Yhdistymissopimus
Kansantanssinuorten Liitto ry:n (jäljempänä KTNL) ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:n
(jäljempänä SKY) välillä yhdistymisestä yhdeksi järjestöksi.
1. Yhdistymistapa
KTNL puretaan, sen toiminta päättyy ja yhdistyksen varat ja jäsenet siirretään SKY:lle.
2. Vastaanottavan yhdistyksen nimi ja säännöt
Vastaanottavan yhdistyksen nimenä pysyy Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry.
SKY:n sääntöjä muutetaan soveltuvin osin mm. poistamalla KTNL:a koskevat kohdat ja ottamalla
varhaisnuorisotoiminta huomioon.
3. Yhdentymisen tavoitteet
Vähentyneiden resurssien tehokkaampi hyödyttäminen ja varhaisnuorisotoiminnan
toimintamahdollisuuksien turvaaminen.
4. Päätöksenteon ja toimenpiteiden toteuttamisen aikataulu
Purku tapahtuu sääntöjen mukaan KTNL:n edustajiston kahdessa kokouksessa.
KTNL:n purkukokoukset ja SKY:n kokoukset aikataulutetaan.
KTNL asettaa selvitysmiehen/selvitysmiehet saattamaan yhdistyksen purkutoimet loppuun.
KTNL:n purkuilmoitus tehdään yhdistysrekisteriin ja ilmoitetaan muille yhdistyksille ja yhteisöille,
joiden jäsen tai yhteistyökumppani yhdistys on.
Tavoitteena on, että yhdistyminen on tehty 31.12.2021 mennessä.
5. Viestintä ja tiedottaminen
Yhdistymisestä tiedotetaan jäsenistölle ja sidosryhmille riittävästi ja tarpeen mukaan.
6. Jäsenyydet muissa järjestöissä ja yhteisöissä
SKY:n jäsenyys säilyy sellaisenaan kaikissa järjestöissä ja yhteisöissä, joissa on jo jäsenenä.
Yhdistyminen ei johda uusiin jäsenyyksiin.
7. Taloudelliset asiat
KTNL:n varat ja omaisuus siirtyvät sopimuksessa SKY:lle KTNL:n sääntöjen mukaisesti.
KTNL:n pankkitilit lopetetaan ja loppuselvitys tehdään yhdistyslain vaatimusten mukaan.

8. Jäsenten jäsenyyksien siirtäminen
Tulevan yhdistyneen järjestön jäseniksi samoilla eduilla ja velvollisuuksilla kirjataan kaikki KTNL:n
ja SKY:n jäsenyhdistykset automaattisesti. KTNL:n kunniajäsenet siirtyvät SKY:n kunniajäseniksi.
9. Tulevan yhdistyksen hallinto ja luottamusmiestoiminta
Tällä yhdistymissopimuksella sovitaan, että kaikki KTNL:n jäsenyhdistykset ovat äänivaltaisia
SKY:n vaalikokouksessa 2021, elleivät ole sitä jo SKY:n jäseninä.
SKY:n hallituksen koko nostetaan 8 jäseneen, joista 3 jatkaa vanhoina jäseninä, 4 valitaan
kahdeksi vuodeksi ja yksi valitaan yhdeksi vuodeksi vaalikokouksessa. Seuraavissa
vaalikokouksissa valitaan aina 4 jäsentä kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.
Hallitukselle valitaan 2 varajäsentä.
10. Toimintakulttuuri ja jäsenhuolto
SKY:lle perustetaan lapsi- ja nuorisotoimikunta. Toimikunnan puheenjohtaja nimetään hallituksen
järjestäytymiskokouksessa.
Huolehditaan, että jäsenten edunvalvonta ja järjestöllinen kohtelu on tasavertaista ja
yhteensulautumista edistävää. Uusi hallitus toteuttaa kaikkia koskevia jäsentapahtumia.
11. Yhdistyneen järjestön toimintasuunnitelma ja talousarvio
SKY:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 valmistelevat yhdistysten hallitukset
yhdessä.
12. Erimielisyyksien ratkaisemistapa
Jos tämän yhdistymissopimuksen tulkinnasta on erimielisyyttä, niin tulkinnan ratkaisee kummankin
järjestön hallituksen yhteinen kokous.
Paikka ja päivämäärä

Järjestöjemme valtuuttamina edustajina allekirjoitamme tämän yhdistymissopimuksen.
KTNL:n puolesta

SKY:n puolesta
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puheenjohtaja

Juha-Matti Aronen
puheenjohtaja

