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Säännöt, Ostoskori 22241306
 
 
 07.08.2013 Voimassaolevat säännöt 

  
1 § Yhdistyksen nimi on Ypäjän Musiikkiteatteri ry. ja sen kotipaikka on Ypäjän kunta. 

  
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laulukulttuuria ja erityisesti musiikkiteatteriharrastusta toiminta-alueellaan. 

  
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 3.1 Järjestää koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, konsertteja, juhlia, sekä muita tapahtumia, musiikkiteatteriesityksiä, retkiä, myyjäisiä ja
arpajaisia. 

 3.2 Luo yhteyksiä alueen muihin kulttuurijärjestöihin, kuntiin, oppilaitoksiin ja elinkeinoelämään. 
 3.3 Palkkaa tarvittaessa ohjaajia, sekä muita toimintaan tarvittavia avustajia. 

 3.4 Voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, vuokrata tai omistaa kiinteistöjä ja maa-alueita, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa
järjestämissään tilaisuuksissa, sekä järjestää rahankeräyksiä. 

  
4 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä, sekä kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi ja kannattavaksi
jäseneksi pääsee jokainen täysivaltainen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta jäseneksi yksimielisesti hyväksyy. 

  
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksutavan yhdistyksen syyskokous
johtokunnan ehdotuksesta määrää. 

  
Kunniajäsenekseen voi yhdistys kokouksessaan kutsua henkilön, joka on toiminut erityisen uhrautuvalla tavalla sen tarkoitusperien hyväksi,
tai muutoin ansainnut yhdistyksen erikoisen kiitollisuuden. Esitys kunniajäseneksi kutsumisesta hyväksytään, jos vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

  
5 § Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle, tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittakoon
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jonka jälkeen hänet katsotaan heti eronneeksi. 

  
Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllään
yhdistyksessä, tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen johtokunnalla oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. 

  
6 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksen toimintavuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6)
kahdeksi toimintavuodeksi valitsemaa jäsentä. 

  
Jäsenistä eroaa vuosittain kolme (3), ensin arvan nojalla, sen jälkeen vuorollaan. Eroamisvuorossa oleva johtokunnan jäsen voidaan valita
uudelleen. 

  
Jos joku johtokunnan jäsenistä kuolee, eroaa tai erotetaan kesken toimikautta, valitsee ylimääräinen yhdistyksen kokous hänen tilalleen
uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

  
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, sekä asettaa
tarvittaessa erilaisia toimikuntia ja jaostoja. 

  
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan, tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on paikalla. 

  
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa. 

  
8 § Johtokunnan tehtävänä on: 

 8.1 Kutsua yhdistys koolle. 
 8.2 Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa. 

 8.3 Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. 
 8.4 Hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, rahavaroja, muuta omaisuutta ja taloutta. 

 8.5 Laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös kuluneelta toimikaudelta ja jättää ne kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta toiminnan
tarkastajille. 

 8.6 Laatia ennen syyskokousta talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten. 
 8.7 Valita esitettävät teokset. 

 8.8 Ohjaajien ym. avustajien palkkaus ja työn seuranta. 
  

9 § Toiminnantarkastajien tulee kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle
osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen edellisen vuoden hallinnon ja tilien tarkastuksesta. 

  
10 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

  
11§ Yhdistys kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokous- ja muut kutsut toimitetaan jäsenille
sähköiseen postituslistaan merkityllä sähköpostiositteella. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. 

  
12 § Kokouksessa kullakin läsnä olevalla sekä varsinaisella, kannattaja-, että kunniajäsenellä 

 on yksi ääni. 
  

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä
edellytetä. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.
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13 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana. 
  

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 13.1 Esitetään johtokunnan antama kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta. 

 13.2 Esitetään yhdistyksen edellisen toimintavuoden tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä. 

 13.3 Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti johtokunnalle ilmoittanut
kevätkokouksessa käsiteltäviksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 

  
Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään marraskuun aikana. 

  
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 13.4 Esitetään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle. 
 13.5 Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle toimintavuodelle. 

 13.6 Esitetään johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle tilivuodelle. 
 13.7 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi. 

 13.8 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 
 13.9 Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 

 13.10 Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat, sekä asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti johtokunnalle
ilmoittanut syyskokouksessa käsiteltäviksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 

  
14 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen päätäntävaltaisista
jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. 

  
15 § Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä sellaiseen Ypäjän kulttuurielämää edistävään tarkoitukseen, jonka yhdistyksen
viimeinen kokous päättää. Yhdistys ei voi purkautua, mikäli viisi (5) yhdistyksen jäsentä sitä yhdistyksen kokouksessa vastustaa ja ilmoittaa
huolehtivansa yhdistyksen toiminnan jatkamisesta. 

  
16 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun asia on kokouskutsussa erikseen ilmoitettu ja kolme
neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuvista kannattaa johtokunnan tekemää muutosehdotusta. 011akseen pätevä on päätös toisessa
aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samalla äänten enemmistöllä hyväksyttävä. 

  
17 § Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.
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