksen varapuheenjohtajan 
vaali seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi mikäli toimessa olevan varapuheen-
johtajan toimikausi päättyy kuluvana vuonna, 

6. toimitetaan liiton hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, 
7. valitaan liiton kurinpitovaliokuntaan vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä 

kahdeksi vuodeksi   
8. hyväksytään liiton kurinpitomääräykset 
9. määrätään liiton varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenten kannattajajäsenmaksujen 
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrätään mihin mennessä 
jäsenmaksu on suoritettava, 

10. vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma, 
11. vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle, 
12. valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit 

sekä valitaan molemmille tilintarkastajille yksi varatilintarkastaja sekä  
13. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.  

 
 
Liiton kevätkokouksessa, syyskokouksessa tai ylimääräisissä kokouksissa käsiteltäviksi 
tarkoitetut jäsenseurojen esitykset, myös henkilövalintoja koskevat, on lähetettävä liiton 
hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.  
 
Asiat, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa käsiteltäväksi, mutta ei päätettäväksi, jos 
kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa edustettuina olevista liiton äänioikeutetuista 
jäsenistä niin haluaa. 
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12 § 
Ylimääräiset  kokoukset  

 
Ylimääräisiä kokouksia pidetään milloin hallitus tai liiton kokous niin päättää tai kun 
vähintään neljäsosa (1/4) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta 
pyytää. 
 

13 § 
Kokouskutsu 

 
Kevätkokouksen, syyskokouksen ja ylimääräisten kokousten kutsut lähetetään 
asianomaisille liiton jäsenluettelossa olevalla osoitteella lähetetyllä kirjeellä tai seurojen 
liitolle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.  
Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24. pykälän säännökset. Muut tiedonannot 
saatetaan jäsenten tiedoksi vuosikokouksen päättämällä tavalla. 

 
14 § 

Päätöksenteko liiton kokouksissa  
 
Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat muissa paitsi sääntöjen 19. pykälässä mainituissa 
tapauksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee 
päätökseksi kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa arpa 
ratkaisee. 
 
Ylimääräisissä kokouksissa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

15 § 
Hallitus  

 
Liiton asioita hoitaa liiton hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, joka samalla on liiton 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, joka on liiton varapuheenjohtaja ja kolmesta (3) 
viiteen (5) muuta jäsentä. Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta puheenjohtaja. Jos 
puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja johtaa puhetta. 
 
Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa kokouksessa yhteneväksi 
kaudeksi. 
 
Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, heistä on 
vuosittain puolet erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita 
tehtäväänsä uudelleen. 
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Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan lukien on paikalla puolet. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallitus valitsee kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessaan avukseen 
kolmijäsenisen työvaliokunnan. Työvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta 
muusta jäsenestä. Työvaliokunnan jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus 
voi harkintansa mukaan nimetä avukseen myös muita valiokuntia. Valiokunnat ovat 
hallituksen alaisia ja toiminnastaan vastuussa hallitukselle. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä sitä vaatii. 
 
Yhden yhdistysjäsenen piiristä voidaan valita enintään kaksi (2) jäsentä liiton 
hallitukseen. 
 

16 § 
Hallituksen tehtävät 

 
Hallituksen tehtävä 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 liiton varoja sekä periä jäseniltä perittävät jäsenmaksut, 
 5. huolehtia liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen 
   tekemisestä, 
 6. laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi. 

7. esittää kunniajäsenasiat liittokokoukselle, 
8. päättää jäsenten hyväksymisestä liittoon ja erottamisesta liitosta, 
9. antaa valtakirjat liiton edustajille kansainvälisiin kongresseihin, 
10. pitää jäsenluetteloa, 
11. pitää jäsenyhdistysten äänimääräluetteloa, 
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12. vahvistaa liiton hallinnon hoitamista varten liiton johtosääntö sekä 
tarvittavien jaostojen, valiokuntien, toimikuntien ja muiden elinten 
ohjesäännöt, 

13. vahvistaa graduointimääräykset ja vyökoevaatimukset, 
14. myöntää kilpailuluvat, 
15. järjestää tai antaa jonkin jäsenyhdistyksen järjestettäväksi maaottelut ja 

mestaruuskilpailut ja mestaruusottelut, 
16. ottaa tarpeelliset toimihenkilöt, 
17. huolehtia liiton alueellisen toiminnan järjestämisestä, 
18. hyväksyä kilpailutoimintaa koskevat säännöt ja määräykset 
19. valvoa sääntöjen noudattamista ja ratkaista niitä koskevat erimielisyydet 
20. hoitaa muut liitolle kuuluvat asiat. 

 
17 § 

Nimenkirjoitus  
 
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai liiton hallituksen nimeämät muut 
henkilöt erikseen. 

18 § 
Tilikausi  

 
Liiton tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille viimeistään 
kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
 

19 § 
Liiton purkautuminen  

 
Liiton purkamisesta tai liiton sääntöjen muuttamisesta päätetään liiton kevät- tai 
syyskokouksessa tai sääntöjen 9. pykälän mukaan koolle kutsutussa ylimääräisessä 
kokouksessa. Päätökseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista 
äänistä. 
 
Jos liitto purkautuu, siirtyy sen omaisuus liiton viimeisessä kokouksessa määrätylle 
rekisteröidylle yhdistykselle, joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien 
toteuttamiseksi. 


