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SÄÄNNÖT

Ehdotus uusiksi säännöiksi v 04 / 2021
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Nimi
Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry. Sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.

Tarkoitus
Järjestön tarkoituksena on kulttuurisen harrastustoiminnan avulla suomalaisiin
kansantansseihin, -leikkeihin, -musiikkiin sekä kansallispukuihin liittyvien
perinteiden tallentaminen ja vaaliminen, niiden käytön elvyttäminen ja
tunnetuksi tekeminen, erityisesti lapsille ja nuorille. Samalla luodaan
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä tervettä elämäniloa. Edistetään myös
kansainvälistä yhteistyötä.
Järjestön tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa
tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Järjestö on puoluepoliittisesti
sitoutumaton.

Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö
1. suunnittelee ja avustaa alan keräys- ja tutkimustyötä,
2. osallistuu alan kirjallisuuden, nuottien, äänitteiden ja muun aineiston
julkaisemiseen,
3. ylläpitää puvustoa ja vuokraa sen pukuja,
4. järjestää koulutus-, keskustelu- ja luentotilaisuuksia sekä juhlia ja muita
tapahtumia
5. ylläpitää yhteyttä valtion viranomaisiin, opetus- ja tutkimuslaitoksiin sekä
järjestön tarkoitusperiä edistäviin muihin järjestöihin,
6. ylläpitää ja kehittää yhteyksiä ulkomaisiin alan järjestöihin sekä
7. ohjaa, avustaa ja tukee jäsenyhdistyksiään näiden toiminnassa,
8. harjoittaa neuvontaa ja muuta palvelua toimintaan liittyvissä kysymyksissä

Järjestö kantaa jäsenmaksuja, voi kantaa toiminnan tukimaksuja, omistaa ja
hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia
sekä harjoittaa kahvila-, kioski-, ravintola-, pukuvuokraus ja julkaisutoimintaa.
Järjestö voi toimintansa tueksi panna toimeen arpajaisia tai rahankeräyksiä.
Toimintaansa varten järjestö hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.
Järjestön toimialue on koko valtakunnan alue.

Jäsenet
Järjestön jäsenet ovat varsinaisia jäseniä eli jäsenyhdistyksiä, ulkosuomalais-,
kannatus- ja kunniajäseniä.
Hallitus pitää jäsenistä yhdistyslain edellyttämää luetteloa.
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Varsinaiset jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voi järjestön hallitus anomuksesta hyväksyä järjestön
tarkoitusperiä edistämään ja sen toimintaa tukemaan sitoutuvan Suomessa
rekisteröidyn yhdistyksen. Jäsenyhdistyksen on toimitettava järjestön
hallitukselle tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot toiminnastaan ja
toimihenkilöistään.

Kunniajäsenet
Kunniajäseneksi voi edustajiston kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön,
joka huomattavalla tavalla on ansioitunut järjestön toiminnassa tai sen
edustamalla alalla. Kutsumista tulee kannattaa vähintään ¾ valtuutetuista
kokouksen edustajista.
Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi, jolla on oikeus osallistua järjestön toimintaan, mutta ei
äänestyksiin, järjestön hallitus voi anomuksesta hyväksyä koti- tai ulkomaisen
henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, johon järjestö haluaa ylläpitää yhteyttä ja
joka toiminnallaan edistää sen tarkoitusperiä.

Ulkosuomalaisjäsenet
Ulkosuomalaisjäseneksi, jolla on oikeus osallistua järjestön toimintaan, mutta ei
äänestyksiin, voi järjestön hallitus anomuksesta hyväksyä järjestön
tarkoitusperiä edistämään ja sen toimintaa tukemaan sitoutuvan ulkomaisen
yhteisön, johon järjestö haluaa ylläpitää yhteyttä ja joka toiminnallaan edistää
sen tarkoitusperiä.
Ulkomaisen yhteisön on toimitettava järjestön hallitukselle tämän tarpeelliseksi
katsomat tiedot toiminnastaan ja toimihenkilöistään.
Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajaksi edustajiston kokous voi hallituksen esityksestä kutsua
järjestön toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenensä. Järjestöllä voi olla vain
yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

5§

Jäsenmaksut
Varsinaisten jäsenyhdistysten ja kannatusjäsenten on suoritettava vuotuinen
jäsenmaksu.
Uudelta varsinaiselta jäseneltä ei liittymisvuoden osalta peritä jäsenmaksua.
Jäsenmaksut eri jäsenryhmille määrää järjestön vaalikokous. Jäsenmaksut voivat
olla erisuuruiset eri jäsenryhmille.
Kunniajäseniltä ja ulkosuomalaisjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenen erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota, tulee ilmoittaa siitä lain mukaisesti. Ero astuu voimaan
saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Hallitus voi erottaa jäsenen,
joka ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan kahtena peräkkäisenä vuotena tai toimii
järjestön periaatteiden vastaisesti.
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Edustajisto
Järjestön ylintä päätäntävaltaa käyttää järjestön kokous, jota kutsutaan
edustajistoksi. Jäsenyhdistys on oikeutettu nimeämään edustajistoon kaksi
jäsentä, joilla kummallakin on yksi ääni. Kuitenkin jäsenyhdistys, jonka
jäsenmäärä on alle kymmenen, on oikeutettu nimeämään edustajistoon yhden
jäsenen.
Jäsenyhdistyksellä, joka ei ole täyttänyt jäsenmaksuvelvollisuuttaan, ei ole
äänioikeutta.
Kunniajäsenillä on kullakin yksi ääni.
Hallituksen jäsenillä on edustajiston kokouksessa puhevalta.
Muille kokouksen osallistujille puheenjohtaja myöntää erikseen pyynnöstä
puheoikeuden.

