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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
 

Aika sunnuntaina 22.11.2020 klo 13:00  

Paikka Original Sokos Hotel Presidentti, kokous käytiin liittohallituksen päätöksellä 

etäyhteyksin. 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Sääntömääräinen syyskokous käynnistyi klo 13 Vuoden Tanssiurheiluvalmentajan 

palkitsemisella. Äänestyksen voittajana kokouksessa palkittiin Maria Kangasaho. 

Vuoden tanssiurheiluteoksi nimettiin seurojen keväinen digiloikka. Lisäksi hallitus 

luovutti pronssisen ansiomerkin liittohallitustehtävät vuodenvaihteessa jättävälle 

Riikka Pentikäiselle. Liittohallituksen puheenjohtaja Leena Liusvaara esitteli myös 

vuoden 2021 aikana toteutettavan organisaatiomuutoksen, jonka jälkeen kokous 

käynnistettiin klo klo 13.24. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Kasperi Launis ja sihteeriksi Anu Lampenius. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carola Tuokko ja Veikko Lamminsalo.  

 

4. Äänten laskijoiden valinta:  

Ääntenlaskijoiksi valittiin Carola Tuokko ja Veikko Lamminsalo. Äänestysvälineenä 

käytettiin Vote by Hejmo -järjestelmää ja ääntenlaskun tarkkailijoina toimivat Auli 

Korhonen ja Aija Nyberg. 
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5. Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 

Hallituksen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. 

Läsnä omilla valtakirjoilla oli 23 jäsenseuraa. Lisäksi 1 seura oli edustettuina toiselle 

läsnäolevalle seuralle antamallaan valtakirjalla, joten läsnä oli kaikkiaan 24 

jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 317 ja niitä käyttämässä 23 henkilöä. 1/5 

kokonaisäänimäärästä oli 63 eli FDO:n äänimäärä rajattiin 63 ääneen.  Leikkurin 

jälkeen ääniä oli kokouksessa käytössä 247 ääntä. Todettiin myös muut paikallaolijat 

sekä myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.   

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti 11.10.2020 viimeistään kuusi viikkoa 

ennen kokousta, sähköpostitse ja liiton verkkosivuilla.  

Vahvistettu esityslista oli toimitettu jäsenille 6.11. sääntöjen mukaisesti viimeistään 

kaksi viikkoa ennen kokousta, liiton verkkosivujen lisäksi sähköpostilla. 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

7. Liittohallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja toimihenkilöille maksettavien 

palkkioiden suuruuden ja matkakulujen korvausperusteiden määrääminen 

vuodelle 2021 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 

 Talousarvioon tehtiin muutosesitys: 

Carola Tuokon esitys: 15 000 kustannusvaikutuksella etuseteleitä seuroille liiton 

tarjoamille palveluille (180 e/seura).  

Esitys hylättiin  

 Harri Antikaisen esitys: vakio- ja latinalaistuomaripalkkioiden alentaminen 100 eurolla-  

 Esitys hylättiin.  

Lisenssimaksuja vuodelle 2021:   
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A-lisenssi yhteensä   65 € (sporttiturva  36 €) 

B1-lisenssi    40 € (sporttiturva 18 €) 

B2-lisenssi    40 € (sporttiturva  12€) 

H-lisenssi    20 € (sporttiturva 5 €) 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin esitetyn mukaisesti. 

 

9. Erovuorossa olevan liittohallituksen puheenjohtajan vaali 

Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Liusvaara, muita 

ehdokkaita ei ollut. 

