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SUOMEN DAN-KOLLERIO RY:N SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Dan-Kollegio ry ja sen kotipaikka on 

Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 9.12.1978 ja siitä käytetään 

säännöissä nimitystä yhdistys. 

2. Toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia judon kehittäjänä ja tunnetuksi 

tekijänä Suomessa tuomalla lajia yleisön tietoisuuteen ja vaalimalla 

judoperinteitä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 

1. Tarjoaa jäsenilleen 

- koulutustoimintaa 

- tiedotus- ja suhdetoimintaa 

- valistus- ja kasvatustoimintaa. 

2. Pitää yhteyttä Kodokan Judo Instituteen sekä muihin tarpeellisiksi 

katsomiinsa kansainvälisiin judoyhteisöihin jäsentensä pitämiseksi ajan 

tasalla judon kansainvälisessä kehityksessä. 

3. Vastaa omalta osaltaan suomalaisesta judon vyöarvojärjestelmästä ja 

sen oikeellisuudesta. 

4. Harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimii kirjojen ja oppaiden 

toimittamisessa lajin asiantuntijana. 

5. Järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä pyrkii muutenkin 

lajin tunnetuksi tekemiseen. 

6. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa 

varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

7. Hankkii varoja aatteelliseen toimintansa tukemiseksi järjestämällä 

huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, judon kursseja, 

omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittamalla kustannus- ja 

monistustoimintaa sekä välittäen tavoittelematta voittoa jäsenilleen 

alan kirjallisuutta, urheiluvälineitä ja -asusteita. 

3. Jäsenet 

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi dan-tutkinnon suorittaneen 

henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua 

yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. 

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäseneksi voidaan 

hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua 

henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. 

Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen ja -puheenjohtaja on 

vapautettu jäsenmaksusta. 

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen 

kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi 

heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan 

maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan 

kalenterivuoden loppuun asti. 
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Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka 

- toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti 

- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti 

- toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. 

 

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen. Vetoomus on 

annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän 

kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää 

lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous 

vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta 

esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, erottamispäätös astuu voimaan 

heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen 

yhdistyksestä erotetuksi vasta, kun yhdistyksen kokous on 

erottamispäätöksen vahvistanut. 

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan 

maksuja. 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 

suuruudesta päättää vuosikokous. 

5. Hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa, sen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta 

ja omaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa 

valitut puheenjohtaja ja 6-9 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi 

on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä 1/3 on erovuorossa vuosittain. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 

vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

1. toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä 

niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteen mukaiset toiminnat 

toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, 

2. olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten 

mukaisesti, 

3. suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen 

tarkoituksen ja tavoitteen mukaisesti, 

4. vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat 

valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle 

vastuullisia tehtäviä, 

5. vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta, 

6. vastata yhdistyksen kokousten asettamista velvoitteista, 

7. pitää jäsenluetteloa, 

8. pitää luetteloa hallituksen myöntämistä dan-arvoista, 

9. pitää tarpeelliseksi katsomiaan yhteyksiä Suomen Judoliittoon, 

Kodokaniin ja muihin judoyhteisöihin, 
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10. toimia judoperinteiden tunnetuksi tekemisen ja vaalimisen 

toteuttajana, 

11. huolehtia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomusten laatimisesta, 

12. laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja 

toimintasuunnitelmaksi, 

13. hoitaa yhdistyksen taloutta, 

14. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa, 

15. hyväksyä ja erottaa jäsenet, 

16. valita tarvittaessa sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt 

ja sopia heidän eduistaan, 

17. päättää kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä yhdistyksen 

jäsenille, 

18. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii, 

19. luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen 

yhdistyksen varsinaista kokousta. 

 

Yhdistyksen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen 

puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjat. 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen 

määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

7. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 

päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 

jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 

postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Valtakirjalla ei voi äänestää.  

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin 

määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 

äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa 

äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo 

sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä 

hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on 

mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. 

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla 

esityksen. 
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Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa 

perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset 

johto- ja toimielimet. 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan 

lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- 

ja jäsenmaksun suuruus 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 

vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 

hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 

seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, 

sähköpostitse tai yhdistyksen oman tai Suomen Judoliiton jäsenmedian 

kautta. 

