KERAVAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS R.Y.
SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Keravan Musiikkiopistoyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Kerava.
2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten musiikkikasvatusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- ylläpitää voittoa tavoittelematonta musiikkioppilaitosta Keravalla
- hankkii tiloja musiikin harjoitusta varten
- pyrkii hankkimaan oppilaiden käyttöön musiikin harjoittamisessa tarvittavia välineitä
- voi järjestää musiikkikasvatukseen ja sen tukemiseen liittyviä tilaisuuksia
- suunnittelee ja järjestää konsertti- ja musiikkikoulutustilaisuuksia
- voi jakaa stipendejä ja apurahoja
- voi perustaa tarvittavan määrän jaostoja, joiden jäsenet ja tehtäväalueet määrää yhdistyksen
hallitus
- voi toimia muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla lasten ja nuorten
musiikkikasvatuksen kehittämiseksi
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää
juhlia, myyjäisiä ja arpajaisia asianomaisen luvan hankittuaan.
3. JÄSENET
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt Keravan musiikkiopiston
oppilas tai oppilaan huoltaja.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä taikka sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän ole kahden viimeksi kuluneen
vuoden aikana maksanut jäsenmaksuaan.
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5. JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää
yhdistyksen varsinainen kokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.
6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä
kahdeksaan (4-8) muuta varsinaista jäsentä ja kullekin yksi varajäsen.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta.
Vuosittain on erovuorossa yksi komasosa tai lähinnä yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä ja näiden
varajäsenet ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta
sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon
aikana.
7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi
muuta hallituksen jäsentä yhdessä.
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen
antama henkilökohtainen oikeus.
8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.8.–31.7.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.
9. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syysmarraskuussa.
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Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan
ääni ratkaisee, vaalit ratkaistaan kuitenkin arvalla.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostitse taikka
julkaisemalla kokouskutsu Keravan Musiikkiopiston verkkosivuilla vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle toimintakaudelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. määrätään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkio
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti kolmekymmentä päivää ennen yhdistyksen kokousta.
10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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