
Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n säännöt       3.11.2021 

 

I YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA  

1 § Yhdistyksen nimi on Ypäjän Musiikkiteatteri ry. 
Ypäjän Musiikkiteatteri ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.  

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Ypäjä.  

 

II YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA  

3 § Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja vaalia musiikkiteatterikulttuuria. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys:  

1) järjestää musiikkiteatteriesityksiä, teatteriesityksiä, konsertteja ja muita vastaavia 
kulttuuritapahtumia; 
2) tarjoaa mahdollisuuden harrastaa musiikkiteatteria sen koko laajuudessa. Tämä tarkoittaa 
muun muassa näyttämötyöskentelyä yleisön edessä, teatteri-ilmaisua, kuoro- ja yksinlaulua, 
orkesterisoittoa, lavastusta, puvustusta, ääni- ja valosuunnittelua, koreografiaa, ohjaamista, 
tuotantosuunnittelua, markkinointia sekä väliaikapalveluita; 
3) järjestää koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, juhlia, sekä muita tapahtumia, retkiä, myyjäisiä 
ja arpajaisia; 
4) luo yhteyksiä muihin kulttuurijärjestöihin, kuntiin, oppilaitoksiin ja elinkeinoelämään; 
5) voi käyttää toiminnassaan apuna teatteri- ja musiikkialan ammattilaisia tai muita 
asiantuntijoita harrastustoiminnan laadun ja esitysten taiteellisen tason edistämiseksi ja 
maksaa palveluista palkkaa, palkkiota tai muita vastaavia korvauksia; 
6) voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, vuokrata tai omistaa kiinteistöjä ja maa-
alueita, harjoittaa kahvilatoimintaa kulttuuritapahtumissa, järjestää rahankeräyksiä sekä 
kerätä pääsymaksuja ja osallistua talkootöihin.  

 

III JÄSENYYS  

4 § Yhdistykseen voi kuulua jäsenenä, kannatusjäsenenä tai kunniajäsenenä.  

5 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka jäsenhakemuksen yhdistyksen 
hallitus hyväksyy. Yhdistyksen jäsenen tulee maksaa jäsenmaksu. Jäseneltä perittävän 
vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksellä voi olla eri 
jäsenmaksuluokka alle 15-vuotiaalle jäsenelle.  



6 § Kannatusjäseneksi pääsee jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka 
yhdistyksen hallitus kannatusjäseneksi hyväksyy. Kannatusjäsenen tulee maksaa 
kannatusjäsenen jäsenmaksu. Kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden 
päättää yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäsenyyttä voi hakea yhdistyksen hallituksen 
ilmoittamalla tavalla.  

7 § Yhdistys voi kokouksessaan kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen 
uhrautuvalla tavalla yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi tai muutoin ansainnut yhdistyksen 
kiitollisuuden. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä kuka tahansa yhdistyksen 
jäsen yhdistyksen hallitukselle. Esitys tulee tehdä kirjallisesti perustelujen kera samassa 
ajassa kuin muutkin yhdistyksen kokoukselle esitetyt asiat. Esitys kunniajäseneksi 
kutsumisesta hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista 
jäsenistä sitä kannattaa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.  
 
8 § Yhdistyksen jäsenet ja kunniajäsenet ovat oikeutettuja: 
1) osallistumaan yhdistyksen kokouksiin; 
2) tuomaan asioita käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksiin; 
3) asettumaan ehdolle yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi, jäseneksi ja varajäseneksi; 
4) toimimaan yhdistyksen hallituksen asettamissa työryhmissä; 
5) osallistumaan kaikkeen yhdistyksen toimintaan esimerkiksi teatterikappaleiden 
harjoituksissa ja esityksissä, orkesterisoitossa ja tuotannon taustatöissä; 
6) osallistumaan yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja retkiin;  
7) nauttimaan hallituksen vuosittain vahvistamista jäseneduista.  
 
9 § Jäsen, kannatusjäsen tai kunniajäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittaa eroamisesta 
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jonka jälkeen hänet katsotaan heti 
eronneeksi. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.  

10 § Jos jäsen, kannatusjäsen tai kunniajäsen 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 hallituksella oikeus 
erottaa hänet yhdistyksestä.  

11 § Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut 
jäsenmaksuaan kahteen (2) vuoteen. Sama koskee kannatusjäsentä.  

 
IV YHDISTYKSEN HALLITUS, SEN VALINTA JA TEHTÄVÄT 

12 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. 
Lisäksi hallitukseen kuuluu kaksi (2) varajäsentä.  



13 § Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) 
vuotta. Varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi.  

14 § Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolme (3). Erovuorossa ovat vuosittain ne jäsenet, 
joiden toimikausi on tullut täyteen.  

15 §Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistyksen jäsenet voivat 
asettua ehdolle ilmoittamalla asiasta syyskokoukselle. Jos ehdokkaita on enemmän kuin 
paikkoja, valitaan hallituksen jäsenet vaaleilla.  

Vaalit toimitetaan käyttäen suljettua lippuäänestystä. Äänestyslippuun kirjoitetaan 
valintajärjestyksessä yhtä monta ehdokasnimeä, kuin äänestyksessä täytettäviä paikkoja on. 
Äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa kuusi (6) ääntä, toisena oleva viisi (5) 
ääntä, kolmantena oleva neljä (4) ääntä, neljäntenä oleva kolme (3) ääntä, viidentenä oleva 
kaksi (2) ääntä, kuudentena oleva yhden (1) äänen, seitsemäntenä ja siitä eteenpäin oleva saa 
nolla (0) ääntä. Valituiksi tulevat määräytyvät kunkin ehdokkaan saaman yhteisäänimäärän 
mukaisessa järjestyksessä. Äänimäärien mennessä tasan, ehdokkaiden järjestys ratkaistaan 
arvalla.  

