
Rock 'n' Swing Dance Club Break ry  SÄÄNNÖT 

    

            

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Rock ‘n’ Swing Dance Club Break ry (RSDC Break ry) ja sen kotipaikka on 

Jyväskylä. 

 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja 

edistää tanssiurheilun ja kulttuurin harrastusta. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. pyrkii yhteistyöhön muiden tanssiurheilujärjestöjen kanssa amatööritanssiurheilun kehittämiseksi 

2. pyrkii yhteistyöhön muiden tanssikulttuuria harrastavien järjestöjen kanssa 

3. järjestää valmennus, kilpailu ja näytöstilaisuuksia 

4. edistää tiedonvälitystä tanssiurheilua ja kulttuuria koskevissa asioissa 

5. toimii alan valtakunnallisen keskusjärjestön jäsenenä  

6. edustaa jäseniään kotimaassa ja ulkomailla 

7. yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltään jäsenmaksuja sekä 

järjestämällä asianomaisella luvalla arpajaisia, keräyksiä tai erilaisia juhlatilaisuuksia sekä maksullisia 

valmennus, kilpailu ja esiintymistilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai 

harjoittaa kustannus, kioski ja ravitsemusliikettä sekä oheistuotemyyntiä, ja hankkia vuokratuloja.  

 
3. Jäsenet 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi 

henkilön, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle yhdistys 

muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitusta. 

Jäseneksi liittyvän on annettava henkilötiedot itsestään yhdistyksen jäsenluetteloa varten. Yhdistyksen 

jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja. Jäsen katsotaan eronneeksi seurasta mikäli hän 

jättää jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivään mennessä. 

Seuran kilpaileva jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettisen 

keskuksen (SUEK ry) vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton 

antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on 

määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.  

 

4. Jäsenen eroaminen, erottaminen ja muut kurinpitotoimet 



Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset 

joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen 

säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. 

Jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä. Hallitus päättää muista 

kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen 

lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. 

 

5. Liittymis ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja  jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.  

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. 

 
6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 46 muuta 

varsinaista jäsentä sekä 12 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kevätkokousten välinen aika 

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. Varajäsen katsotaan varsinaiseksi jäseneksi hänen ollessaan kokouksessa 

varsinaisen jäsenen tilalla, ja tällöin hän on vastuussa kokouksessa tehdyistä päätöksistä. Äänestykset 

ratkaistaan ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 

 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 

rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 

8. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on 1.6.  31.5.. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava toiminnan/tilintarkastajille viimeistään 6 viikkoa ennen syyskokousta. 

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen 

syyskokousta hallitukselle. 

 

9. Taloudenhoito  



Yhdistyksen laskut maksaa rahastonhoitaja. Ennen maksamista puheenjohtaja hyväksyy yhdistyksen 

laskut, paitsi puheenjohtajan aiheuttamat laskut hyväksyy varapuheenjohtaja. Hallituksen 

kokouksessa käydään läpi edellisen kokouksen jälkeen tulleet laskut ja merkitään pöytäkirjaan. 

 

10. Toimintaohjeet 

Yhdistyksen hallintoa ohjataan yhdistyksen kokouksessa hyväksytyillä toimintaohjeilla, joiden 

lainmukaisuudesta vastaa hallitus. Toimintaohjeiden muutosehdotukset on annettava hallitukselle 

kirjallisena.  

 
11. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti

toukokuussa ja syyskokous marrasjoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen 

kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Osallistumiseen estynyt jäsen voi antaa toiselle jäsenelle 

valtakirjan. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 

 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille virallisilla tiedotuskanavilla, jotka ovat sähköposti ja seuran internetsivut. 

 
13. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen syyskokouksessa 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 toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, toimihenkilöille maksettavien korvausten suuruus, tulo ja 

menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 

tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät tai syyskokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 21 vrk ennen kokousta, että asia 

voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 
14. Yhdistyksen liittyminen muihin järjestöihin 
Yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin päättää yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. 
 
15. 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. 

 

 

 


