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FINNISH DANCE ORGANIZATION RY
SÄÄNNÖT

1§

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Finnish Dance Organization FDO ry ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki.

2§

YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistys edustaa seuraavia tanssilajeja:
1) Performing Arts -lajit: showtanssi, jazztanssi, nykytanssi, steppi, baletti, flamenco
ja vatsatanssi/itämainen tanssi.
2) Street Dance -lajit: hip hop, house, popping, locking, breakdance ja dancehall
3) Disco Dance -lajit: discotanssi, disco freestyle
4) Latino Show -lajit: latino show, salsa, merengue, mambo, bachata,
argentiinalainen tango, pohjoismainen tango, bugg ja reggaeton
Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää ja ylläpitää edustamiensa
tanssilajien harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa Suomessa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssikulttuurin tietämystä ja tunnetuksi tekemistä sekä
pitää esillä tanssikasvatuksen ja liikunnallisuuden tärkeyttä väestön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi. Yhdistys tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tanssin avulla.
Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tanssin avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevuutta sekä
tukea moniarvoisuutta ja kulttuurien moninaisuutta.
Yhdistyksen toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin
periaatteet.

3§

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Edellisessä pykälässä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

järjestää kilpailutoimintaa
järjestää koulutustoimintaa
järjestää ja tarjoaa harjoitus- ja valmennustoimintaa
tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin kilpailuihin
tekee lajiensa aatteellista neuvontatyötä ja edistää niihin liittyvää tutkimusta
harjoittaa lajeihinsa liittyvää tiedonvälitystä ja julkaisutoimintaa
tukee ja auttaa jäseniään neuvoin ja ohjein heidän toiminnassaan tanssin hyväksi
sekä toimii yhteistyöelimenä
8) kannustaa erityisesti lapsia ja nuoria tanssin harrastamiseen
9) edustaa jäseniään lajiensa kansainvälisessä järjestössä International Dance
Organizationissa (IDO) ja valvoo jäsentensä osallistumista IDOn kansainvälisiin
kilpailuihin
10) toimii yhteistyössä muiden tanssia harrastavien yhdistysten kanssa
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11) antaa ja välittää viranomaisille sekä muille niiden haluamia tietoja ja lausuntoja
lajeistaan
12) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää omaisuutta
13) hankkii varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi solmimalla
sponsorointisopimuksia, järjestäen arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä
harjoittamalla yhdessä toimipaikassa majoitus- ja ravitsemusliikettä.
4§

YHDISTYKSEN JÄSENYYDET
Yhdistys kuuluu kansainväliseen International Dance Organizationiin (IDO).
Yhdistys kuuluu Suomen Tanssiurheiluliittoon (STUL), sekä Tanssin talo ry:een.
Yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin sekä niistä eroamisesta päättää yhdistyksen
kokous ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai
muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen itselleen tai siihen osallisille, eikä sen
toiminta ole pääasiallisesti taloudellista.

5§

YHDISTYKSEN JÄSENET JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Yhdistyksen kokouksissa 18 vuotta täyttäneillä varsinaisilla
jäsenillä ja kunniajäsenillä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka maksaa yhdistyksen kokouksen vahvistaman
kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on kaikki näiden sääntöjen suomat oikeudet ja
velvoitteet paitsi ei äänioikeutta.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön,
joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa.
Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous varsinaisille jäsenille ja
kannatusjäsenille erikseen.
Jäsenmaksuja ei peritä hallituksen jäseniltä, jaostojen jäseniltä eikä kunniajäseniltä. Lisäksi
hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa jäsenen vuotuisesta jäsenmaksusta
varattomuuden, sairauden tai työttömyyden vuoksi.
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6§

SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN
Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen
Olympiakomitean antidopingsäännöstöä.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä
mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella
aiheuttamansa vahingon yhdistykselle ja kansalliselle lajiliitolle.
Kansallinen lajiliitto voi päättää jäsenyhdistyksen henkilöjäsenelle dopingrikkomuksesta
määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa
antidopingsäännöissä, säännöissä ja sääntöjen alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla
tavalla.

7§

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT
KURINPITOTOIMET
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Tällöin jäsen
vapautuu muista velvollisuuksista yhdistystä kohtaan paitsi jo erääntyneistä maksuista.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii tahallisesti
vastoin yhdistyksen tarkoitusta tahi on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voidaan erottaa, mikäli hän kilpailutilanteessa
toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita, kohtelemalla muita kilpailijoita
epäkunnioittavasti, häiritsemällä heidän kilpailusuoritustaan tai keskittymistään siihen tahi
kohdistamalla muihin kilpailijoihin, tuomareihin tai järjestäjiin fyysistä tai henkistä väkivaltaa.
Hallitus voi myös em. syystä päättää määräajaksi jäsenen sulkemisesta yhdistyksen toiminnasta
tai kilpailuihin liittyvien oikeuksien menettämisestä.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen
jälkeen, kun päätös on lähetetty tälle kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

8§

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous sekä yhdistyksen hallitus.

