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Suomen Taekwondoliiton hallitukselle 11.12.2018
Me allekirjoittaneet Suomen Taekwondoliiton jäsenet vaadimme järjestettäväksi yhdistyksen ylimääräisen
kokouksen.

Ehdotamme, että kokous pidetään Liikuntakeskus Pajulahdessa 26.1.2018 kello 13:15, kuitenkin siten, että alla
olevan vaatimuksen mukaisen hallituksen jäsenten ehdolle asettaminen pystytään järjestämään sääntöjen
määräämällä tavalla. Yhdistyslain 20§ mukaan vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.
Liiton hallituksen koko oli ennen syyskokousta 1+7, joista kaksi oli naispuolista jäsentä. Liiton syyskokouksessa
23.11.2018 hallituksen kokoa pienenettiin yhdellä hallituspaikalla, joten näin ainoa erovuoroisen henkilön tilalle
ehdolla ollut naishenkilö tippui pois hallituskokoonpanosta. Kyseistä tapausta tarkasteltaessa voidaan tulkita,
että yleiskokouksen päätös on lain ”Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986” hengen vastainen.
Nykyinen liiton hallituksen kokoonpano ei edistä tasa-arvoa ja asioiden päätösvallan keskittyminen
pienelle ryhmälle asettaa vaaraan asioiden tasapuolisen käsittelyn muihin jäseniin nähden.
Liiton strategiassa 2017-2020 on määritelty Taekwondoliiton arvot:
Avointa ja puhdasta urheilua
-

Päätöksentekomme on avointa ja läpinäkyvää
Sitoudumme edistämään antidopingtyötä ja reilun pelin periaatteita

Luotto yhteiseen tekemiseen
-

Yhteisen näkemyksen määritteleminen auttaa rakentamaan luottamusta. Vain yhteisen tekemisen
kautta voimme kasvaa ja uudistua. Luottamus vauhdittaa kehitystä

Keskinäinen kunnioitus
-

Lajin monipuolisuus on rikkaus, joka käännetään kilpailueduksi
Kunnioitamme toisiamme riippumatta siitä, mitä lajin osa-aluetta edustamme

Kaikkien harrastus
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-

Terveellinen ja monipuolinen harrastus kaikenikäisille
Lajin sisällä ei suvaita rasismia tai syrjintää
Kehitys luo kasvua ja kasvu luo kehitystä
Urheilija- ja harrastajalähtöisyys kaikessa tekemisessä

Jäsenseuroilla on herännyt kysymys hallituksen kyvystä käsitellä asioita avoimesti, läpinäkyvästi, tasapuolisesti ja
liiton arvojen mukaisesti, joten liiton nykyinen hallitus on erotettava ja uusi hallitus valittava.
Vaadimme, että liiton ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat alla olevat asiat.
1. Päätetään nykyisen Suomen Taekwondoliiton hallituksen erottamisesta
2. Päätetään liiton hallituksen koko syksyn 2017 tilannetta vastaavaksi 1+8.
3. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, vaali neljäksi vuodeksi
4. Toimitetaan hallituksen muiden jäsenten vaali kolmivuotiskaudeksi siten, että ensimmäisen hallitusvuoden
jälkeen erovuorossa on arvalla 1/3 ja seuraavana 1/3 ja sitten loput, kuten yhdistyksen sääntöjen kohdassa 12
määritellään.
Kunnoittaen jäsenseurat
•

Budokwai Taekwondo

•

EMA Sport

•

Espoon Hwarang Team

•

Hausjärvi Hong Taekwondo

•

Helsingin Taekwondoseura

•

Iisalmen Taekwondo

•

Ikaalisten Taekwondo

•

Joensuun Taekwondo

•

Kuopion Taekwondo

•

Lahden Taekwondo Hwang

•

Mikkelin Taekwondo

•

Riihimäki Taekwondo

•

Pieksämäen Taekwondo

•

Porin Taekwondo

•

Vatado

•

Vihti-Nummela Mudo Taekwondo seura
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•

Yong Taekwondo

•

Varkauden Taekwondo
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