
“Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry”

SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka
1 §
Yhdistyksen nimi on Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry, ruotsiksi Informationscentret för
cirkus och dans. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä Tiedotuskeskukseksi.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus ja toimintamuodot
2 §
Tiedotuskeskuksen tarkoituksena on edistää sirkuksen ja tanssin kehitystä sekä
taiteenalojen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa, sekä luoda ja ylläpitää
alojen kansainvälisiä kontakteja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Tiedotuskeskus
- tiedottaa taiteenaloista kotimaassa ja kansainvälisesti
- ylläpitää enintään omakustannuspohjaisia neuvontapalveluja
- harjoittaa taiteenaloja koskevan kotimaisen tiedon keräämistä ja dokumentointia sekä
julkaisu- ja käännöstoimintaa
- kokoaa ja välittää tilastotietoja kotimaisesta tanssista ja sirkuksesta, ylläpitää aloja
koskevia tilastoja, laatii selvityksiä, esityksiä ja aloitteita
- pitää yhteyttä aloilla vaikuttaviin viranomaisiin ja antaa lausuntoja taiteidenaloilta
- järjestää kokouksia, seminaareja ja taiteenaloja esitteleviä tilaisuuksia
- on yhteistoiminnassa muiden taide- ja kulttuurialan yhteisöjen kanssa Suomessa
ja ulkomailla ja voi liittyä jäseneksi toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin
kansainvälisiin järjestöihin
- luo kontakteja kansainvälisen taiteilija-, asiantuntija- ja esitysvaihdon
aikaansaamiseksi
- tukee kansainvälistä taiteilija-, asiantuntija- ja esitysvaihtoa
- toimii yhteistyössä esittävien taiteiden festivaaleja ja esityksiä tuottavien yhdistysten
kanssa voittoa tavoittelematta

Tiedotuskeskuksella on oikeus omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä. Tiedotuskeskus voi
harjoittaa toimialaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä alan tiedotusmateriaalin välitystä ja
myyntiä.

Jäsenyys
3§
Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä
sirkuksen ja/tai tanssin alalla toimivan oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka edustaa
valtakunnallisesti sirkuksen ja/tai tanssin alaa, ryhmiä, koulutusta tai tutkimusta tai joka
tarjoaa valtakunnallisesti palveluja sirkuksen ja/tai tanssin kentälle, ja jonka toimintaan
pykälässä 2 mainitut toiminnot oleellisesti liittyvät ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja on valmis tukemaan sen toimintaa. Jäsentä nimitetään näissä säännöissä jäsenyhteisöksi.
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4§
Jäsenyhteisö voi erota Tiedotuskeskuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
Tiedotuskeskuksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisestaan Tiedotuskeskuksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen Tiedotuskeskuksesta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin
hän on Tiedotuskeskukseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Tiedotuskeskuksessa
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Tiedotuskeskusta tai ei enää täytä laissa tai
Tiedotuskeskuksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Tiedotuskeskuksen kokoukset
5§
Tiedotuskeskuksen ylintä valtaa käyttää Tiedotuskeskuksen kokous.
Tiedotuskeskuksen kokouksia voivat olla syyskokous, kevätkokous ja ylimääräinen kokous.
Tiedotuskeskuksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu kaikkiin
kokouksiin on lähetettävä kirjallisena vähintään kymmenen päivää ennen kokousta
lähettämällä kutsu ja esityslista kullekin jäsenyhdistykselle.
Tiedotuskeskuksen kokouksissa on jokaisella jäsenyhteisöllä yksi ääni. Kutakin
jäsenyhteisöä edustaa kokouksessa yksi äänivaltainen henkilö.
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.
Tiedotuskeskuksen kevätkokous pidetään hallituksen koolle kutsumana huhtikuun loppuun
mennessä. Syyskokous pidetään hallituksen koolle kutsumana loka-marraskuun aikana.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

6§
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
2.    Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.    Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
4.    Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavaa vuotta varten.
5.    Esitetään hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi vuodeksi sekä määrätään liittymis-
ja jäsenmaksun suuruus.
6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
7.   Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
8.    Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot.
8.    Valitaan tilintarkastaja
9.    Päätetään tilintarkastajan palkkiosta
9.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7§
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
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2. Esitetään hallituksen antama vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä
tilikaudelta sekä tilintarkastajien lausunto
3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille
4. Vahvistetaan Tiedotuskeskuksen toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi
tilivuodeksi
5. Päätetään muissa kokouskutsussa mainituista asioista

8§
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten hallitukselta
kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräinen kokous
kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokous.

Hallitus
9§
Tiedotuskeskuksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava hallitus,
johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9)
henkilöjäsentä, joista puolet tai lähinnä puolet on erovuoroisia vuosittain samanaikaisesti.
Lisäksi hallituksessa on 3-6 varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudestaan. Yksittäinen
hallituksen jäsen voi toimia hallituksen jäsenenä enintään kuusi vuotta. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi.

Tanssilla ja sirkuksella on yhtäläinen määrä henkilöpaikkoja hallituksessa, lisäksi
hallitukseen voidaan valita laajempaa asiantuntemusta omaavia henkilöitä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat
toimihenkilöt, vahvistaa toimihenkilöiden palkan sekä asettaa tarvittavat toimikunnat
ja työryhmät. 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, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§
Hallituksella on oikeus nimittää tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä tai jaostoja, jotka
toimivat hallituksen alaisuudessa.

Nimenkirjoitusoikeus
11§
Tiedotuskeskuksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja, hallituksen erikseen oikeuttama toimihenkilö tai toiminnanjohtaja, aina kaksi
yhdessä.
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Talous
12§
Tiedotuskeskuksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen Tiedotuskeskuksen kevätkokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
13§
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 taiteenalojen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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