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SÄÄNNÖT 

 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA  
Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Rivitanssijat ry, jota jäljempänä sanotaan yhdistykseksi.  
Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkää.  
 
2. TARKOITUS JA TOIMINTA  
Yhdistyksen tarkoituksena on rivitanssiharrastuksen edistäminen, tiedon levittäminen ja 
kiinnostuksen herättäminen tätä liikuntaharrastusta kohtaan.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  
- järjestää harjoituksia, tanssiesityksiä, kilpailuja ja juhlia  
- järjestää jäsenilleen opetus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia  
- järjestää jäsenilleen matkoja eri festivaaleille ja tapahtumiin, joissa voi harrastaa rivitanssia  
- on yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi  
- järjestää maksullisia huvitilaisuuksia  
- ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia  
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta  
- tehdä esiintymisiä korvausta vastaan  
- toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä  
- myydä yhdistyksen t-paitoja ja muita vastaavia pienimuotoisia oheistuotteita  
- voi kuulua jäsenyhdistyksenä sen tarkoitusperiä edistäviin valtakunnallisiin järjestöihin  
 
3. JÄSENET  
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen. Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi. 
Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattavaksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet sekä lapsijäsenet hyväksyy 
yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen 
toimintaa.  
 
4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN  
Jäsen, joka liittyy yhdistykseen tilikauden aikana, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko 
tilikaudelta. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden (6) kuukauden aikana sen 
erääntymisestä lukien, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. Hän voi kuitenkin liittyä 
uudelleen jäseneksi suorittamalla jäsenmaksun. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä hallitukselle tai puheenjohtajalle. Eroamisen voi tehdä myös ilmoittamalla siitä 
yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa hallituksen 
yksimielisellä päätöksellä, jos hän on syyllistynyt hyvän tavan tai yhdistyksen sääntöjen vastaiseen 
toimintaan tai hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vahingoittanut yhdistystä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen 
omaisuuteen.  
 
5. JÄSEN- JA HARJOITUSMAKSUT  
Varsinaisilta ja lapsijäseniltä sekä kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Harjoitusmaksujen suuruuden 
päättää hallitus. Lapsijäsenen vuotuiset jäsen- ja harjoitusmaksut voivat olla pienempiä kuin 



HYVINKÄÄN RIVITANSSIJAT ry  
 

 

 

 

 2 

varsinaisten jäsenten, ottaen huomioon lapsijäseneltä puuttuvan äänioikeuden ja vastuun. 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.  
 
6. HALLITUS  
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 
vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. 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. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN  
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja 
kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen 
erikseen antama oikeus.  
 
8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS  
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään viisi viikkoa ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta hallitukselle.  
 
9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET  
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla 
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Etäosallistuminen yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukseen on mahdollista postitse tai 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.  
 
10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN  
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen kotisivulla ja/tai sähköpostitse ja/tai kirjeitse 
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.  
 
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 lausunto  
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille  
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7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet  
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja  
10. Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajalle mahdollisesti maksettavista palkkioista 
ja/tai kulukorvauksista.  
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.  
 
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. 


