
 

 

 

 

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

 

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys ry ja kotipaikka on Turku. 

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa alueen kansanmusiikin harrastusta ja harrastajien 

keskinäistä yhteistoimintaa. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- edistää paikallisten kansanmusiikkiyhtyeiden perustamista sekä tukee ja ohjaa niiden toimintaa 

- toimeenpanee kansanmusiikin esittely- ja koulutustilaisuuksia 

- harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa 

- tekee kansanmusiikkia tunnetuksi eri kansalaispiireissä 

- kerää ja tallentaa alueen kansanmusiikkia 

- ylläpitää yhteyksiä muihin kansanmusiikkia edistäviin yhteisöihin 

- soveltaa toimintaansa mahdollisesti muita edellä mainittuihin verrattavia ja yhdistyksen tarkoitusta       

palvelevia toimintamuotoja. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää 

asianomaisen luvan saatuaan keräyksiä ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää 

omaisuutta. 

 

3 § JÄSENET 

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä kansanmusiikkia harrastava tai muulla tavalla 

yhdistyksen tarkoitusta edistävä henkilö. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen 

henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. 

 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. 

 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta 

päättää syyskokous. 

 

Kunniajäsenikseen yhdistys voi kutsua sen toimintaa erityisesti edistäneitä kansalaisia. Kunnia-

jäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajaksi 

yhdistys voi kutsua yhdistyksen toimintaa erityisen ansiokkaasti edistäneen entisen puheenjohtajan.  

 

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 kahtena vuonna peräkkäin tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 

yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 

mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kansanmusiikkiliitto ry:een. 

 

4 § HALLITUS 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota 

kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) 

varajäsentä. 

 

Hallituksen tehtävänä on: 

- johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. 

- ohjata yhdistyksen toimintaa ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi sekä valvoa   

   sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista. 

- kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistella käsiteltäviksi tulevat asiat 

- hyväksyä yhdistyksen jäsenet 

- huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta 

- edustaa yhdistystä 

- hoitaa kaikki ne muut tehtävät, jotka hallitukselle sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuuluvat 

 

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja heistä 

on vuosittain erovuorossa puolet. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa. 

Hallituksen jäseneksi voidaan sama henkilö valita enintään kolmeksi (3) perättäiseksi kaudeksi eli 

yhteensä kuudeksi (6) vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 

siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksesta on tiedotettu kaikille jäsenille ja vähintään puolet sen 

jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.  

 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai 

rahastonhoitajan kanssa, aina kuitenkin kaksi yhdessä. 

 



 

 

 

 

 

6 § TILIT 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 

ennen kevätkokousta hallitukselle. 

 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän 

(7) päivää ennen kokousta lähettämällä kirjallinen kutsu kullekin jäsenelle. 

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 

myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana 

tai ennen kokousta. 

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi hallituksen määrääminä päivinä. 

Vuosikokous helmi-maaliskuun aikana syyskokous syys-marraskuun aikana. 

 

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 kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä 

on yksi (1) ääni. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mainittu se mielipide, jota on kannattanut 

yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muutoin päätökseksi 

tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 § VUOSI- JA SYYSKOKOUS 

 

Yhdistyksen kokouksissa 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 

 

sekä lisäksi vuosikokouksessa: 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

7. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Kansanmusiikkiliiton kokouksiin 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

sekä lisäksi syyskokouksessa: 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tai kaksi 

tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen 

siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

 

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 varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta 

päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 