9§

YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi-kesäkuussa. Vuosikokouksen paikan ja
tarkemman ajan määrää hallitus.
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Ylimääräinen kokous voidaan pitää edellisen kokouksen päätöksen perusteella tai milloin
hallitus pitää sitä tarpeellisena. Niin ikään ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) kaikista yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua
asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden
kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) avataan kokous,
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3) todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet,
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5) hyväksytään kokouksen työjärjestys,
6) esitetään hallituksen hyväksymä tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto ja
vahvistetaan tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, taseen ja
tuloslaskelman sekä niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot,
7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
8) vahvistetaan jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus,
9) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio,
10) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali, mikäli hänen toimikautensa on
päättymässä,
11) toimitetaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaali ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaali
12) toimitetaan erovuorossa olevien jaostojen jäsenten vaali
13) valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö tai hyväksytty tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden kirjanpito sekä hallinto,
14) käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.
Yhdistyksen kokouksissa on äänivalta 18 vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä ja
kunniajäsenillä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole
jonkin asian ratkaisemiseksi toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Henkilövaalissa käytetään suljettua lippuäänestystä.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kaksivaiheisella vaalilla ja valituksi tulee ehdokas, joka saa
hyväkseen enemmän kuin puolet annetuista äänistä.
Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan kaksivaiheisella vaalilla
ja valituksi tulee ehdokas, joka saa hyväkseen enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Hallitus
tulee pyrkiä valitsemaan niin, että siinä on edustettuna kaikki yhdistyksen edustamat lajiryhmät
(Performing Arts, Streetdance, Disco Dance ja Latino Show). Lisäksi hallitus tulee pyrkiä
valitsemaan siten, että hallitus edustaa jäsenkuntaa (ammattitanssijat, tanssinopettajat,
koreografit, yhdistyksen lajeissa kilpailevat tai kilpailleet, tuomareina toimivat tai
toimineet sekä muutoin tanssitoiminnan parissa ammattia harjoittavat).
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Hallituksen jäsenet toimivat jaostojen puheenjohtajina. Hallitusten jäsenten varajäsenet ovat
jaostojen jäseniä.
Kaikki lajijaostojen (Performing Arts -, Streetdance -, Disco Dance -, ja Latino Show -jaostot)
jäseniksi halukkaat henkilöt ilmoittavat, minkä lajin edustajana he haluavat ensisijaisesti toimia
(yksi laji). Vuosikokous päättää kuinka monta jäsentä kuhunkin jaostoon valitaan.
Lajijaostoissa vähimmäismäärä on säännöissä (2 §) määriteltyjen lajien lukumäärän mukainen.
Lajijaostojen jäsenten valinnassa tulee pyrkiä siihen, että valitut henkilöt edustavat laajasti näitä
säännöissä (2 §) määriteltyjä lajeja.
Jaostojen jäsenet valitaan enemmistövaalilla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla jäsenille yhdistyksen www-sivuilla
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on
ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Hallitus vahvistaa
esityslistan ja ilmoittaa kokouskutsun yhdistyksen www-sivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta.
10 §

YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi
vuodeksi valitut puheenjohtaja ja 7‒9 varsinaista jäsentä sekä kullekin varsinaiselle jäsenelle
valitut ensimmäinen ja toinen henkilökohtainen varajäsen.
Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä varajäsenineen on erovuorossa vuosittain.
Ensimmäisen vaalin jälkeen ratkaistaan arvalla, keiden varsinaisten jäsenten sekä heidän
henkilökohtaisten varajäsenensä toimikausi päättyy vuoden kuluttua.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja ottaa
sihteerin sekä tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä. Mikäli varapuheenjohtajaksi tulee
valituksi henkilö, joka on erovuorossa valintaa seuraavana vuonna, on hänen
varapuheenjohtajakautensa vain vuoden mittainen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen käsittelemät asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan
arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Kiireellisissä asioissa hallitus voi tehdä päätöksiä sähköpostitse tai puhelinkokouksessa,
kaikkien jäsenten siihen suostuessa.
Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen
kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistaa niille esitettävät asiat
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2) toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
3) johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
4) valvoa ja ohjeistaa jaostojen toimintaa sekä tehdä päätöksiä jaostojen esitysten
pohjalta
5) valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
6) valita yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joihin yhdistys kuuluu samoin kuin
eri toimikuntiin ja ulkomaisiin kokouksiin
7) valita tuomarit kotimaisiin kilpailuihin ja suomalaiset tuomarit IDOn kilpailuihin
8) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia
talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset ja toimintakertomukset
9) ratkaista sen käsiteltäviksi jätetyt erimielisyydet ja sääntöjen rikkomukset
10) hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
11 §

