Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Espoon
kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitämällä Espoon musiikkiopisto -nimistä musiikkioppilaistosta
edistää esittävän ja luovan säveltaiteen opetusta sekä musiikkielämän yleistä kehittämistä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen
siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
voidaan hallituksenesityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa 3 vuodeksi valittu
puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut 9–14 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa
vuosittain 1/3. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Esittelijänä ja sihteerinä toimii
rehtori. Henkilöstön valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Oppilaiden valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä siitä vaatii. Hallitus ovi
niin halutessaan kokoontua myös sähköisesti. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänestykset toimitetaan julkisesti. Vaali on
kuitenkin vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, rehtori tai hallituksen nimeämä henkilö
yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa
sekä muuten tarpeen vaatiessa hallituksen kutsusta. Jos vähintään neljäsosa jäsenistä vaatii
kirjallisesti yhdistyksen kokousta erityisesti ilmoitettua asiaa varten, hallituksen on kutsuttava
kokous koolle 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen saatuaan. Yhdistyksen kokouksissa on
jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
yhteisöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ja enintään
2 kuukautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan sekä yksi tilintarkastaja että yksi varatilintarkastaja tai kaksi tilintarkastajaa
10. mikäli valitaan vain yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja valitaan myös yksi
toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallituksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kuluvan ja edellisen
vuoden jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää tätä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös purkamisesta on
tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

