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Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenyys: hakuohje, jäsenedut ja jäsenvelvoitteet 

Päivitetty 22.3.203 

 

 

1. Jäsenehdot 

 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity tanssin alalla toimiva yhdistys, jonka 

säännöt takaavat tanssijalle vaikutusmahdollisuuden yhdistyksensä toimintaan. 

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. 

 

2. Hakemusmateriaalit 

 

Jäseneksi aikovan on osoitettava  

a) kirjallinen hakemus (pöytäkirjanote seuran hallituksen päätöksestä hakea STUL jäsenyyttä) 

b) jäljennös säännöistään (säännöistä löydyttävä antidoping- ja eettiset periaatteet (=Reilu peli) -

pykälät liittohallituksen päättämän siirtymäajan jälkeen) 

c) rekisteriote tai jäljennös yhdistysrekisteritoimistoon jätetystä rekisteröintianomuksesta 

d) luettelo henkilöjäsenistään ja hallituksestaan  

liittohallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.  

 

Materiaalit lähetetään sähköpostilla: toimisto@tanssiurheilu.fi, tai postitse:  

Suomen Tanssiurheiluliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki 

Mikäli liittohallitus hylkää jäsenhakemuksen, päätös alistetaan lähinnä seuraavalle liiton varsinaiselle 

jäsenkokoukselle, joka tekee lopullisen päätöksen. 
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3. Jäsenmaksut ja maksuohjelma 

 

3.1. STUL – Jäsenseurat 

 

Vuotuisesta jäsenmaksusta ja sen maksuohjelmasta päättää liiton kevätkokous. (vuonna 2023 

perusmaksu 180 € + 7 € / henkilöjäsen) 

Seuran täydellinen henkilöjäsenluettelo (vuoden viimeisen päivän tilanne, kaikki vuoden aikana 

jäsenenä olleet henkilöt) on toimitettava liiton toimistoon vuosittain tammikuun 15. päivään 

mennessä. Jäsenmaksu peritään helmi-maaliskuussa luettelon jäsenmäärän mukaisesti. 

Mahdollisen lisäjäsenmaksun hyväksymiseen tarvitaan STUL jäsenkokouksessa 3/4 äänten enemmistön 

kannatus. 

 

3.2. Seurat – henkilöjäsenet 

 

Kaikki seuran toimintaan osallistuvien henkilöiden tulee olla seuran jäseniä ja näin myös ilmoittaa 

liitolle vuosittain aina vuodenvaihteessa. Ohjaajien/valmentajien/kilpailuorganisaation ei tarvitse 

olla seuran jäseniä. Kyseinen jäsenyys koskee toiminnan kohteena olevia henkilöitä, joiden kuuluu 

olla seuran jäseniä.  

Vain seuran jäsenet voivat saada kilpailulisenssin ja nauttia liiton jäsenmaksuun kuuluvista eduista: 

Teosto/Gramex-sopimukset, vakuutukset, jäsenhintaiset koulutukset, mahdollisuuden osallistua 

kilpailutoimintaan, leirityksiin, liiton muihin tapahtumiin. 

Jos seura järjestää toimintaa muille kuin jäsenille muuta kuin ilmaiseksi, on se verottajan 

näkökulmasta myös liiketoimintaa. Jos tämä toiminta sisältää musiikin soittamista, ei se ole 

Teosto/Gramex-sopimuksemme mukaista toimintaa jäsenistölle. Tällaisissa tapauksissa, esim. 

lyhytkurssien yhteydessä, seuran pitää hakea erikseen oma Teosto -lupansa. 

 

4. Sitoutuminen antidopingtoimintaan 

 

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 

Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton 

antidopingsäännöstöä ja määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöä.  
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Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa 

antidopingsäännöstöissä. 

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella 

aiheuttamansa vahingon jäsenyhdistykselle ja kansalliselle liitolle (STUL) sekä kansainväliselle lajiliitolle. 

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemasta, tai sen lisäksi kansainvälinen lajiliitto voi päättää 

jäsenyhdistyksen henkilöjäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista 

kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöissä, säännöissä ja sääntöjen alemman asteisissa 

määräyksissä vahvistetulla tavalla. 

 

5. Muita uuden jäsenseuran asioita 

 

Jotta uusi seura saadaan lisättyä STUL:n www-sivujen seuralistalle sekä DanceCoressa 

ylläpidettävään seurakortistoon, seuroilta tarvitaan yhteyshenkilöiden osoite- ja sähköpostitiedot. 

Jäsenseuroille lähetetään vuosittain paljon tiedotteita, infoa ja materiaaleja sähköpostitse ja postitse. 

Tiedonkulun varmistamiseksi jäsenseuran on huolehdittava, että liiton toimistossa ja DanceCoressa on 

koko ajan seuran ajantasaiset yhteystiedot. 

Jäsenseurat saavat käyttöoikeuden ja tunnukset DanceCore-järjestelmään, jossa ylläpidetään 

jäsenrekisteriä ja kilpailijakortistoa. Käyttäjätunnustilaukset liiton toimistosta sähköpostilla 

toimisto@tanssiurheilu.fi. 

Seuran tehtävänä on ylläpitää oman seuran sekä seuran henkilöiden yhteystietoja kortistossa. Seura 

ilmoittaa kilpailevat henkilöt ja parit sekä niissä tapahtuvat muutokset kilpailijakortistoon 

(kilpailijakortisto@tanssiurheilu.fi). Ja seura hoitaa myös seurasiirtopaperit eteenpäin 

vastaanottavalle seuralle tai liittoon. 
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