YHDISTYKSEN JAOSTOT
Yhdistyksessä toimii hallituksen alaisina seuraavat jaostot:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Performing Arts -jaosto
Street Dance -jaosto
Disco Dance -jaosto
Latino Show -jaosto
Kehitys- ja talousjaosto
Kilpailujaosto
Tiedotusjaosto

Jaostoon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut hallituksen jäsenet, jotka toimivat jaostojen
puheenjohtajina, heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä muita jäseniä silloin kun se on
tarpeen. Jaostossa voi olla 3–10 jäsentä. Performing Arts -, Streetdance -, Disco Dance -, ja
Latino Show -jaostoissa tulee jokaisella jaoston edustamalla tanssilajilla olla jaostossa edustaja,
mikäli ehdokasasettelu tämän mahdollistaa. Jaostojen puheenjohtajat, jotka ovat FDO ry:n
hallituksen varsinaisia jäseniä ja heidän kaksi varajäsentään valitaan kahden vuoden kausiksi
kerrallaan yhdistyksen kokouksessa. Myös jaostojen muut jäsenet, maksimissaan 7 henkeä
edellisten kolmen lisäksi, valitaan yhdistyksen kokouksessa. Mikäli yhdistyksen
kokouksessa kaikkia paikkoja ei täytetä tai jaostoon tulee tyhjiä paikkoja jonkun erotessa,
voidaan jaostoa täydentää yhdistysten vuosikokousten välissä hallituksen päätöksellä.
Mikäli kesken jaoston toimikauden jaoston puheenjohtaja tai jompikumpi hallituksen
varajäsenistä jättää paikkansa, voi jaosto ehdottaa heidän tilalleen uusia henkilöitä, jotka
hallitus lopullisesti hyväksyy.
Jaostojen toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jaostoista on erovuorossa vuosittain. Jaoston
erovuorovuosi on sama kuin jaoston puheenjohtajan ja hänen varajäsentensä erovuorovuosi.
Jaostojen puheenjohtajilla on puheoikeus hallituksen kokouksessa, mikäli he eivät ole
hallituksen jäseniä.
Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun puolet
jaoston jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä
on saapuvilla. Jaoston käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
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Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon
puheenjohtaja on yhtynyt.
Kiireellisissä asioissa jaosto voi tehdä päätöksiä sähköpostitse tai puhelinkokouksessa.
Jaostot hoitavat hallituksen niille määrittelemiä tehtäviä. Jaostot voivat päättää sisäisestä
toiminnastaan kuitenkin siten, että hallitus vahvistaa jaostojen tekemät päätösesitykset.
Jaostojen tehtävänä on lisäksi:
1) toimia yhdistyksen aktiivisena linkkinä lajiensa harrastajiin ja tanssikouluihin
2) kehittää ja edistää monipuolisesti yhdistyksen toimintaa sekä omia lajejaan kunkin
lajin traditioita kunnioittaen
3) erilaisten yhteistyömuotojen rakentaminen omien lajiensa toimijoiden kanssa niin
kotimaassa kuin ulkomailla
4) kotimaisten kilpailusääntöjen muutosesitysten tekeminen hallitukselle
5) kotimaisten kilpailujen tuomareiden valintaesitysten tekeminen hallitukselle
6) valita tarvittavat työryhmät asioiden valmistelemista ja hoitamista varten
12 §

KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailusäännöt, jotka eivät ole osa yhdistyksen säännöistä, hyväksytään ja muutetaan
asianomaisen lajijaoston esityksestä hallituksen kokouksessa yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä.

13 §

NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai henkilö, jolle hallitus
myöntää nimenkirjoitusoikeuden.

14 §

TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina
neljä viikkoa ennen yhdistyksen kokousta, kuitenkin viimeistään toukokuun lopussa.
Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen yhdistyksen vuosikokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

15 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (¾)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

16 §

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös, ollakseen pätevä, on tehtävä kahdessa vähintään
kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi,
jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään 4/5 kokouksessa edustettuna
olevasta äänimäärästä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
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Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat luovutetaan jollekin rekisteröidylle yhdistykselle,
jonka purkamispäätöksen viimeksi tehnyt yhdistyksen kokous määrää ja joka toimii
yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi.
17 §

SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Yhdistyksen jäsenryhmien muuttuessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

