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1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Tanssiurheiluliitto ry ja sen kotipaikka
on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan
liitoksi. Liiton kieli on suomi.

2 § LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää ja ylläpitää
aatteellista tanssiurheilua ja -liikuntaa sekä olla niiden Suomessa
toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä, jotka näiden
sääntöjen edellyttämin tavoin edistävät tanssiurheilua ja -liikuntaa
Suomessa.

Liiton tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja -liikuntaa, kilpa-
ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää
väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten
kasvua ja kehitystä tanssiliikunnan avulla.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry hallinnoi lajivalikoimaansa
hyväksyttyjen lajien tanssiurheilukilpailuja ja -kilpailijoita sekä
tanssiliikuntaa ja tanssiliikuntatuotteita.

Lisäksi liiton tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa
ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja luonnon
kestävää kehitystä.

Liiton toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja
urheilun reilun pelin periaatteet.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Edellisessä pykälässä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1)edistää tanssiurheilun kansainvälistä aatetta ja vaikuttaa sen
tunnustamiseen olympialajiksi,

2)edustaa jäseniään tanssin kansainvälisissä järjestöissä ja valvoo
jäsentensä tanssiurheilijoiden kansainvälisiin kilpailuihin
osallistumista,

3)järjestää kilpailu-, koulutus- ja valmennustoimintaa,

4)kehittää kansainvälisten tanssiurheilujärjestöjen, joissa liitto
on jäsenenä, kilpailusääntöihin perustuvat yhtenäiset säännöstöt,
joiden mukaan kansalliset kilpailut järjestetään, sekä määrittelee
kuntoharrastajien suoritustavoitteet ja tanssiurheilijoiden
luokitussäännöt,

5)tekee tanssiurheilun ja -liikunnan alalla aatteellista
neuvontatyötä sekä edistää tanssiurheilun ja -liikunnan tieteellistä
tutkimusta,
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6)harjoittaa tanssiurheilun ja -liikunnan alaan kuuluvaa
julkaisutoimintaa,

7)tukee ja auttaa jäseniään niiden toiminnassa tanssiurheilun ja -
liikunnan hyväksi, toimii niiden yhteistyöelimenä sekä avustaa
uusien tanssiurheilu- ja tanssiliikuntaseurojen perustamisessa,

8)pyrkii erityisesti kannustamaan lapsia ja nuoria tanssiurheilun ja
tanssiliikunnan harrastamiseen,

9)toimii yhteistyössä muiden tanssi- ja liikuntajärjestöjen kanssa
tanssin kehittämiseksi,

10)sovittelee jäsentensä kesken sekä niiden ja muiden järjestöjen
välillä mahdollisesti syntyviä erimielisyyksiä ja yhteensattumia,

11)antaa ja välittää viranomaisten sekä muiden haluamia tanssia
koskevia tietoja ja lausuntoja,

12)ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
kiinteistöjä,

13)toimii muulla vastaavalla tavalla oman ja jäsenyhteisöjensä
toiminnan edistämiseksi ja

14)voi hankkia varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi
järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaen kustannus,
kirjapaino- ja monistustoimintaa, majoitus  ja ravitsemusliikettä
sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta
tanssiurheiluvälineitä ja  asusteita.

4 § LIITON JÄSENYYDET

Liitto kuuluu jäsenenä yhteen tai useampaan suomalaiseen urheilun ja
liikunnan kattojärjestöön ja voi liittyä jäseneksi muihin
tarvittaviin tanssin, urheilun ja liikunnan alan järjestöihin.

Liitto kuuluu jäsenenä yhteen tai useampaan kansainväliseen
tanssiurheiluliittoon sekä voi liittyä jäseneksi muihin tarvittaviin
kansainvälisiin tanssialan järjestöihin.

Liiton jäsenkokous päättää edellä mainittuihin järjestöihin
liittymisestä ja niistä eroamisesta.

5 § LIITON JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity tanssin
alalla toimiva yhdistys, jonka säännöt takaavat jäsenelle
vaikutusmahdollisuuden yhdistyksensä toimintaan.