 

10. Erovuorossa olevien liittohallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten 

varajäsentensä vaali 

Ehdolle asettuivat: 

Marco Bjurström (Jonna Suokas), Harri Harjula  (vara Suvi Kurki), Ville Väätäinen (vara 

Raili Tilli),  Niklas Hagel  (vara Pirja Vitikka-Koponen), Aino Lisma (vara Simeoni Juoperi), 

Anton Kurttila (Nina Anderson) 

Äänimäärät: Marco Bjurström 187, Harri Harjula  183 (vara Suvi Kurki), Ville Väätäinen  89 

(vara Raili Tilli),  Niklas Hagel  179 (vara Pirja Vitikka-Koponen), Aino Lisma 171 (vara 

Simeoni Juoperi), Anton Kurttila 40 (Nina Anderson) 

 

Liittohallitukseen valittiin:  

Marco Bjurström (Jonna Suokas),  Harri Harjula  (vara Suvi Kurki), Niklas Hagel  (vara Pirja 

Vitikka-Koponen) ja Aino Lisma (vara Simeoni Juoperi). 

 

11. Päätetään vuonna 2021 valittavan liittohallituksen jäsenmäärä 

Kokous hyväksyi vuonna 2021 valittavan hallituksen henkilömääräksi puheenjohtaja 

sekä kahdeksan hallituksen jäsentä. 
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12. Hyväksytyn tilintarkastusyhteisön tai hyväksytyn tilintarkastajan ja 

varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan tilivuoden, 2021, 

kirjanpito ja hallinto  

Seuraavan tilivuoden tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers, 

nimettynä tilintarkastajana Jaana Salmi.  

 

13. Jäsenten esitykset jäsenkokouksen käsiteltäväksi¨ 

 

1) Blue & White – Vakio- ja latinalaistanssien GP- ja SM-kilpailuiden 

kulurakenne ja vakio- ja latinalaistanssien tuomarikulujen uudelleenarviointi. 

Tausta: 

Seuramme johtokunta on keskustellut järjestämiemme 10-tanssin SM-kilpailujen 

jälkeen paljon kilpailujen kulurakenteesta, sillä kilpailut olivat seurallemme 

tappiolliset. Teimme liittohallitukselle kilpailujen jälkeen pyynnön tuomarikulujen 

huojennuksesta, johon saimme vastauksen, että seuraa ei asiassa tueta. Ymmärrämme 

hyvin päätöksen, joka olisi koskettanut vain yhtä liiton jäsenseuraa eikä ratkaissut 

ongelmaa suuremmassa kuvassa. 

Haluaisimme kuitenkin jatkaa avointa ja rakentavaa keskustelua kilpailujen 

kulurakenteesta, joka on selkeästi muuttunut esimerkiksi parimäärien vähenemisen 

vuoksi. Tavoitteenamme on, että jäsenseurat voisivat jatkossakin järjestää GP- tai SM-

tason kilpailuja joko yksin tai yhdessä toisien jäsenseurojen kanssa ilman, että 

kilpailujen järjestäminen tuottaisi seuroille vain miinusmerkkisen tuloksen. 

Esitys: 

Haluaisimme erityisesti, että liiton jäsenseuroilta veloittamien tuomarikulujen summia 

voitaisiin uudelleenarvioida vuodelle 2021 tehtävässä budjetissa, sillä niistä tulee 

seuroille yleisesti suurimmat järjestämiskulut. Lisäksi olisi hyvä avata keskustella myös 

siitä, että varsinkin pääkaupunkiseudulla kilpailujen järjestämisestä aiheutuvista 

kuluista iso osa tulee salin vuokrakuluista, jotka ovat viime vuosina nousseet 

huomattavasti. 

 

Hallituksen lausunto: 
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Seuroilta perittävien tuomarimaksujen sisältö ja perusteet on avattu liiton 

verkkosivuilla olevassa dokumentissa: https://www.dancesport.fi/wp-

content/uploads/2020/01/VL-tuomarimaksujen-jakaantuminen.pdf Edellinen muutos 

tuomarimaksuihin on hyväksytty syyskokouksessa 2011 tulevaksi voimaan vuoden 

2012 alusta alkaen, ja seuroilta perittävien tuomarimaksujen suuruutta ei ole muutettu 

vuoden 2012 jälkeen.  

