
SÄÄNNÖT 
 

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 

 

Yhdistyksen nimi on Irish Dance Finland ja sen kotipaikka on Helsinki. 

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi ja sen toiminta-alue koko maa. 

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää irlantilaisen tanssin 

harrastus- ja kilpailutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
 

- ylläpitää inSpiral Dance Company Finland -nimistä tanssinopettajien 

verkostoa 

- tukee toiminnallisesti edellä mainitun verkoston jäsenten paikallisesti 

järjestämää toimintaa, joka edistää yhdistyksen tarkoitusta, kuten opetus-

, harjoitus- ja esiintymistoimintaa 

- järjestää harjoituksia, leirejä, kursseja, kilpailuja ja tasokokeita 

- järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa  

- järjestää koti- ja ulkomaisia esiintymis- ja kilpailumatkoja  

- voi toimia yhteistyössä muiden alan yhteisöjen kanssa tai niiden jäsenenä 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen 

luvan: 

 

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

- järjestää maksullisia kilpailutapahtumia 

- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, myyjäisiä, 

rahankeräyksiä ja arpajaisia 

 

 

3. Jäsenet 

 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta henkilö, joka toimii 

tanssinopettajana inSpiral Dance Company Finland -verkostossa tai joka muuten 

aktiivisesti edistää kyseisen verkoston toimintaa. Jäsenten tulee hyväksyä 

yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. Jäsenvalinnoista päättää yhdistyksen hallitus. 

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös 

erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on 

velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät 

velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 

kolme (3) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne 

velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on 

menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 

yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 

 



 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 

päättää vuosikokous. 

 

 

5. Hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 

puheenjohtaja ja 2-8 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan niin, että 

jäsenet edustavat kattavasti niitä maantieteellisiä alueita, joilla inSpiral 

Dance Company Finland -verkosto toimii aktiivisesti. Mikäli hallituksen jäsenet 

valitaan vaalein, jaetaan ehdokkaat puheenjohtajaehdokkaat mukaan lukien 

enintään yhdeksään (9) maantieteelliseen alueeseen sen perusteella, missä he 

pääasiallisesti toimivat. Seuraavilla alueilla on oikeus tulla kohdelluiksi 

itsenäisinä maantieteellisinä alueina, mikäli kyseisellä alueella toimivat 

yhdistyksen jäsenet niin vaativat: pääkaupunkiseutu, Jyväskylän seutu, Tampereen 

seutu sekä Turun seutu. Muutoin aluejaosta päättää yhdistyksen kokous. Kultakin 

alueelta valitaan hallitukseen eniten ääniä saanut henkilö. Lopuille 

hallituspaikoille valitaan eniten ääniä saaneet ehdokkaat riippumatta alueesta. 

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus 

kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 

hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan 

sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat. 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, 

vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 

 

 

7. Tilikausi 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

 

8. Toiminnantarkastus/Tilintarkastus 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 

annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen 

sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. 

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle. 

 

 

9. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin 

päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa 



on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Yhdistyksen 

kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 

jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

 

 

11. Vuosikokous 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 

toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 

taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11. kokouksen päättäminen. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin 

hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin 

päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa 

(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia 

tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. 

 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 

yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat 

samaan tarkoitukseen. 