Liiton jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat liiton ja liittoa
kulloinkin sitovien kansainvälisten kattojärjestöjen (kuten WDSF,
WRRC, IDO, FISAF, IPC) sääntöihin ja muihin määräyksiin ja
päätöksiin sekä eettisiin periaatteisiin/koodistoihin ja reilun
pelin periaatteisiin.
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Tukijäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu
oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa kevätkokouksen vahvistaman
tukijäsenmaksun. Näillä yhteisöillä on kaikki näiden sääntöjen
suomat oikeudet ja velvoitteet paitsi ei äänioikeutta
liittokokouksessa.

Jäseneksi aikovan on osoitettava kirjallinen hakemus,
jäljennössäännöistään, rekisteriote tai jäljennös
yhdistysrekisteritoimistoon jätetystä rekisteröintianomuksesta, sekä
luettelo henkilöjäsenistään ja hallituksestaan liittohallitukselle,
joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Vuotuisesta jäsenmaksusta ja sen maksuohjelmasta päättää liiton
kevätkokous. Seuran täydellinen henkilöjäsenluettelo on toimitettava
liiton toimistoon tammikuun 15. päivään mennessä. Jäsenten tulee
toimittaa liiton pyytämä raportointi liiton määräämän rekisterin
kautta.

6 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin
voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman
antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten
kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen
allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin
sääntöihin.

Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty
edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

7 § SITOUTUMINEN URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTAAN

Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun
oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.

Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun
oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan
toimivaltaan.

8 § KILPAILUTAPAHTUMIEN/TULOSTEN MANIPULOINTI

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin
ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia

Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat
velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden
järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman
kilpailunsa kilpailutapahtumista.

9 § VAKAVA EPÄASIALLINEN KÄYTTÄYTYMINEN JA VAKAVAT EETTISET
RIKKOMUKSET

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin
vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia



Sivu: 4(9)

koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen
päätöksiin.

Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana
olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin
ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

10 § JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN JA JÄSENOIKEUKSIEN RAJOITTAMINEN

Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen
a. eroaa
b. erotetaan liitosta tai
c. jäsenyhdistys on purettu

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti
liiton jäsenkokouksen pöytäkirjaan. Tällöin jäsen vapautuu muista
velvollisuuksista liittoa kohtaan paitsi jo erääntyneistä maksuista
ja niistä maksuista, joihin se on määräajaksi sitoutunut.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen lopullisesti tai määräajaksi tai
rajoittaa jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos jäsen:

-rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä
-toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä
-jättää noudattamatta liittohallituksen tai muiden liiton elimien
päätöksiä
-sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllä
mainittuihin rikkomuksiin
-jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai
-jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.

Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä
lukien.

Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa
määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen
syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy.
Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus erotetulle jäsenelle
kirjatulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti viiden (5) päivän
kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätös astuu voimaan heti.

Erottamispäätöksestä voidaan valittaa urheilun
oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisessa määräajassa.

11 § MUUT KURINPITOTOIMET

Jäsenseuraan, jäsenseuran jäseneen ja muuhun toimijaan voidaan
kohdistaa liiton jäsenkokouksen hyväksymiä liiton kurinpitosääntöjen
mukaisia rangaistuksia.Liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton
jäsenkokouksen valitsema kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta on
toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton
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muista elimistä.

Jäsenseurat luovuttavat ylimmän toimintaa koskevan valvonta- ja
kurinpitovallan jäseniinsä nähden liitolle.

Kurinpitovaliokunnan toimivallasta, kokoonpanosta, toimikaudesta,
tehtävistä, rangaistavista teoista, kurinpitomenettelystä ja
rangaistuslajeista ja muista kurinpitoon liittyvistä asioista
säädetään tarkemmin liiton kurinpitosäännöissä.

Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa
käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä
mainittu kurinpitoelin.

Epäillyssä vakavassa epäasiallisessa käyttäytymisessä ja vakavissa
eettisissä rikkomuksissa 1.1.2022 alkaen kurinpitovaltaa käyttää
urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta.

12 § LIITON TOIMIELIMET

Liiton toimielimet ovat päätäntävaltaa käyttävä jäsenkokous sekä
toimeenpanevana elimenä liittohallitus.

