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1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Tanssiurheilijat ry. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistyksestä
käytetään jäljempänä nimitystä seura.
2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää tanssiurheiluliikuntaa sekä ylläpitää ja kohottaa jäsentensä kuntoa
ja terveyttä tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja
huippu-urheilua sekä liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa. Lisäksi seura pyrkii liikunnan avulla edistämään
tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemaan kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
● järjestää valmennus- ja harjoitustilaisuuksia
● järjestää kunto- ja terveysliikuntatilaisuuksia
● järjestää kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia
● tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua tanssikilpailuihin seuran nimissä
● järjestää toimintaa, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä tukee lasten ja nuorten kasvua ja
kehitystä tanssiliikunnan avulla
● antaa tietopuolista opetusta
● harjoittaa tiedotus- ja suhdetoimintaa
● hankkii tarpeellisia harjoituspaikkoja ja -välineitä
● harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
● ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
● omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta
● toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan
● harjoittaa tanssiurheiluun liityvää julkaisutoimintaa.
3§ Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka
tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä
on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksujen suorittamisesta ja nimetä jäsenen ainaisjäseneksi, jos hän on
yhdellä kertaa suorittanut 10 vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia,
taloudellisia tai muita palveluksia.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain
syyskokous. Jäsenmaksuja ei peritä kunniajäseneltä, kunniapuheenjohtajalta ja ainaisjäseneltä.
Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen, hänellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
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5§ Seurasta eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneet jäsen- ja muut
maksut maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on seuraan liittyessään
sitoutunut. Hänet voidaan erottaa seurasta, jos hän toiminnallaan vahingoittaa seuraa tai toimii vastoin seuran
tarkoitusta tai urheilun eettisiä periaatteita.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
6 § Seuran jäsenyydet
Seura voi olla jäsenenä muissa järjestöissä ja yhteisöissä. Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden
jäsenenä se on.
7§ Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä päivänä ja aikana. Seuran
kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Seuran kokouksissa on jokaisella
15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja ainaisjäsenellä yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.
Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa
kuitenkin arpa.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous voidaan pitää, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian vuoksi sitä
kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tuli hallituksen tietoon.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
8§ Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen esittämä kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 10
päivää ennen kokousta yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai seuran kotisivuilla.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyslain 23 §:n mukaiset päätettäviksi määrätyt asiat. Ylimääräisen
kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
9§ Varsinainen kevät- ja syyskokous
Seuran varsinaisessa kevätkokouksessa on:
● esitettävä tilinpäätös käsittäen tuloslaskelman ja taseen päättyneeltä tilikaudelta
● esitettävä toiminnantarkastuskertomus
● päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
● päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
● päätettävä vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
● käsiteltävä kokouskutsussa mainitut muut asiat
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Seuran varsinaisessa syyskokouksessa on:
● vahvistettava tulevan toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
● päätettävä liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta
● päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä
● valittava seuraavaksi toimintakaudeksi hallitukseen 4 – 10 jäsentä ja yksi varajäsen täysi-ikäisten
seuralaisten keskuudesta
● valittava yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
● päätettävä jäsenyyksistä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
● valittava seuran edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
● käsiteltävä muut hallituksen kokoukselle valmistelemat asiat
10§ Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 4-10 varsinaista jäsentä ja yksi
varajäsen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös seuran puheenjohtajana,
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi myös ottaa rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt seuran ulkopuolelta
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. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain määräämien tehtävien lisäksi:
● suunnitella ja kehittää seuran toimintaa sekä johtaa ja valvoa toimintaa seuran tarkoituksen
toteuttamiseksi
● vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta ja tiedotuksesta
● tarvittaessa valita ja erottaa seuraan palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
● vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista
● pitää juoksevasti numeroitua pöytäkirjaa kokouksistaan
● valita mahdolliset jaostot ja valiokunnat
● luovuttaa tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen kokousten pöytäkirjat toiminnantarkastajalle
tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
● ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
11§ Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi
yhdessä. Nimenkirjoittajan on oltava täysi-ikäinen.
12§ Tilikausi
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
13§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään sen varat tanssiurheilua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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14§ Antidopingtoiminta seurassa
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n
vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton (WDFS) antidoping- säännöstöjä ja
määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon
omalle yhdistykselle, kansalliselle lajiliitolle (STUL) ja kansainväliselle lajiliitolle (WDSF).
Kansallinen lajiliitto (STUL), tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto (WDSF) voi päättää
seuran jäenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä
mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan
heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatulla
kirjeellä.
Seuran hallitus päättää muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin
noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton (STUL) sääntöjä ja määräyksiä.
15§ Urheilun eettiset periaatteet
Seura ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita. Näiden periaatteiden vastaista
toimintaa ovat muun muassa:
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
● huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
● julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
● tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
● väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
Urheiluhuijaus
● kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
●

tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti
● vedonlyönti omasta kilpailusta
Lahjonta ja kiristys
● tuomareiden, kilpakumppanien, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen, kiristys tai niiden
yritykset tuloksen manipuloimiseksi
Sukupuolinen häirintä.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen
mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään. Seuran hallitus voi päättää muista
kurinpitotoimenpiteistä.