 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta 

tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään 

yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 

päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 

lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
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SUOMEN DAN-KOLLERIO RY:N SÄÄNNÖT 

 

*** 

2. Toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia judon kehittäjänä ja tunnetuksi 

tekijänä Suomessa tuomalla lajia yleisön tietoisuuteen ja vaalimalla 

judoperinteitä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 

1. Tarjoaa jäsenilleen 

- koulutustoimintaa 

- tiedotus- ja suhdetoimintaa 

- valistus- ja kasvatustoimintaa. 

2. Pitää yhteyttä Kodokan Judo Instituteen sekä muihin tarpeellisiksi 

katsomiinsa kansainvälisiin judoyhteisöihin jäsentensä pitämiseksi ajan 

tasalla judon kansainvälisessä kehityksessä. 

3. Vastaa omalta osaltaan suomalaisesta judon vyöarvojärjestelmästä ja 

sen oikeellisuudesta. 

4. Harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimimalla kirjojen ja oppaiden 

toimittamisessa lajin asiantuntijana. 

5. Järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä pyrkimällä 

muutenkin lajin tunnetuksi tekemiseen. 

6. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla 

toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

7. Hankkii varoja aatteelliseen toimintansa tukemiseksi järjestämällä 

huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, judon kursseja, 

omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittamalla kustannus- ja 

monistustoimintaa sekä välittäen tavoittelematta voittoa jäsenilleen 

alan kirjallisuutta, urheiluvälineitä ja -asusteita. 

3. Jäsenet 

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi dan-tutkinnon suorittaneen 

henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua 

yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. 

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäseneksi voidaan 

hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua 

henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. 

Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen ja -puheenjohtaja on 

vapautettu jäsenmaksusta. 

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus 

on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut 

näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden 

loppuun asti. 

 

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka 
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- toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti 

- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti 

- toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. 

 

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen. Vetoomus on 

annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän 

kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää 

lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous 

vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta 

esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, erottamispäätös astuu voimaan 

heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen 

yhdistyksestä erotetuksi vasta, kun yhdistyksen kokous on 

erottamispäätöksen vahvistanut. 

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan 

maksuja. 

 

*** 

5. Hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa, sen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta 

ja omaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa 

valitut puheenjohtaja ja 6-9 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi 

on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä 1/3 on erovuorossa vuosittain. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 

vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

1. toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä 

niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteen mukaiset toiminnat 

toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, 

2. olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten 

mukaisesti, 

3. suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen 

tarkoituksen ja tavoitteen mukaisesti, 

4. vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat 

valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle 

vastuullisia tehtäviä, 

5. vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta, 

6. vastata yhdistyksen kokousten asettamista velvoitteista, 

7. pitää jäsenluetteloa, 

8. pitää luetteloa hallituksen myöntämistä dan-arvoista, 

9. pitää tarpeelliseksi katsomiaan yhteyksiä Suomen Judoliittoon, 

Kodokaniin ja muihin judoyhteisöihin, 

10. toimia judoperinteiden tunnetuksi tekemisen ja vaalimisen 

toteuttajana, 
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11. huolehtia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomusten laatimisesta, 

12. laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja 

toimintasuunnitelmaksi, 

13. hoitaa yhdistyksen taloutta, 

14. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa, 

15. hyväksyä ja erottaa jäsenet, 

16. valita tarvittaessa sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt 

ja sopia heidän eduistaan, 

17. päättää kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä yhdistyksen 

jäsenille, 

18. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii, 

19. luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen 

yhdistyksen varsinaista kokousta. 

 

Yhdistyksen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjat. 

 
*** 

8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 

päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 

jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 

hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 

postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Valtakirjalla ei voi äänestää.  

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin 

määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 

äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa 

äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo 

sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen 

jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle 

kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava 

asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. 

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla 

esityksen. 

 

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa 

perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset 

johto- ja toimielimet. 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 3. 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
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5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan 

lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- 

ja jäsenmaksun suuruus 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 

vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 

hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 

seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, 

sähköpostitse tai Suomen Judoliiton jäsenmedian kautta. 

 

*** 
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