Edustajiston kokoukset
Hallitus kutsuu edustajiston vuosittain loka- tai marraskuussa vaalikokoukseen
ja helmi- tai maaliskuussa vuosikokoukseen. Edustajiston ylimääräinen kokous
pidetään, kun edustajisto niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/10 järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti
vaatii ilmoittamansa asian käsittelemiseksi, jolloin kokous on pidettävä
viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Edustajisto kutsutaan koolle jokaiselle järjestön jäsenelle vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyllä kokouskutsulla, jossa
mainitaan käsiteltäväksi tulevat asiat. Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian
käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
viimeistään kuukausi etukäteen.
Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on sääntöjen määräämällä tavalla
ilmoitettu.
Edustajisto valitsee kussakin kokouksessa itselleen keskuudestaan
puheenjohtajan.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä
säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan henkilövalinnoissa
ratkaisee arpa ja asiaäänestyksissä puheenjohtajan ääni.
Järjestön hallitus voi kokouskohtaisesti antaa mahdollisuuden osallistua
järjestön kokoukseen etukäteen sovitusti tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat seuraavaa toimikautta varten:
1. päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilin- ja
toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista,
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka kolmas vuosi),
3. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
4. valitaan yksi tilin- ja yksi toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt,
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma,
6. päätetään jäsenmaksujen suuruus eri jäsenryhmille ja vahvistetaan
talousarvio,
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. tarkastetaan hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
2. esitetään päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilin- ja toiminnantarkastajien
siitä antama lausunto,
3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,
4. päätetään kahden vuoden kuluttua pidettävien kesäjuhlien järjestämisestä,
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus
Järjestön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja
kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta, varsinaisten
jäsenten kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi. Varsinaisista jäsenistä on
vuosittain neljä erovuorossa, tarvittaessa arvan nojalla.
Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö enintään kahdeksi peräkkäiseksi
kaudeksi. Hallituksen jäseneksi voidaan valita sama henkilö enintään kolmeksi
peräkkäiseksi kaudeksi.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kokousta seuraavan
kalenterivuoden alusta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu kaikille jäsenille ja
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Hallitus kokoontuu päättäminään aikoina tai puheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävät
Hallitus edustaa järjestöä ja hoitaa sen asioita. Erityisesti hallituksen tehtävänä
on:
1. valmistella ja esitellä edustajiston kokouksissa käsiteltävät asiat,
2. ottaa järjestölle sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
sekä päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista, ja
3. asettaa tarvittaessa toimikuntia, joiden koollekutsujat ja tehtävät se määrää
sekä valvoo niiden toimintaa
4. hyväksyy jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa ja pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiin
5. huolehtii varojen hankinnasta sekä vastaa järjestön omaisuuden hoidosta
6. pitää yhteyttä virallisiin toimielimiin
7. valitsee järjestön edustajat eri yhteisöihin

Hallituksen puheenjohtaja pitää huolta siitä, että järjestö toimii tarkoituksensa
mukaisesti. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä tämän
ollessa estyneenä.

Nimen kirjoittaminen
Järjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

Tilit
Järjestön tilivuotena on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilit tilin- ja
toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen
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vuosikokousta. Näiden on viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta
annettava vuosikokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksesta hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen
Ehdotukset sääntöjen muuttamisesta on jätettävä hallitukselle, joka esittää sen
lausuntoineen edustajistolle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3
kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkaminen
Järjestön purkautumisesta päätetään samalla äänimäärällä kuin sääntöjen
muuttamisesta kuitenkin siten, että sama päätös on tehtävä kahdessa, vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Järjestön purkautuessa on sen varat
luovutettava viimeisen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti järjestön
tarkoitusperien hyväksi toimivalle laitokselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle.

Siirtymäsäännös
Siitä riippumatta, mitä näissä säännöissä edellä on sanottu, noudatetaan
järjestön jäseneksi ennen vuonna 1965 suoritettua sääntöjen muutosta tulleiden
jäsenten osalta seuraavaa:
1. kullakin henkilöjäsenellä on yksi ääni edustajiston kokouksissa
2. jäsenyhdistys ei menetä äänioikeuttaan edustajiston kokouksissa, vaikka sen
jäsenmäärä on alle kymmenen.

KTNL:n ja SKY:n yhdistyessä vuoden 2021 alusta, siirtyvät KTNL:n jäsenet SKY:n
jäseniksi vanhoina jäseninä.

