
1 §. NIMI JA TARKOITUS 

Yhdistyksen nimi on Lavahirmut ry 

Yhdistyksen kotipaikka on Raisio. 

2 §. TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää seuratanssin kehittämistä sekä suomalaisen 

lavatanssikisakulttuurin ja lavatanssikulttuurin säilymistä. Yhdistys toimii jäsentensä 

yhteistoiminnan ylläpitäjänä sekä herättää jäsenissään oikeaa seura- ja lavatanssihenkeä ja pysyvää 

harrastusta tanssin pariin. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja, illanviettoja, esityksiä, valmennuksia, kilpailuja ja 

muita vastaavia tilaisuuksia. 

- tekee yhteistyötä muiden tanssikulttuuria harrastavien yhteisöjen kanssa. 

- järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa. 

- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

- vaikuttaa kotipaikkakunnallaan tanssiharrastuksen edellytysten syntymiseen. 

- liittyy tarvittaessa alan valtakunnallisiin keskusjärjestöihin. 

- tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, 

viranomaisiin ja eri yhteisöihin. 

Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan saatuaan 

- järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä. 

- harjoittaa kahvilatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa 

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

3 §. JÄSENET 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kausijäseniä, kannattaja-, kunnia- tai yhteisöjäseniä. 

Yhdistyksen varsinaisseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu 

edustamaan yhdistystä ja tanssiharrastusta, toimimaan aktiivisessa yhteistyössä muiden jäsenten 

kanssa yhdistyksen ja jäsentensä yhteistoiminnan etujen mukaisesti, sekä noudattamaan yhdistyksen 

sääntöjä ja päätöksiä. 



Yhdistyksen kausijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa olla mukana ja osallistua 

yhdistyksen tarkoituksenmukaiseen toimintaan (mm. talkootyöt ja/tai seuratanssin opetukseen ja 

ohjaukseen osallistuminen). 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, 

osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää ja tukea yhdistyksen 

tarkoitusperiä. Yhteisöjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, 

säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää ja tukea yhdistyksen tarkoitusperiä. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen 

henkilön. 

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa 

vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun kokouksen 

määrittelemänä ajankohtana. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsen 

voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen. Jäsenen 

erottamisesta päättää hallitus. Erotetun jäsenen on mahdollista valittaa hallituksen tekemästä 

eropäätöksestä. Valitus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa eropäätöksestä. 

Jäsenyys on voimassa, kunnes valitus on yhdistyksen kokouksessa käsitelty. Mikäli eropäätöksestä 

ei valiteta 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä, katsotaan sen astuneen voimaan. 

4 §. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Päätökset toimeenpaneva elin on 

yhdistyksen hallitus. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, jotka kutsuu koolle 

hallitus (kevät- ja syyskokoukset). Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin 

hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä 

varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 

pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Kokouskutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella 

yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, tai jäsenille jaettavassa 

jäsenlehdessä, kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään neljätoista (14) 

päivää ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokouksessa ovat oikeutettuja olemaan läsn ja käyttämään puheoikeutta kaikki 

yhdistyksen jäsenet. Mikäli jäsen haluaa varsinaissessa kokouksessa käsiteltäväksi asian, 

lähettäköön siitä kirjallisen esityksen yhdistyksen hallitukselle vähintään kymmenen (10) päivää 

ennen kokousta. Esitys on toimitettava hallitukselle. 

Äänestyksiin, vaaleihin ja päätöksentekoon ovat oikeutettuja vain varsinaiset jäsenet, jotka ovat 

suorittaneet erääntyneet jäsenmaksunsa vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. 

Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

Kevätkokouksessa, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat: 



- kokouksen avaus. 

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

- hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto. 

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat: 

- kokouksen avaus. 

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

- hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

seuraavalla kalenterivuodelle. 

- päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista. 

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 

- valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. 

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

5 §. YHDISTYKSEN HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6-10 

varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 1.1. - 31.12. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 

sihteerin, rahastonhoitajan, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsnistä on läsnä puheenjohtaja tai 

varanpuheenjohtaja mukaan lukien. 

Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen 

suostuvat. 



Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävä on 

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat. 

- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset. 

- hoitaa huolellisesti yhdistyksen hallintoa ja taloutta, sekä huolehtia tilinpidosta, sekä 

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistamisesta. 

- valmistella seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

- huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä. 

- edustaa yhdistystä. 

- pitää jäsenluetteloa, hyväksyy jäsenet. 

6 §. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä 

jonkun toimivaltaisen hallituksen jäsenen kanssa. 

7 §. TILIT 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa vuosikokouksessa valittu 

toiminnantarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen 

kevätkokousta. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tarkastettavaksi 

viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 

8 §. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on 

kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 

mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

9 §. YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Yhdistyksen purkamisesta, josta myös kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään 

kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee 

vähintään kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. 



Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

10 §. MUUT 

Muutoin on sovellettava, mitä yhdistyslaissa on säädetty. 

 