Liittohallitus lausuu Blue & White ry:n esitykseen tuomarikulujen 

uudelleenarvioinnista vuoden 2021 budjetissa seuraavasti: 

Budjetti vuodelle 2021 on laadittu tuomarimaksujen osalta nollasummaperusteisesti 

siten, että kotimaisista tuomareista veloitus on 350 euroa ja ulkomaisista 800 euroa. 

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että nykyisen tuomaripalkkion ja siitä maksettavan veron 

jälkeen matkakuluille, yhteiskuljetuksille ja toimisto- ja kirjanpitotyölle 

(kutsuprosedyyrin kirjeenvaihto, palkanlaskennan kirjaukset, tulorekisteri-ilmoitukset, 

vuosi-ilmoitukset ulkomaille) jäävä osuus on kotimaisten tuomareiden osalta 126,80 e 

ja ulkomaisten tuomareiden osalta 523,08 euroa.  

Nollasummaperiaatteinen tuomarimaksujen budjetti on rakennettu vuosittain siten, 

että tuomarimaksutuottoja (tili 3085) vastaava summa on jaettu tileille Ostetut 

kilpailutoiminnan palvelut (3406), Työkorvaukset (3225) ja Matkakulut (3550) em. 

jakoperusteisesti kilpailujen määrän sekä tuomaripaneelin sääntöjenmukaisen 

minimikokoonpanon perusteella. 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.  

 

2) Have Step – Vakio- ja latinalaistanssien GP- ja SM-kilpailuiden tuomarikulujen 

alentaminen 

Esitys: 

Seuroilta laskutettavien vakio- ja latinalaistanssien ranking- ja arvokilpailuiden 

tuomarikulujen alentaminen: 

KV tuomarit nyt 900 €, Have Step esittää 700 € 

FIN tuomarit nyt 440 €, Have Step esittää 400 € 

 

Hallituksen lausunto: 

Liittohallitus lausuu HaveStepin esitykseen tuomarikulujen alentamisesta seuraavasti: 
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Budjetti vuodelle 2021 on laadittu tuomarimaksujen osalta nollasummaperusteisesti 

siten, että kotimaisista tuomareista veloitus on 350 euroa ja ulkomaisista 800 euroa. 

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että nykyisen tuomaripalkkion ja siitä maksettavan veron 

jälkeen matkakuluille, yhteiskuljetuksille ja toimisto- ja kirjanpitotyölle 

(kutsuproseduurin kirjeenvaihto, palkanlaskennan kirjaukset, tulorekisteri-ilmoitukset, 

vuosi-ilmoitukset ulkomaille) jäävä osuus on kotimaisten tuomareiden osalta 126,80 e 

ja ulkomaisten tuomareiden osalta 523,08 euroa.  

Nollasummaperiaatteinen tuomarimaksujen budjetti on rakennettu vuosittain siten, 

että tuomarimaksutuottoja (tili 3085) vastaava summa on jaettu tileille Ostetut 

kilpailutoiminnan palvelut (3406), Työkorvaukset (3225) ja Matkakulut (3550) em. 

jakoperusteisesti kilpailujen määrän sekä tuomaripaneelin sääntöjenmukaisen 

minimikokoonpanon perusteella. 

Hyväksyttiin liittohallituksen esityksen mukaisesti.  

3) Have Step – Seurojen kilpailutoiminnan tukeminen 

Esitys:  

Tanssiurheiluliiton on osoitettava konkreettisia toimia, miten se toimii tukeakseen 

seuroja nykyisessä tilanteessa, jossa seuran saamat kilpailumaksut ovat esim. 1000 € 

vähemmän kuin seuran maksamat tuomareiden majoitus ja ruokailukulut sekä 

tuomarikulut liitolle (Hamina GP 9.11.2019). 

 

Hallituksen lausunto: 

Liittohallitus lausuu HaveStepin esitykseen seurojen kilpailutoiminnan tukemisesta 

seuraavasti: 

Liittohallitus on budjetoinnissaan vuodelle 2021 huomioinut jäsenten toiveet 

tuomarimaksujen alentamisesta. Lisäksi hallitus on budjetoinut jäsenpalveluiden alalle 

seuratoiminnan koulutussarjan, joissa aiheena on seurojen talousosaamisen 

kehittäminen.  

