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ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyh-  
 distys – Esbo musikinstituts understödsförening ja sen   
 kotipaikka Espoon kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitämällä Espoon musiikki 
 opisto –nimistä musiikkioppilaitosta edistää esittävän ja luo  
 van säveltaiteen opetusta sekä musiikkielämän yleistä   
 kehittämistä Espoon kaupungissa. Yhdistyksen tarkoituksena  
 ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion   
 hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan  
 saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi.

4 § Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen yhdistyksen tarkoitus 
 perien edistämistä harrastava henkilö, jonka yhdistyksen   
 johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsen suorittaa vuosittaisen tai  
 kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous   
 määrää.

5 § Yhdistyksen hallintoa hoitaa johtokunta, johon vuosikokous   
 valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan   
 ja varapuheenjohtajan. Samoin vuosikokous valitsee johtokun- 
 taan kolmeksi vuodeksi yhdeksän jäsentä, joista vuosittain   
 on erovuorossa kolme, arvan ratkaistessa erovuoroisuuden   
 aluksi ja sittemmin vuoron mukaan.

 Johtokuntaan kuuluu lisäksi oppilaitoksen rehtori. Opettaja  
 kunnan ja oppilaskunnan keskuudestaan vuodeksi kerrallaan  
 valitsemilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokun-  
 nan kokouksissa.

6 § Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä  
 tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtaja johtokunnan päät- 
 tämällä tavalla.
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 Sen lisäksi johtokunta kokoontuu asian niin vaatiessa tai kun  
 vähintään neljä jäsentä tekee siitä esityksen puheenjohtajalle  
 ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsussa on mi- 
 käli mahdollista, ilmoitettava kokouksessa esille tulevat asiat.

 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai va-  
 rapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla vähintään viisi   
 johtokunnan muuta jäsentä.

 Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö.   
 Äänestykset toimitetaan julkisesti. Vaali on kuitenkin vaadit  
 taessa toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä   
 tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 Johtokunnan kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka allekir- 
 joittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

 Johtokunnan toimeksiannon allekirjoittaa puheenjohtaja ja   
 varmentaa sihteeri. Rehtori voi johtokunnan määrittämissä   
 rajoissa yksin allekirjoittaa johtokunnan toimeksiannon.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjoh- 
 taja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään huhti-  
 kuun 15. päivänä sekä muuten tarpeen vaatiessa johtokunnan  
 kutsusta. Jos vähintään neljäsosa jäsenistä vaatii kirjallisesti  
 yhdistyksen kokousta erityisesti ilmoitettua asiaa varten, johto- 
 kunnan on kutsuttava kokous koolle 14 vuorokauden kuluessa  
 vaatimuksen saatuaan.

 Kokouskutsu on vähintään kahdeksan päivää ennen kokous-  
 ta lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaistava   
 kahdessa pääkaupungin lehdessä ja ainakin yhdessä paikka  
 kunnan lehdessä, mikäli tällainen ilmestyy. Muut ilmoitukset  
 jäsenille toimitetaan samalla tavalla kuin kokouskutsut.
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9 § Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain. Tilikausi on 1. päivästä  
 tammikuuta 31. päivään joulukuuta. Tilit jätetään viimeistään  
 helmikuuna 28. päivänä tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa  
 ne lausuntoineen viimeistään maaliskuun 15. päivään mennes- 
 sä.
10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa
 - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 - käsitellään johtokunnan vuosikertomus ja tilinpäätös
 - käsitellään tilintarkastajien lausunto sekä johtokunnan sen  
   johdosta mahdollisesti antama selitys
 - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja  
   muille tilivelvollisille
 - valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja   
   sekä jäsenet erovuoroisten tilalle
 - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 - määrätään jäsenmaksujen suuruudet
 - käsitellään toimintasuunnitelma alkanutta toimikautta varten
   sekä
 - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, mikäli vähintään ¾  
 vuosikokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä niin   
 kannattaa.

 Yhdistyksen toiminta voidaan lopettaa, mikäli vähintään ¾   
 kummassakin, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävi- 
 en yhdistysten kokousten äänestyksessä annetuista äänistä   
 kannattaa toiminnan lopettamista.

12 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan varat Espoon kaupungille.
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