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SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan pyörätuolitanssijat ry – Nylands rullstolsdansare rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialue on Uudenmaan maakunta.
2. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä pyörätuolitanssin
harrastus- ja kilpailutoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenyhdistys järjestää toimialueellaan
- pyörätuolitanssin harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
- pyörätuolitanssitapahtumia kuten näytöksiä, kursseja ja juhlia sekä
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan
- järjestää maksullisia pyörätuolitanssitapahtumia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja säännöt, ja joka on kiinnostunut toiminnan tarkoituksen edistämisestä ja kehittämisestä.
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten tulee olla lajiliiton Suomen pyörätuolitanssiliitto ry –
Finska rullstolsdansförbundet rf:n varsinaisia henkilöjäseniä.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannattavat jäsenet hakemuksesta.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
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4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten 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 yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen eri jäsenryhmille päättää vuosikokous.
Yhdistys suorittaa varsinaisten jäsentensä lukumäärän mukaisesti vuosittain jäsenmaksua lajiliitolle.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) tai enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) tai enintään kolme (3) varajäsentä.
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 kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
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8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle (tilintarkastajille) viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan (tilintarkastajien) tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–
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 (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä olevalla yhdistyksen jäsenmaksun
maksaneella varsinaisella henkilöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
on jokaisella yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
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 jäsenkokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta
ennen kokousta lähetetyllä kokouskutsulla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, mikäli sähköpostia ei ole käytettävissä. Kaikkien jäsenten
tulee huolehtia osoitteidensa päivittämisestä yhdistykselle.
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 tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
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7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
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 vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokouspäivää.
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.
Yhdistyksen purkautuessa jäsenyys lajiliittoon päättyy.
13. Reilun pelin säännöt ja antidopingsäännöt
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta, joka on määritelty kulloinkin
voimassa olevassa Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n (SLU) julkaisussa ’Reilu peli
– Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet’. Urheilun reilun pelin vastaista
toimintaa on urheilulle vieraiden aineiden käyttö, epäasiallinen käytös kilpailuissa ja
kilpailun ulkopuolella sekä urheiluhuijaus.
Dopingrikkomuksista seuraa rangaistus rikkomuksen vakavuuden mukaan. Reilu peli
ja antidopingsäännöstö toimitetaan jokaisen yhdistyksen jäsenen tietoon. Yhdistys
valvoo sääntöjen noudattamista.
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa World Anti-Doping
Agencyn (WADA), Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n (ADT) vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä, Suomen Tanssiurheiluliiton (STUL) antidopingsäännöstöä
ja -määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöä. Yhdistyksen kilpailutoimintaan ja muuhun toimintaan osallistuvat urheilijat, urheilijoiden tukihenkilöt, valmentajat ja toimitsijat ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin.
Kaikki lajiliiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ovat dopingtestauksen piirissä
kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja menetelmistä löytyvät ADT:n vuosittaisessa julkaisussa ’Kielletyt ja sallitut lääkeaineet
urheilussa’.