 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.  
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4) TanssiDans – Vakio- ja latinalaistanssien GP- ja SM-kilpailuiden 

tuomarikulujen alentaminen 

Tausta: 

Kilpailijoiden määrä on laskenut GP ja SM kilpailuissa. Kilpailujen järjestäjän kulut 

tuomareiden osalta ovat suuri osa budjettia ja monen kilpailun tulos on mennyt 

miinus merkkiseksi. Liiton tulos vuoden tuomarikulujen osalta toimistokulujen jälkeen 

on ollut positiivinen. 

Esitys: 

GP ja SM tuomarikulut kilpailun järjestävälle seuralle lasketaan kotimainen tuomari 

400€ (ennen 450€) ja ulkomainen tuomari 750€ (ennen 900€) 

 

Hallituksen lausunto: 

Hallitus haluaa tuoda jäsenistön tietoon, että esityksessä on kolme virheellistä 

oletusta.  

1) Vuoden 2019 toteuma (ennen toimisto- ja kirjanpitokuluja) on kotimaisten 

tuomareiden osalta ˗744,48e ja kansainvälisten tuomareiden osalta +555,16 euroa. 

Liiton tappio tuomarikulujen osalta vuonna 2019 (ennen toimisto- ja kirjanpitokuluja) 

on ollut siten yhteensä ˗189,32 euroa. 

2) Kotimaisen tuomarin osalta laskutus seuralta on syyskokouksessa 2011 päätetyn 

mukaisesti ollut 440 e vuodesta 2012 alkaen.  

Seuroilta perittävien tuomarimaksujen sisältö ja perusteet on avattu liiton 

verkkosivuilla olevassa dokumentissa: https://www.dancesport.fi/wp-

content/uploads/2020/01/VL-tuomarimaksujen-jakaantuminen.pdf Tuomarikulut 

budjetoidaan dokumentin mukaisesti nollasummaperiaatteella vuosittain. 

Liittohallitus lausuu TanssiDansin esitykseen tuomarikulujen alentamisesta seuraavasti: 

Budjetti vuodelle 2021 on laadittu tuomarimaksujen osalta nollasummaperusteisesti 

siten, että kotimaisista tuomareista veloitus on 350 euroa ja ulkomaisista 800 euroa. 

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että nykyisen tuomaripalkkion ja siitä maksettavan veron 

jälkeen matkakuluille, yhteiskuljetuksille ja toimisto- ja kirjanpitotyölle 

https://sign.visma.net/fi/document-check/56bbf9ba-b451-44a2-8335-7222109009a5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

 
Suomen Tanssiurheiluliitto ry | Finnish Dance Sport Federation | Valimotie 10 | FIN-00380 HELSINKI, FINLAND | dancesport.fi 

(kutsuprosedyyrin kirjeenvaihto, palkanlaskennan kirjaukset, tulorekisteri-ilmoitukset, 

vuosi-ilmoitukset ulkomaille) jäävä osuus on kotimaisten tuomareiden osalta 126,80 e 

ja ulkomaisten tuomareiden osalta 523,08 euroa.  

Nollasummaperiaatteinen tuomarimaksujen budjetti on rakennettu vuosittain siten, 

että tuomarimaksutuottoja (tili 3085) vastaava summa on jaettu tileille Ostetut 

kilpailutoiminnan palvelut (3406), Työkorvaukset (3225) ja Matkakulut (3550) em. 

jakoperusteisesti kilpailujen määrän sekä tuomaripaneelin sääntöjenmukaisen 

minimikokoonpanon perusteella. 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.  

 

14. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin klo 16.31. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Kasperi Launis    Anu Lampenius 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat sähköisesti allekirjoitettu 

 

 

Carola Tuokko    Veikko Lamminsalo  
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