SUOMALAISEN KANSANTANSSIN YSTÄVÄT RY:N JÄSENYHDISTYKSEN TURUN
KANSANTANSSIN YSTÄVÄT-NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§
Nimi

Yhdistyksen nimi on Turun Kansantanssin Ystävät ry.
Sen kotipaikka on Turku.

2§
Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisiin kansantansseihin, -leikkeihin,
-musiikkiin ja pukuihin liittyvien perinteiden vaaliminen, niiden käytön elvyttäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä luoda erityisesti nuorisoon kiintymystä kansankulttuurimme arvoihin ja tervettä elämän iloa sekä edistää
kansainvälistä yhteistyötä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville
voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdisty on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§
Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. harjoittelee sekä esittää kansantansseja, - leikkejä ja –musiikkia
sekä muuta näihin liittyvää suomalaista perinnettä
2. järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia sekä juhlia ja illanviettoja
3. ylläpitää yhteyttä toimialueensa viranomaisiin, siellä toimiviin opetuslaitoksiin sekä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin muihin järjestöihin
4. osallistuu Suomalasisen Kansantanssin Ystävät ry:n toimintaan
sen jäsenyhdistyksenä.
Yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia tai rahankeräyksiä asianomaisen
luvan saatuaan.

4§
Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuoria jäseniä, kannattavia
jäseniä tai kunniajäseniä.
Varsinaiseksi, nuoreksi tai kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä jokaisen yhdistyksen tarkoitusta harrastavan henkilön.
Alle 18-vuotiaat jäsenet ovat nuoria jäseniä, joilla on oikeus osallistua
yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin. 18 vuotta täyttänyt nuori
jäsen siirtyy ilman eri anomusta varsinaiseksi jäseneksi.
Henkilö voi hallituksen hyväksymänä siirtyä tai liittyä kannattavaksi jäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta ja joka ei osallistu 3 § 1) kohdassa mainittuun toimintaan.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua
henkilön, joka huomattavalla tavalla on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen edustamalla alalla. Kutsumista tulee kannattaa vähintään
3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä on äänioikeus ja hän on vapaa
jäsenmaksujen suorittamisesta.
Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä ulkomaalaisen osalta lisäksi
kansalaisuus.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan.

5§
Yhdistyksen
kokoukset

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain ennen maaliskuun 31. päivää pidettävään vuosikokoukseen ja ennen marraskuun 30. päivää pidettävään
vaalikokoukseen. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä
kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelemiseksi, jolloin kokous on
pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokouksista ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ainakin
yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä johtokunnan
päättämällä tavalla.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. tarkastetaan hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta
2. esitetään ja vahvistetaan päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
4. valitaan yhdistyksen edustajat keskusseurojen kokouksiin
5. käsitellään muut kokoukselle vähintään 2 viikkoa aikaisemmin esitetyt asiat
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on 2 vuotta
3. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
5. valitaan yhdistyksen edustajat keskusseurojen kokouksiin
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma
7. päätetään jäsenmaksujen suuruudet sekä vahvistetaan talousarvio
8. käsitellään muut kokoukselle vähintään 2 viikkoa aikaisemmin esitetyt asiat

6§
Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joitten
toimikausi kaksi vuotta, jolloin aina kolme jäsentä kerrallaan on erovuorossa, tarvittaessa arvan perusteella. Hallitukselle valitaan kaksi varajäsentä vuosittain.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jäsenen ollessa estynyt
saapumasta kokoukseen kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Hallitus on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

7§
Hallituksen
tehtävät

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Erityisesti hallituksen
tehtävänä on:
1. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
2. ottaa yhdistykselle sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä
päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista

8§
Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän
toimihenkilön kanssa.

9§
Talous

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilit
tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Näiden on viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta annettava
vuosikokoukselle osoitettu kertomus tilintarkastuksesta hallitukselle.

10 §
Sääntöjen
muuttaminen

Ehdotukset sääntöjen muuttamisesta on jätettävä hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

11 §
Yhdistyksen purkautumisesta päätetään samalla äänimäärällä kuin säänYhdistyksen
töjen muuttamisesta kuitenkin siten, että päätös on tehtävä kahdessa,
purkautuminen vähintään kuukauden ja enintään 6 kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:lle.