16 § Hallituksen varajäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistyksen jäsenet 
voivat asettua ehdolle ilmoittamalla asiasta syyskokoukselle. Jos ehdokkaita on enemmän 
kuin paikkoja, valitaan hallituksen varajäsenet vaaleilla.  

Vaalit toimitetaan käyttäen suljettua lippuäänestystä. Äänestyslippuun kirjoitetaan 
valintajärjestyksessä yhtä monta ehdokasnimeä, kuin äänestyksessä täytettäviä paikkoja on. 
Äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa kaksi (2) ääntä, toisena oleva yhden (1) 
äänen, kolmantena ja siitä eteenpäin oleva saa nolla (0) ääntä. Valituiksi tulevat määräytyvät 
kunkin ehdokkaan saaman yhteisäänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Äänimäärien 
mennessä tasan, ehdokkaiden järjestys ratkaistaan arvalla.  

17 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan sekä muut 
tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi nimittää itselleen ulkopuolisen sihteerin ja asettaa 
yhdistykselle tarvittavia toimikuntia. Hallitus sopii varajäsenten järjestyksestä.  

18 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) 
jäsentä on paikalla.  
 
19 § Hallituksen tehtävänä on: 

1) kutsua yhdistys koolle; 
2) johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa; 
3) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä; 
4) hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, rahavaroja, muuta omaisuutta ja taloutta; 
5) tarvittaessa ostaa ja myydä omaisuutta; 



6) laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös kuluneelta toimikaudelta ja jättää ne kolme 
viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille; 
7) laatia ennen syyskokousta talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta 
varten; 
8) valita esitettävät teokset; 
9) järjestää tarvittavat teatteri- ja musiikkialan ammattilaiset sekä muut asiantuntijat ja 
seurata heidän toimintaansa.  

20 § Varajäsenen tehtävä on sovitussa järjestyksessä sijaistaa hallituksen jäsentä, jos tämä on 
estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen. Varajäsen voi myös täyttää varsinaisen 
jäsenen paikan hallituksessa, jos varsinainen jäsen eroaa, erotetaan tai muuten estyy kesken 
toimikauden.  

 
V YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUS 

21 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai 
jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.  

 

VI TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS 
22 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.  

23 § Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa. 
Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.  

24 § Toiminnantarkastajien tulee seitsemän (7) päivää ennen kevätkokousta antaa 
yhdistyksen hallitukselle kirjallinen, kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan 
edellisen vuoden hallinnon ja tilien tarkastuksesta.  

 
VII YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

25 § Hallitus kutsuu yhdistyksen koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsu toimitetaan sähköisessä muodossa yhdistyksen virallisen tiedotuskanavan 
kautta.  

26 § Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 
osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
Ohjeet osallistumiselle on liitettävä kokouskutsuun.  

27 § Kokouksessa kullakin läsnä olevalla 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä ja kunniajäsenellä 
on yksi (1) ääni.  



28 § Äänestyksissä yhdistyksen päätökseksi tulee se ehdotus, joka on saanut yli puolet (1/2) 
äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se ehdotus, jota 
kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsiniissä asioissa, joista päättämiseen 
yhdistyksen säännöt vaativat määräenemmistön.  

29 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana. Kevätkokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat:  

1) esitetään hallituksen antama toimintakertomus edellisen vuoden 
toiminnasta; 
2) esitetään yhdistyksen edellisen toimintavuoden tilit ja 
toiminnantarkastajien lausunto; 
3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä; 
4) käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen tai kunniajäsen on kirjallisesti ilmoittanut 
hallituksen puheenjohtajalle ennen kokouskutsun lähettämistä.  

30 § Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään marraskuun aikana. Syyskokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat:  

1) vahvistetaan yhdistyksen hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle 
toimintavuodelle; 
2) päätetään jäsenmaksuista; 
3) vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle tilivuodelle; 
4) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi; 
5) valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle; 
6) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa; 
7) käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen tai kunniajäsen on kirjallisesti ilmoittanut 
yhdistyksen puheenjohtajalle ennen kokouskutsun lähettämistä.  
 

31 § Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 15 vuotta täyttäneistä jäsenistä ja kunniajäsenistä sitä 
hallitukselta kirjallisesti vaatii.  

 
VIII SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN TOIMINNAN 
LOPETTAMINEN 

32 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa käsittelemällä muutosehdotus kahdessa (2) 
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Sääntömuutos pitää olla kokouskutsussa erikseen 
ilmoitettu. Sääntömuutos tulee hyväksytyksi, jos se saa molemmissa kokouksissa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön. Käsittelykokousten väli pitää olla vähintään kaksi (2) 
viikkoa.  



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

 
IX MUUT SÄÄDÖKSET 

34 § Yhdistys voi kunniajäsenyyden lisäksi palkita toimintansa kannalta ansioituneita 
henkilöitä ja yhteisöjä myös muilla tavoin. Hallitus tekee ehdotuksen palkitsemisesta 
yhdistyksen kokoukselle.  

 