13 § LIITON JÄSENKOKOUKSET

Liitolla on kaksi varsinaista jäsenkokousta, kevätkokous ja
syyskokous. Kevätkokous pidetään huhti- toukokuussa ja syyskokous
loka-marraskuussa paikassa, jonka edellinen varsinainen jäsenkokous
tai liittohallitus määrää.

Liittohallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua
jäsenkokoukseen ennen kokousta postitse tai tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai kokouksen
aikana.

Ylimääräinen jäsenkokous voidaan pitää edellisen jäsenkokouksen
päätöksen perusteella tai milloin liittohallitus pitää sitä
tarpeellisena. Niin ikään ylimääräinen jäsenkokous on pidettävä, jos
vähintään yksi kymmenesosa kaikista liiton äänioikeutetuista
jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten
liittohallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen jäsenkokous
on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet
ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)avataan kokous,

2)valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- ääntenlaskijat

3)suoritetaan sihteerille viimeistään puoli tuntia ennen kokousta
annettujen valtakirjojen mukainen kokousedustajien nimenhuuto ja
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todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4)esitetään liittohallituksen hyväksymä tilinpäätös sekä
tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös. Tilinpäätös
sisältää vuosikertomuksen, taseen ja tuloslaskelman ja niiden
liitteenä ilmoitettavat tiedot,

5)päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille,

6)määrätään jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun
suuruus ja maksuohjelma

ja

7)käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

8) kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)avataan kokous,

2)valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- ääntenlaskijat

3)suoritetaan sihteerille viimeistään puoli tuntia ennen kokousta
annettujen valtakirjojen mukainen kokousedustajien nimenhuuto ja
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4)määrätään liittohallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja
toimihenkilöille maksettavien palkkioiden suuruus ja matkakulujen
korvausperusteet seuraavaksi vuodeksi,

5)vahvistetaan liittohallituksen laatima seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio,

6)toimitetaan liiton puheenjohtajan vaali, mikäli hänen
toimikautensa on päättymässä,

7)toimitetaan erovuorossa olevien liittohallituksen jäsenten ja
heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali,

8)päätetään seuraavana vuonna valittavan liittohallituksen
jäsenmäärä

9)valitaan tarvittaessa hyväksytty tilintarkastusyhteisö tai
hyväksytty tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ja/tai
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan
seuraavan tilivuoden kirjanpito sekä hallinto,

10)päätetään kurinpitovaliokunnan jäsenten määrä (3 tai 5)



Sivu: 7(9)

11) valitaan kahdeksi vuodeksi kurinpitovaliokunnan jäsenet ja
päätetään tarvittaessa kurinpitosääntöihin tehtävistä muutoksista

12)käsitellään muut esityslistalla olevat asiat,

13)kokouksen päättäminen.

Liiton liittymisestä muihin kuin tanssin, urheilun tai liikunnan
alan järjestöihin sekä niistä eroamisesta päättää jäsenkokous 3/4:n
enemmistöllä annetuista äänistä.

Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä.
Varsinaisia jäseniä voivat edustaa niiden varsinaiset
henkilöjäsenet. Äänioikeus edellyttää jäsenmaksun maksamista
eräpäivään mennessä niiden henkilöjäsenten osalta, joiden mukaan
kokouksessa käytettävä äänimäärä lasketaan. Äänioikeudet
tarkastetaan viimeistään 31.3.

Kullakin varsinaisella jäsenellä on liiton jäsenkokouksessa yksi
ääni jokaista alkavaa kolmeakymmentä varsinaista henkilöjäsentä
kohti, laskettuna edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä.

Varsinainen jäsen voi antaa valtakirjan toiselle varsinaiselle
jäsenelle kaikista omista äänistään. Yhdellä jäsenellä valtakirjoja
voi olla enintään 4. Tämä kappale ei ole voimassa, mikäli kokoukseen
osallistuminen on mahdollistettu 13 § 2. momentin mukaisesti.

Kokouksessa saa kukin varsinainen jäsen kuitenkin käyttää enintään
yhtä viidesosaa (1/5) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä
äänimäärästä ja jos edustajia on useampi kuin yksi, on ilmoitettava,
miten edustajat käyttävät jäsenyhteisön äänimäärän.

