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1§ NIMI JA KOTIPAIKKA  
Yhdistyksen nimi  
Suomen Breikkiliitto ry  
 
Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallista nimitystä Finnish Breaking 
Association.  
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  
Yhdistyksen säännöissä (ja yleisesti lyhenteenä) Suomen Breikkiliitosta käytetään 
lyhennettyä nimeä SBL.  
 
 
2§ LIITON TARKOITUS  
Suomen Breikkiliiton tarkoituksena on:  
Laajentaa, ylläpitää ja kehittää hip hop - kulttuuria ja breikkaamista valtakunnallisesti, 
kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä hyödyntäen.  
Lisätä suuren yleisön mielenkiintoa, kiinnostavuutta ja tunnettavuutta hip hop - 
kulttuuriin ja breikkaamiseen  
Luoda mahdollisuuksia breikkaamisen harrastamiseen sekä parantaa harrastajien 
mahdollisuuksia kehittyä breikkaamisen ammattilaisiksi.  
Toimia henkilöjäsentensä sekä tukijäsentensä valtakunnallisena liittona.  
Luoda jäsenilleen mahdollisuuksia hip hop – kulttuurin ja breikkaamisen laajentamiseen 
tapahtuma- ja opetustuotannon kautta.  
 
3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN  
Tarkoitustaan liitto toteuttaa:  
Järjestää harjoituksia ja valmennus tilaisuuksia sekä leirejä koti ja ulkomailla  
Järjestää breiktanssin viralliset suomen mestaruus kilpailut vuosittain  
Järjestää jäsenilleen koti ja ulkomaisia harjoitus ja kilpailumatkoja  
Järjestää opetusta ja koulutusta  
Ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja 
tarvittaessa toimeenpanee kilpailuja ja tapahtumia  
Tekee aloitteita eri viranomaisille  
Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu, viestintä ja valistustoimintaa  
Edustaa kansainvälistä hip hop kulttuuria  



Edustamalla jäsenliittona Suomessa breiktanssin kansainvälisiä liittoja ja valvomalla 
niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista  
On yhteistyössä muiden alan liittojen kanssa koti ja ulkomailla  
Edustaa jäseniään ja maataan lajiensa kansainvälisissä organisaatioissa sekä 
kilpailuissa  
Liitto voi välittää voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä.  
Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää sekä irtainta omaisuutta.  
Liitto voi toimintansa tukemiseksi toteuttaa kilpailuja ja koulutustilaisuuksia, 
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoja ja testamentteja. Liitto voi 
harjoittaa lisäksi sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin liittyy välittömästi sen 
tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.  
Liiton tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää ja edustaa breiktanssin sekä 
katutanssilajien harrastus ja kilpailutoimintaa sekä näihin liittyvää kansalaistoimintaa 
Suomessa.  
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää katutanssikulttuurin tietämystä ja tunnetuksi 
tekemistä sekä pitää esillä tanssikasvatuksen ja liikunnallisuuden tärkeyttä väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Yhdistys tukee parhaalla mahdollisella tavalla 
lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tanssin avulla sekä torjuu syrjäytymistä.  
 
4§ LIITON JÄSENYYDET  
Hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin sekä niistä eroamisesta.  
SBL kuuluu vuonna 2019 jäsenenä STUL, WDSF ja UDEF – järjestöihin.  
 
 
5§ LIITON JÄSENET  
Suomen Breikkiliiton jäseniä ovat yksityiset henkilöjäsenet sekä tukijäsenet.  
 
Henkilöjäsenet  
SBL:n äänioikeutta käyttävät sen henkilöjäsenet, jotka ovat yksityisiä henkilöitä. 
Äänioikeutta SBL:ssä voi käyttää täysi-ikäinen henkilö.  
SBL:n henkilöjäsenen tulee noudattaa SBL:n sääntöjä ja velvoitteita.  
SBL:n henkilöjäsenen tulee suorittaa SBL:n vuotuinen jäsenmaksu annettujen ohjeiden 
mukaisesti.  
Henkilöjäsenen tulee ilmoittaa SBL:lle koko nimensä, kotipaikkansa sekä aktiivinen 
sähköpostiosoitteensa.  
SBL:n henkilöjäsen voi asettua ehdolle SBL:n hallitukseen.  
 
Tukijäsenet  
SBL:n tukijäseniksi voivat liittyä yhdistykset tai urheiluseurat.  



Tukijäsenellä tulee olla hakemuksessa ilmoitettuna virallinen yhteyshenkilö.  
Tukijäsenet toimivat SBL:n yhteistyökumppaneina.  
Tukijäseniltä ei vaadita SBL:n vuotuista jäsenmaksua, mutta sen on noudatettava SBL:n 
sääntöjä.  
Tukijäsenillä ei ole SBL:ssä päätösvaltaa tai äänioikeutta.  
 
 
6§ SITOUTUMINEN ATIDOPINGTOIMINTAAN  
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
Antidopingtoimikunnan  
dopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisten lajiliittojen 
dopingsäännöstöihin, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen 
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.  
 
