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Kyokushinkai Tornio ry:n jäsenten ja harrastajien toimintasäännöt 
***** 

- Kuuntelen ja noudatan ohjaajan ohjeita salilla. 

- Käyttäydyn kohteliaasti ja kunnioittaen harjoitustovereitani ja ohjaajia kohtaan, niin salilla kuin salin 

ulkopuolellakin.  

- Mikäli minulla on vamma tai sairaus, ilmoitan siitä ohjaajalle ennen harjoitusten alkua. Hyväksyn 

että osallistuminen yhteisiin harjoituksiin on lajin luonteesta johtuen (pienet naarmut ja haavat 

kohtalaisen yleisiä) minulta kielletty mikäli minulla on veriteitse tarttuva sairaus. 

- Mikäli loukkaannun tai sairastun, ilmoitan siitä välittömästi mahdolliselle harjoitustoverilleni sekä 

ohjaajalle. Samoin jos pelkään loukkaantuvani, tai vammani pahenevan jostain harjoitteesta, 

ilmoitan siitä välittömästi ohjaajalle ja mahdolliselle harjoitustoverilleni, ennen harjoitteen 

aloittamista. Tunnen itse parhaiten oman kehoni, ja ymmärrän että minulla on aina oikeus, mutta 

myöskin velvollisuus, kieltäytyä jostakin harjoitteesta jos koen että harjoitteen/tekniikan tekeminen 

vaarantaa terveyttäni. 

- En koskaan käytä oppimiani tekniikoita hyökkäystarkoituksessa. En myöskään tarkoituksella 

aiheuta/provosoi tilanteita joissa joudun käyttämään oppimiani taitoja itsepuolustukseen, en salilla 

enkä salin ulkopuolella. 

- Harjoittelen lajiani ja tekniikoita itseäni varten, en siis esittele tekniikoita muille yleisillä paikoilla. 

(Poikkeuksena luonnollisesti erilaiset seuran lajinäytökset ja harjoitukset) 

- En koskaan tule harjoituksiin päihtyneenä, krapulassa, tai huumaavien aineiden vaikutuksen 

alaisena. 

- Ymmärrän että omalla käytökselläni salin ulkopuolella, edustan myös aina seuraa ja omaa lajiani. 

Hyväksyn että mikäli käytökselläni olen vahingoittanut seuran ja/tai lajini toimintaa tai mainetta, 

seuran hallitus voi määrätä minulle seuran sääntöjen mukaisen kurinpidollisen rangaistuksen, 

mukaan lukien pysyvän erottamisen seurasta. 

***** 
Minulle on myös kerrottu että lajin luonteen takia siihen liittyy onnettomuus- ja loukkaantumisriskejä, ja 

että seura EI vakuuta jäseniään/harrastajiaan. Ymmärrän ja hyväksyn että on omalla vastuullani hoitaa 

omat riittävät vakuutukset lajin harrastamiseen, niin kauan kuin harjoittelen seurassa. Ymmärrän myös 

että ulkomaan harjoitusmatkoille ja –leireille, sekä kilpailuihin, voidaan tarvita erilaisia lisävakuutuksia. 

Vahinkotilanteessa en vaadi korvausta harjoitustovereiltani tai ohjaajalta. 

***** 

Nämä säännöt ja ohjeet velvoittavat kaikkia seurassa harjoittelevia, sekä Kyokushinkai Tornio ry:n 

jäseniä, riippumatta siitä harrastaako jotakin lajia seuran jäsenenä. Nämä säännöt ovat nähtävillä myös 

seuran ilmoitustaululla. Ymmärrän ja hyväksyn, että mikäli jollain tavalla rikon jotakin näistä säännöistä, 

seuran hallitus voi, nähdessään sen aiheelliseksi,  määrätä minulle kurinpidollisen rangaistuksen, mukaan 

lukien pysyvän erottamisen seurasta. Hyväksyn myös että mikäli minut erotetaan seurasta, en ole 

oikeutettu jo maksamieni jäsen-, harjoitus-  tai leirimaksujen palautukseen.  

Allekirjoituksellani vahvistan tutustuneeni huolellisesti näihin toimintasääntöihin ja hyväksyväni ne. 

Päiväys, allekirjoitus sekä nimenselvennys(alle 18-vuotiaalta myös holhoojan allekirjoitus+nimenselv.)  
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