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TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY 

SÄÄNNÖT 

 

Nimi ja kotipaikka 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Tanssin Tiedotuskeskus ry, ruotsiksi Informationscentret för Dans. 
Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään epävirallista nimeä Dance Info Finland ja 
ranskankielisissä Centre d’Information de la Danse Finlandaise. Yhdistystä nimitetään 
näissä säännöissä Tiedotuskeskukseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

 
Tarkoitus ja toimintamuodot 

2 § 

Tiedotuskeskuksen tarkoituksena on edistää tanssin taiteellista kehitystä ja 
yhteiskunnallista asemaa Suomessa sekä luoda ja ylläpitää suomalaisen tanssin 
kansainvälisiä kontakteja. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Tiedotuskeskus 

- tiedottaa suomalaisesta tanssista kotimaassa ja kansainvälisesti sekä ulkomaisesta 
tanssista suomalaisille tahoille 

- ylläpitää enintään omakustannushintaisia neuvontapalveluja 
- harjoittaa suomalaista ammattitanssia koskevaa tiedon keräystä ja dokumentointia 

sekä julkaisu- ja käännöstoimintaa 
- kokoaa ja välittää tilastotietoja suomalaisesta tanssista, ylläpitää tanssia koskevia 

tiedostoja, laatii selvityksiä, esityksiä ja aloitteita 
- pitää yhteyttä tanssialalla vaikuttaviin viranomaisiin ja antaa lausuntoja tanssin 

alalta 
- järjestää kokouksia, seminaareja ja tanssia esitteleviä tilaisuuksia 
- on yhteistoiminnassa muiden tanssi- ja kulttuurialan yhteisöjen kanssa Suomessa ja 

ulkomailla ja voi liittyä jäseneksi toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin 
kansainvälisiin järjestöihin 

- luo kontakteja kansainvälisen taiteilija-, asiantuntija- ja esitysvaihdon 
aikaansaamiseksi. 
 
 

Jäsenyys 
 

3 § 
 
Tiedotuskeskuksen jäseneksi voi päästä tanssin alalla toimiva oikeuskelpoinen järjestö tai 
yhteisö, joka edustaa kattavasti ja valtakunnallisesti tanssin alaa, tanssiryhmiä, tai tanssin 
koulutusta ja tutkimusta. Tiedotuskeskuksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä 
kirjallisen hakemuksen perusteella. 
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Jäsentä nimitetään näissä säännöissä jäsenyhteisöksi. 
 
 
4 § 
 
Jäsenyhteisö voi erota Tiedotuskeskuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
Tiedotuskeskuksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan 
Tiedotuskeskuksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Jäsenyhteisö, joka on toiminut Tiedotuskeskuksen sääntöjen tai päätösten vastaisesti 
voidaan erottaa Tiedotuskeskuksen kokouksen päätöksellä. 
 
 
Tiedotuskeskuksen kokoukset 
  
5 § 
 
Tiedotuskeskuksen ylintä päätösvaltaa käyttää Tiedotuskeskuksen kokous. 
 
Tiedotuskeskuksen kokouksia voivat olla vuosikokous ja ylimääräinen kokous. 
 
Tiedotuskeskuksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu kaikkiin kokouksiin on 
lähetettävä kirjallisena vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu ja 
esityslista kullekin jäsenyhteisölle. 
 
Kutakin jäsenyhteisöä edustaa kokouksessa yksi äänivaltainen henkilö. Lisäksi 
kokouksessa voi olla tarkkailijoita keskuksen jäsenyhteisöistä. 
 
Kaikki päätökset näissä säännöissä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Tiedotuskeskuksen toimihenkilöillä ja hallituksen jäsenillä on puheoikeus 
Tiedotuskeskuksen kokouksessa. 
 
6 § 
 
Tiedotuskeskuksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun aikana. Vuosikokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat: 
 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
- esitetään hallituksen antama vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta 

sekä tilintarkastajan tai tilintarkastajien lausunto 
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille tilivelvollisille. 
- päätetään jäsenmaksujen suuruudesta 
- vahvistetaan Tiedotuskeskuksen toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi 

tilivuodeksi 
- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi 
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- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä heidän henkilökohtaiset 
varamiehensä seuraavaksi toimikaudeksi 

- valitaan yksi tai kaksi tilintarkastaja, ja heille henkilökohtainen/henkilökohtaiset 
varamiehet 

- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 
 
7 § 
 
Tiedotuskeskuksen hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle Tiedotuskeskuksen ylimääräisen 
kokouksen. 
 
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista 
jäsenyhteisöistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta. Kokouskutsu on lähetettävä 
jäsenyhteisöille kirjeitse viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on saapunut 
keskuksen hallitukselle. 
 
 
Hallitus 
 
8 § 
 
Tiedotuskeskuksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon 
kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten 
toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksesta ja päättyy kahden vuoden kuluttua 
pidettävään vuosikokoukseen. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuoroisia. 
Kaikilla jäsenillä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
 
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme jäsentä sitä pyytää 
erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
muista jäsenistä ovat paikalla. Hallitus ottaa Tiedotuskeskuksen käytännöllistä toimintaa 
hoitamaan tarvittavat vakinaiset toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkansa. 
 
Tiedotuskeskuksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen 
erikseen oikeuttama toimihenkilö, aina kaksi yhdessä. 
 
 
Talous 
 
9 § 
 
Tiedotuskeskuksen tilivuosi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajalle tai tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen Tiedotuskeskuksen 
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vuosikokousta. Tilintarkastajan/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
Tiedotuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa 
kiinteää omaisuutta, harjoittaa toimialaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä tanssin 
tiedotusmateriaalien välitystä ja myyntiä ja panna toimeen asianmukaisella luvalla yleisiä 
varainkeräyksiä toimintansa rahoittamiseksi. 
 
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
10 § 
 
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen 
Tiedotuskeskuksen kokoukselle kokouskutsun mukaan. Päätös sääntöjen muuttamisesta 
on tehtävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. 
 
Päätös Tiedotuskeskuksen purkamisesta tehdään samoin kuin sääntöjen muuttamisesta. 
Tiedotuskeskuksen purkautuessa käytetään varat tanssitaiteen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
 
 
 

 


