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Voimassaolevat säännöt: 18.02.2021 11:10:12
Nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry
ja sitä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki.
Tarkoitus ja toimintamuodot
2 §Liiton tarkoituksena on
-toimia maamme tanssioppilaitosten yhdyssiteenä
-edistää jäsenoppilaitosten pedagogista, taiteellista ja
ammatillista tasoa
-valvoa tanssioppilaitosten etua maan tanssi- ja
kulttuuripolitiikassa
-tehdä tunnetuksi tanssioppilaitosten toimintaa ja tavoitteita
-valvoa tanssioppilaitosten yleisiä ja yhteisiä etuja sekä edistää
oppilaitosten yhteistoimintaa ja järjestäytymistä
-toimia tanssialan oppilaitosten etujärjestönä työsuhteissa
3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
-seuraa alan kehitystä
-tekee tanssioppilaitosten toimintaa edistäviä aloitteita, antaa
lausuntoja sekä pitää yhteyttä tanssialalla vaikuttaviin
viranomaisiin
-pyrkii toiminnallaan edistämään julkisen tuen saamista jäsenille
-järjestää kokouksia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia
-voi laatia ja hyväksyä opetusohjelmia ja -suunnitelmia
-on yhteistoiminnassa muiden tanssi- ja kulttuurialan järjestöjen
kanssa ja voi halutessaan liittyä jäseneksi alansa kotimaisiin ja
kansainvälisiin järjestöihin
-seuraa ja ottaa osaa kulttuuri- ja koulutuspoliittiseen
keskusteluun
-pyrkii toiminnallaan saattamaan jäsenoppilaitokset keskinäiseen
vuorovaikutukseen
-ylläpitää jäsentiedotusta sekä neuvoo ja opastaa jäseniään
-voi kuulua työmarkkinakeskusjärjestöön
-toimii asiantuntijaliittona tanssinopettajan
työehtosopimusneuvotteluissa sekä neuvottelee muita sopimuksia ja
toimii muillakin vastaavilla tavoilla jäsentensä hyväksi heidän
työnantaja-asemaansa koskevissa asioissa
4 § Liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa
rahastoja ja säätiöitä, omistaa kiinteistöjä ja kiinteistöosakkeita
sekä kerätä varoja toimintansa tukemiseksi asianmukaisen luvan
saatuaan järjestämällä arpajaisia ja maksullisia juhlatilaisuuksia.
Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen
ansion hankkiminen siihen osallisille eikä se toimi muutenkaan
ansiotarkoituksessa.
Jäsenet
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5 § Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Suomessa
taidetanssiopetusta antavat oppilaitokset, jotka antavat tanssin
taiteen perusopetusta. Informaatiojäseniksi voivat liittyä muut
tanssin opetusta järjestävät oikeuskelpoiset yhteisöt. Liitto
ylläpitää jäsenrekisteriä.
6 § Jäsenen, joka haluaa erota liitosta on ilmoitettava tästä
kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu liiton
jäsenyydestä sen toimintavuoden päättyessä, jonka aikana eroamisesta
on ilmoitettu.
Jäsen, joka ei noudata liiton sääntöjä tai joka toimii liiton
tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa liitosta hallituksen
päätöksellä. Ennen erottamispäätöstä hallituksen on suotava
asianomaiselle oikeus tulla kuulluksi.
Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa liiton kokouksen
käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 14 päivän
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen myös jos se ei ole vuoteen suorittanut
jäsenmaksujaan kehotuksesta huolimatta.
7 § Varsinaisten ja informaatiojäsenten liittymismaksusta ja
jäsenmaksusta päättää liiton syyskokous, joka myös vahvistaa
jäsenmaksujen euromäärät.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksut määräytyvät jäsenkoulun edellisenä
vuonna maksettujen palkkojen mukaan seuraavasti:
jäsenmaksuluokka 1 alle 40 000 eur
jäsenmaksuluokka 2 40 001-140 000 eur
jäsenmaksuluokka 3 140 001-240 000 eur
jäsenmaksuluokka 4 240 001-440 000 eur
jäsenmaksuluokka 5 yli 440 000 eur
Syyskokous vahvistaa jokaisen jäsenmaksuluokan jäsenmaksun
euromäärän seuraavaksi vuodeksi.
Liiton hallitus
8 §Liiton toimeenpaneva elin on syyskokouksen valitsema hallitus.
Kokouksessa valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä
puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2)
varajäsentä. Puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten ja
varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Varajäsenillä on
läsnäolo-oikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Varsinaisista ja
varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin
hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.
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Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
hallituksen valitsema toimihenkilö kukin yksin.
Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
puolestaan varapuheenjohtaja.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä.
Hallitus voi lähikokouksen lisäksi kokoontua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kuten
esimerkiksi sähköpostin avulla.
Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä, jotka
toimivat hallituksen alaisena.
Hallituksen jäseniksi kelpoisia ovat jäsenoppilaitosten johtavassa
asemassa olevat henkilöt.
Hallituksen tulee, mikäli mahdollista, edustaa jäsenistöään
mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.
9 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä toisaalla hallituksen
tehtävissä mainitaan, hallitus
- edustaa liittoa
- valmistelee ja esittää liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja
toimeenpanee liiton kokousten päätökset
- hoitaa liiton varoja ja omaisuutta
- valitsee liiton toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkauksensa
ja työsuhteensa ehdot.
10 §Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit, hallituksen laatima
toimintakertomus ja muut liiton hallintoa koskevat asiakirjat on
annettava ennen seuraavan vuoden helmikuun 20. päivää liiton
tilitarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta jättää hallitukselle liiton kevätkokoukselle osoitettu
kirjallinen kertomus liiton hallinnon ja tilien tarkastamisesta.
Liiton kokoukset
11 §Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liiton kokous.
Liiton kokouksia voivat olla kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen
kokous. Liiton kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostitse jäsenille
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Liiton kokoukseen voidaan
osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Liiton kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni
kutakin edellisenä kalenterivuonna palkkoina maksettua 10 000
euroa kohti, kuitenkin siten, että vähimmäisäänimäärä on 10 ääntä.
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Informaatiojäsenellä on yksi ääni.
Kaikki päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun
ottamatta 15 § ja 16 § mainituissa asioissa. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
Liiton toimihenkilöillä on puheoikeus liiton kokouksissa.
12 § Liiton kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa
- todetaan kokouksen laillisuus
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- esitetään hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös
edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajan lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- käsitellään muut esillä olevat asiat
Liiton syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana. Syyskokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa
- todetaan kokouksen laillisuus
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudesta
- vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi
vuodeksi
- valitaan hallitukselle puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut
jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
- käsitellään muut esillä oleva asiat
13 § Liiton hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle liiton
ylimääräisen kokouksen.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään kaksi
jäsenoppilaitosta pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenoppilaitoksille kirjeitse
viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on saapunut liiton
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hallitukselle.
Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
14 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on toimitettava
kirjallisena liiton hallitukselle, joka käsiteltyään
muutosehdotuksen esittää sen lausuntoineen liiton kokoukselle
kokouskutsun mukaan. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä
liiton kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä
annetuista äänistä.
15 § Päätös liiton purkamisesta tehdään samoin kuin sääntöjen
muuttamisesta. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat
tanssioppilaitosten toiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla.
16 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Vanhojen sääntöjen mukainen jäsenyys säilyy sääntömuutoksesta
huolimatta.

