
Suomen Bboy Liitto etsii 
aktiivijäseniä  

Suomen B-boy Liiton (SBL) nykyinen hallitus lähtee tänä vuonna uudistamaan Liiton toimintaa. 
Lähtökohtana on tehdä toiminnasta aktiivisempaa sekä näkyvämpää niin jäsenilleen kuin niille, 
joita breikkaamisen ilosanoma ei ole vielä tavoittanut. Tämän toteuttamiseen tarvitaan 
kuitenkin skenessä aktiivisesti pyöriviä breikkareita joilla on ideoita ja näkemystä.  

Kutsummekin teitä liittymään SBL:n aktiivijäseniksi ja kokoontumaan maaliskuussa 
järjestettävään SBL:n liittokokoukseen. Aktiivijäsenistön on tarkoitus kokoontua 
kahdesti vuodessa suunnittelemaan ja arvioimaan SBL:n toimintaa.  

Aktiivijäseneksi hakeutuminen  

Seuraavassa on virallisemmin selitetty aktiivijäsenistön tehtävät 
SBL:ssä.  

Jäsenistön tehtäviin kuuluu  

● “Hyväksyä yhdistyksen toiminnan linjat (toimintasuunnitelma ja budjetti) kuluvalle vuodelle.  

● Valita hallitus toimeenpanemaan yhdistyksen vuosikokouksen päätökset (kuten 
toimintasuunnitelman ja budjetin)  
● Erottaa hallitus jos toiminta ei miellytä (jäsenistöllä aina oikeus vaatia hallitus koolle)  

● Myöntää edellisen vuoden hallitukselle tili -ja vastuuvapauden  

● Päättää sääntöjen muuttamisesta ja muista merkittävistä yhdistystä koskevista asioista” 
(Välke & Miettinen 2013)  

Aktiivijäsenet siis ehdottavat ja äänestävät liittokokouksissa SBL:n yleisestä linjauksesta ja 
tekevät konkreettisia ehdotuksia miten tätä linjaa pitäisi toteuttaa. Aktiivijäsenet päättävät 
näin suunnan jonka SBL ottaa. Lisäksi aktiivijäsenet valitsevat Liiton hallituksen joka 
sitten tekee työn tämän linjan toteutumiseksi. Nämä ovat kaksi tärkeintä asiaa joita 
aktiivijäsen tekee.  

Jäseneksi hakeminen tapahtuu seuraavasti. Jäsenistöön hakevalta katsotaan pakolliseksi:  

● Innokkuutta ja halua sitoutua edistämään Suomalaista breikkikulttuuria  

● Jäsenmaksu (15e) tilille OP: FI16 5542 2320 2784 68, Suomen B-boy liitto ry. 
Pistä viestikenttään oma nimesi, s-posti ja puhelinnumero.  



Jäsenistöön hakevalta katsotaan eduksi omata:  

● Työkokemusta tanssitaiteenalalla Suomessa (ja ulkomailla katsotaan eduksi)  

● Näkemystä siitä, mitä Suomen breikkikulttuurissa tapahtuu juuri nyt ja miten sitä voidaan kehittää  

● Kyky osallistua Liiton kokouksiin ja tuoda niissä selkeästi ilmaistuna esiin ajatukset ja ideat, 
mieluiten sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa.  

Jäsenmaksun rekisteröityessä olet aktiivijäsen vuodelle 2019. Otamme jäsenmaksun 
yhteydessä annetuista tiedoista jäsenlistan ja kommunikoimme jatkosta siinä 
annettujen yhteystietojen kautta.  

SBL-Liittokokous 
16.3.2019  

SBL kokoontuu vuoden 2019 liittokokoukseen lauantaina 16.3.2019 klo 12 Helsingissä. 
Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin yhdessä kokouksen asialistan kanssa. Mikäli 
haluaa osallistua kokoukseen äänioikeutettuna, SBL - jäsenmaksu vuodelle 2019 tulee siis 
olla suoritettuna 16.3.2019 mennessä.  

Osallistuvien jäsenten tulee lähettää kokouksen asialistalle haluamansa ajatukset ja ehdotukset 
sähköpostitse osoitteeseen suomenbboyliitto@gmail.com. Lähetä ajatuksesi otsikolla “SBL 
Liittokokouksen asialista - “OMA NIMI” .  

Ennen Liittokokousta jäsenistön ajatukset tulevat olla valmiiksi mietittyjä ja ilmaistuna 
selkeästi, kirjallisessa muodossa. Muuten on uhka että hommasta muodostuu torikokous.  

SBL:n nykyinen hallitus koostaa asialistan ja lähettää sen kokoukseen osallistuville 13.3.2019. 
Aktiivijäsenten kannattaa tutustua asialistaan jotta kokouksen kulku on kaikille selvä.  

Laitamme Liittokokouksesta vielä briiffauksen myöhemmin, joten no worries!  

Lopuks
i  

Vaikka asia tuntuisi puisevalta, liittokokous on aktiivijäsenten areena vaikuttaa Liittoon. 
Tämä kannattaa siis tehdä “tosi tarkoituksella”. Tämä vaikutusmahdollisuus vaatii hieman 
asiaan paneutumista, selkeitä ehdotuksia siitä mitä tehdä, sekä 15 euron vuosittainen 
jäsenmaksun.  



Let ́s Make Liitto Very Great Again!  

-Liiton nykyinen hallitus (Ramona, Alex, Taija, 
Ilari)  