7§ LIITOSTA EROAMINEN SEKÄ EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET  
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle, sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jonka 
aikana siitä on ilmoitettu.  
Jos liiton jäsenenä oleva urheiluseura tai yhdistys purkautuu, sen on erottava liitosta.  
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai 
toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa tai hallitus voi myös päättää 
jäsenen sulkemisesta liiton toiminnasta sen mukaan kun tarkemmin määrätään 
liittokokouksen vahvistamassa kurinpitosäännöstössä.  
Liitto voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksessa, mikäli jäsen ei ole suorittanut 
jäsenmaksuaan kahden viikon kuluessa sen erääntymisestä.  
Hallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaisesta, 
kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin 
tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitosäännöissä, jos 
jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen, 
urheilun reilun pelin periaatteiden tai toiminnan periaatteiden vastaisesti.  
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää 
sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa 
valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.  
 
8§ LIITON HALLINTO  
Liiton päätösvaltaa käyttää SBL:n kokous. Liittoa edustaa ja liiton juoksevia asioita 
sääntöjen ja liiton päätösten  
mukaan hoitaa hallitus.  



 
9§ LIITTOKOKOUS  
Päätösvalta SBL:ssä kuuluu sen henkilöjäsenille, jotka käyttävät päätösvaltaansa SBL:n 
kokouksissa. Liittokokous pidetään vuosittain huhti- kesäkuun aikana.  
 
Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
Todetaan kokouksen järjestäytyminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskija  
Toimivaltainen hallitus esittää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja 
tilintarkastuskertomuksen  
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä mahdollisista toimenpiteistä 
tilintarkastuskertomuksen johdosta  
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle 
toiminnanjohtajalle  
Toimivaltainen hallitus esittää toimintasuunnitelman ja talousarvion  
Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarvion vahvistamisesta  
Päätetään jäsenmaksun suuruudesta  
Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista  
Päätetään mahdollisista sääntömuutoksista  
Valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet sekä heidän varajäsenensä.  
Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
 
Liiton kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla jäsenille yhdistyksen internetsivuilla sekä 
henkilöjäsenten ilmoittamaan sähköpostiin viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. 
Kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on ilmoitettava hallitukselle viimeistään viisi 
(5) viikkoa ennen kokousta.  
 
SBL voi pitää myös ylimääräisen kokouksen jäsenistön vaatimuksesta tai hallituksen 
kutsusta. Jäsenistön vaatimuksesta hallituksen on järjestettävä ylimääräinen kokous 
kolmen kuukauden kuluessa. Ylimääräisen liiton kokouksen vaatimukseen vaaditaan 
yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sekä kirjallinen ilmoitus 
vaatimuksesta.  
 
Jokaisella täysi-ikäisellä henkilöjäsenellä on liiton kokouksen äänestyksessä yksi ääni. 
Henkilöjäsenet osallistuvat kokouksiin paikan päällä tai tietoliikenneyhteyden avulla 
kokouksen aikana.  
 



Henkilöjäsenet voivat valtuuttaa toisen henkilöjäsenen käyttämään ääntään liiton 
kokouksissa, mikäli he ovat itse estyneitä osallistumaan kokoukseen. Henkilöjäsen voi 
siis käyttää ääntään asiamiehen kautta valtakirjalla.  
 
Liiton kokouksen päätökseksi muodostuu se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet 
äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan 
ääni ratkaisee äänestyksen.  
SBL:n jäsenillä, hallituksen jäsenillä sekä tukijäsenillä on liiton kokouksessa ilman 
erillistä pyyntöä puheoikeus.  
 
 
10§ HALLITUS  
Liittokokous valitsee SBL:n hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä kahden vuoden 
välein. Hallituksen toimikausi on siis kaksi vuotta. Henkilöjäsenet voivat asettua ehdolle 
kahden vuoden välein pidettävässä liittokokouksessa. Tukijäsenet ja yhdistykset eivät 
voi toimia SBL:n hallituksen jäseninä.  
 
Hallituksen jäsenten lukumäärä päätetään samassa kokouksessa. Hallituksen 
jäsenmäärän on oltava vähintään kolme ja enintään kymmenen henkilöä. Varajäseniä 
valitaan sama määrä. Valitut hallituksen jäsenet päättävät keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Mikäli hallituksen jäsen (tai varajäsen) eroaa tai on estynyt hoitamasta 
hallitusvelvoitettaan, hallitukseen jäljellä olevaksi ajaksi voidaan valita uusi jäsen.  
 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi 
muuta hallituksen jäsentä on läsnä.  
 
Hallituksen päätökseksi muodostuu se mielipide, jolla on äänienemmistö. 
Tasatilanteessa hallituksen puheenjohtajan ääni ratkaisee päätöksen.  
 
11§ TOIMINNANJOHTAJA  
Liitolla voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa liiton 
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja 
toimeenpanee hallituksen päätökset sen toimeksiannosta.  
Liiton toiminnanjohtajan tehtävät määrittelee hallitus ja mikäli toiminnanjohtajaa ei ole, 
hallitus määrää tehtävät hallituksen jäsenille.  
 
12§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS  



SBL:n hallituksen puheenjohtaja kirjoittaa yhdistyksen nimen. Muille hallituksen jäsenille 
SBL:n hallitus voi antaa oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.  
 
13 § TILIKAUSI  
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen liittokokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen liittokokousta.  
 
14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta.  
 
15 § LIITON PURKAMINEN  
Liiton purkautuessa käytetään yhdistyksen varat liiton tarkoituksen edistämiseen 
purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.  
Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 