Liiton jäsenkokoukset avaa liittohallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, tai heidän ollessaan esteellisiä
liittohallituksen jäsen, minkä jälkeen kokoukselle valitaan
puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemiseksi toisin
määrätty. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa
asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on
yhtynyt.

Jäsenkokoukset kutsutaan koolle viimeistään kuusi viikkoa ennen
kokousta ilmoittamalla asiasta jäsenille liiton verkkosivujen
lisäksi sähköpostilla tai liiton lehdessä. Jäsenkokouksessa
käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on jäsenyhdistysten ilmoitettava
liittohallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun mennessä
ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä. Liittohallituksen
tulee antaa jäsenkokoukselle lausunnot jäsenyhdistysten esittämistä
asioista. Liittohallitus vahvistaa esityslistan ja ilmoittaa siitä
kirjallisesti jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14 § LIITTOHALLITUS

Liittohallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valitun puheenjohtajan
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lisäksi vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12)
kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä varsinaisten
jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Puolet liittohallituksen
muista varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain.
Ensimmäisen vaalin jälkeen ratkaistaan arvalla, keiden toimikausi
päättyy vuoden kuluttua.

Liittohallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan 1. ja 2.
varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja tarpeen mukaan muita
toimihenkilöitä sekä asettaa tarpeelliset valiokunnat ja jaokset.
Lajiryhmäkohtainen jaos tai erityinen työryhmä voidaan valita ja
päättää lajiryhmäkohtaisten sääntöjen perusteella.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan 1. varapuheenjohtajan, tai hänenkin estyneenä ollessaan 2.
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen
jäsenistä on saapuvilla.

Liittohallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan
arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt.

Mikäli liittohallituksen varsinainen jäsen on ollut poissa kolmesta
liittohallituksen kokouksesta ilman pätevää esteilmoitusta,
katsotaan hänet erotetuksi liittohallituksesta liiton jäsenkokouksen
päätöksellä.

Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden
sääntöjen ja liiton jäsenkokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa
liittoa.

Erityisesti liittohallituksen tehtävänä on:

1)kutsua koolle liiton jäsenkokoukset ja valmistaa niille
esitettävät asiat,

2)valita tai vahvistaa tarpeelliset valiokunnat ja jaokset asioiden
valmistelemista ja hoitamista varten ja vahvistaa niiden
ohjesäännöt,

3)ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja liiton palkatut
toimihenkilöt,

4)valita liiton edustaja niihin yhteisöihin, joihin liitto kuuluu
samoin kuin eri toimikuntiin, ulkomaisiin kongresseihin ja muihin
kokouksiin,

5)hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa
ja laatia talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset ja
vuosikertomukset,

6)hoitaa liiton tiedotus- ja kustannustoiminnan johtoa,

7)ratkaista sen käsiteltäväksi jätetyt erimielisyydet ja sääntöjen
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rikkomukset ja

8)tehdä esitykset liiton jäsenkokoukselle myönnettävistä
ansiomerkeistä.

15 § TOIMINNANJOHTAJA

Liitolla voi olla toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja vastaa
hallintoelinten päätösten toimeenpanosta ja juoksevien asioiden
hoidosta ja toimii toimihenkilöiden esimiehenä.

16 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, ensimmäinen tai toinen
varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja tai henkilö, jolle
liittohallitus myöntää nimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä, tai
joku heistä yhdessä liittohallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

17 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina seuraavan
vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien on annettava
tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus
liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta,
jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

18 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on, tullakseen
hyväksytyksi, saatava vähintään 3/4 ääntenenemmistön kannatus liiton
jäsenkokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.

19 § LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamista koskeva päätös, ollakseen pätevä, on tehtävä
kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä liiton
jäsenkokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa
kokouksissa on kannattanut vähintään 4/5 kokouksessa edustettuna
olevasta äänimäärästä.

Jos liitto on päätetty purkaa, sen varat luovutetaan jollekin
rekisteröidylle yhdistykselle, jonka purkamispäätöksen viimeksi
tehnyt jäsenkokous määrää ja joka toimii liiton tarkoitusperien
edistämiseksi.


