
MiTango ry 
 
 
 
 

SÄÄNNÖT 
 
 
1 luku. Yhdistys 
 

1 § Nimi 
 Yhdistyksen nimi on MiTango ry. 
 

2 § Kotipaikka 
 Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki. 
 

3 § Toimiala 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää argentiinalaisen ja suomalaisen tangon 
harrastusta ja osaamista Päijät-Hämeen alueella. 

 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen tanssin ohjausta ja 
opetusta sekä järjestää kokouksia, tiedotus- ja valistustoimintaa, illanvietto- ja 
näytöstilaisuuksia. 
 
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 
omistaa kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan 
arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 
 
2 luku. Yhdistyksen jäsenet 
 

4 § Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee argentiinalaisesta ja suomalaisesta 
tangosta ja niiden tukemisesta kiinnostunut henkilö. Varsinaiset jäsenet hyväksyy 
hallitus. 

 
Yhdistykseen voi liittyä kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen 
kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenestä päättää 
yhdistyksen hallitus. 

 
Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti edistänyt 
yhdistyksen tarkoitusperiä tai huomattavasti muutoin tukenut yhdistyksen toimintaa. 
Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan 
erottaa yhdistyksestä, mikäli hän jättää jäsenmaksun suorittamatta tai on 
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuottanut huomattavaa vahinkoa 
yhdistykselle. 

 

5 § Jäsenmaksu 
Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen 
syyskokouksessa. 
 
Velvollisia yhdistyksen jäsenmaksun suorittamiseen ovat varsinaiset jäsenet ja 
kannattajajäsenet. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua. 

 
 



 
 
 
 
 
 
3 luku. Yhdistyksen päätösvallan käyttö 
 

6 § Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 

 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään maaliskuun 
loppuun mennessä ja syyskokous, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii tiettyä asiaa käsittelemään. 

 
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
sähköpostilla. 

 

7 § Varsinaiset kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 
* Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. 
* Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille   
tilivelvollisille. 

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 
* Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. 
* Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavaa 
toimintavuotta varten. 
* Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varamies. 

 

8 § Kokousmenettely yhdistyksen kokouksissa 
Kokouksen avaa ja puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja, kunnes kokoukselle on 
valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen 
mukaan kutsuttu koolle. 

 
Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä 
ellei yhdistyslaista ja näistä säännöistä muuta johdu. 

 
Päätöksentekoon kokouksessa saa osallistua vain henkilökohtaisesti läsnäoleva 
yhdistyksen varsinainen jäsen. Kannattajajäsenen ja kunniajäsenen osalta 
päätöksentekoon osallistumisesta on määrätty 4 §:ssä. 

 

9 § Yhdistyksen kiinteä omaisuus 
Yhdistyksen kiinteän omaisuuden hankintaa, myymistä tai kiinnittämistä koskevat 
päätökset on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. 

 
 
4 luku. Yhdistyksen hallinto 
 

10 § Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka tehtäviensä suorittamista varten voi asettaa 
avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia. Hallitukseen valitaan yhdistyksen 
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja 5-10 jäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan 
kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen seuraavassa  



 
 
 
 
 
varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen lopuksi toimikautta. Hallitus valitsee sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. 

 

11 § Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. 

 
 Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
 vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella 
 äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota 
 puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa. 
 

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi 
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

 

13 § Tilinpäätös ja tilintarkastus 
 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
 Tilinpäätös ja hallituksen toimesta laadittu toimintakertomus on annettava 
 toiminnantarkastajalle viimeistään 15. päivänä helmikuuta. 
 
 Tarkastajan tulee toimittaa tarkastuksen perusteella laatimansa kirjallinen lausunto, 
 toimintakertomus ja tilit hallitukselle helmikuun viimeiseen päivään mennessä. 
 
 
5 luku. Erinäisiä määräyksiä 
 

14 § Sääntöjen muuttaminen 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa (2) perättäisessä, 
vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 
äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 

 

15 § Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen purkautuessa, luovutetaan yhdistyksen omaisuus yhdistyksen 
tarkoituksen  edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Jos yhdistys  lakkautetaan, käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kuten 14 §:ssä sääntöjen muuttamisesta 
on sanottu. 

 

16 § Sääntöjen soveltaminen 
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näissä säännöissä annettuja määräyksiä. 
Lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain 
säännöksiä. 

 


