
Dream Team Cheerleaders DTC ry SÄÄNNÖT 
 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Dream Team Cheerleaders DTC ja sen kotipaikka on Tampere.            
Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura. 
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää cheerleadingiä kilpailu-, nuoriso- ja          
kuntoliikuntatoimintana. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi muun muassa: 

- järjestää lajinomaisia valmennus-, harjoitus- ja koulutustilaisuuksia 
- järjestää lajinomaisia näytöksiä, kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia 
- seurata lajin kansallista ja kansainvälistä kehitystä 
- harjoittaa kunto- ja virkistystoimintaa 
- harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, kustannus- ja suhdetoimintaa 
- harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettä yhdessä toimipaikassa 
- hankkia tarvittavia liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita ja välittää          

niitä jäsenilleen ja muille organisaatioille voittoa tavoittelematta 
- tehdä yhteistyötä erilaisten tahojen kuten liikuntaseurojen, kattojärjestöjen ja        

yritysten kanssa 
- vaikuttaa ja osallistua kotipaikkakunnallaan liikunta- , terveyskasvatus- ja        

liikuntapaikkasuunnitteluun esimerkiksi antamalla lausuntoja viranomaisille ja      
tekemällä yhteistyötä viranomaisten kanssa 

 
Toimintansa tukemiseksi seura voi muun muassa: 

- hankkia sponsoreita  
- omistaa, hallita ja vuokrata kiinteää ja irtainta omaisuutta 
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä,      

myyjäisiä ja huvitilaisuuksia 
 
3 § SEURAN JÄSENYYS 
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 
 
4 § JÄSENET 
Seuran varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, jotka hyväksyvät         
seuran tarkoituksen ja haluavat osallistua cheerleading-toimintaan. Jäsenen       
katsotaan liittymis- ja jäsenmaksullaan sitoutuneen noudattamaan seuran sääntöjä ja         
hallituksen määräyksiä, suorittamaan vuosittaiset harjoitus- ja jäsenmaksut sekä        
vastaamaan muista velvoitteista, jotka seura näiden sääntöjen mukaan asettaa. 
 



Seuran kannattavaksi jäseniksi voidaan hyväksyä luonnolliset henkilöt tai        
oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.         
Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen        
hallitus. Varsinaiset jäsenet täyttävät valmentajalta/seuran     
ilmoittautumisjärjestelmästä saamansa esitietolomakkeen/hakemuksen aloittaessaan    
seurassa. 
 
Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajiksi tai        
kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi edistäneet seuran        
toimintaa. Kunniajäsenen ja -puheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

 
5 § JÄSENEN EROAMINEN, EROTTAMINEN JA KURINPITOTOIMET 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen           
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa merkittäväksi       
pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on             
velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen          
edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.  
 
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kaksi           
kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen,         
joka on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on seuraan liittymällä           
sitoutunut. Hallitus voi erottaa jäsenen myös, jos jäsen on menettelyllään          
vahingoittanut seuraa tai sen toimintaa, hän ei enää täytä laissa tai seuran            
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on toiminut vastoin urheilun eettisiä          
periaatteita. Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on       
seuraamuksena liiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai          
kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.  
 
Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole           
jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan          
tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on toimitettu           
hänelle kirjallisena. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan          
maksuja. 
 
Seuran hallitus voi rangaista jäsentä, joka on tuottanut huomattavaa haittaa seuralle           
tai toiminut törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Asianomaiselle on         
varattava tilaisuus kuulluksi tulemiseen ja annettava mahdollisuus tilanteen        
korjaamiseen. Rangaistus voidaan toteuttaa: 
- kirjallisella muistutuksella tai varoituksella 
- harjoituksista sulkemalla 



- kiellolla edustaa seuraa määräajaksi tai kokonaan 
- seurasta erottamisella määräajaksi tai kokonaan 
 
Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista         
rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.  
 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen        
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä, Kansainvälisen      
lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean     
antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät       
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Liitto tai sen         
asemasta / lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle         
dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista      
edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä      
alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetuilla tavalla.  
 
6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 
Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna        
kannettavan liittymis-, jäsen- ja harjoitusmaksujen sekä kannattajajäsenten       
jäsenmaksun suuruudesta. Harjoitusmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.        
Perhealennus annetaan edullisimmasta harjoitusmaksusta. 
 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan liittymis- ja         
jäsenmaksuja. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsen- ja harjoitusmaksuja        
jäsenyyden päättymiseen saakka. Eronnut jäsen on velvollinen maksamaan        
liittymismaksun liittyessään uudelleen seuran jäseneksi. 
 
7 § SEURAN KOKOUKSET 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään        
maalis-toukokuussa ja syyskokous pidetään syys-joulukuussa. Hallitus kutsuu       
seuran kokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä          
seuran internetsivuilla. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n        
määräykset. 
 
8 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Avataan kokous 
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
ääntenlaskijat 
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus 



6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan       
antama lausunto 
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä       
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
8) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
9) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 
10) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen            
kokousta hallituksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole        
kokouskutsussa mainittava 
11) Päätetään kokous 
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Avataan kokous 
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja        
ääntenlaskijat 
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5) Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle 
7) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
8) Valitaan tilin-/toiminnantarkastaja ja varatilin-/varatoiminnantarkastaja 
9) Vahvistetaan tulevan tilikauden liittymis-, jäsen-, harjoitus ja kannattajajäsen-         
maksujen suuruus 
10) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 
11) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen            
kokousta hallitukselle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole        
kokouskutsussa mainittava 
12) Päätetään kokous 
 
Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla         
jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja alaikäisten jäsenten huoltajilla       
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksissa päätökseen vaaditaan         
yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen       
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
9 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, kun hallitus katsoo           
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran          
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on kutsuttava koolle kahden         
kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä. Mikäli seuran jäsen haluaa saada         
jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti          



hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
10 § HALLITUS 
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja         
ja vähintään neljä (4), enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä enintään kaksi            
varajäsentä (0-2). Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kaksi (2)         
kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan         
sittemmin vuoron mukaan. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai        
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus        
kokoontuu puheenjohtajan ja 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. Asiat ratkaistaan         
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee      
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallituksen tehtävänä on: 

- kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön 
- edustaa seuraa mm. niissä yhdistyksissä ja liitoissa, joiden jäsenenä seura on 
- johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
- vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta 
- hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa 
- nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät 
- tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 
- tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 
- hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita 
- hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
- päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
- laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne lajiliiton sääntöjen         

mukaisesti lajiliittoon 
- valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt 
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista        

kunnia -ja ansiomerkeistä 
- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset        

toimenpiteet 
 
11 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen         
vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle/-jille viimeistään       
kuukautta ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan/-ien tulee antaa        



kirjallinen toiminnan tarkastuslausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa       
ennen kevätkokousta. Seuran tilin-/toiminnantarkastajien toimikausi on      
kalenterivuosi. 
 
12 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Seuran nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin tai jollakin muulla         
henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus. Nimenkirjoittajien on          
oltava täysi-ikäisiä. 
 
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran         
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.        
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta. 
 
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen        
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa       
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
14 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä. 


