Tampereen Yliopiston Laulajat ry.
Säännöt
1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen Yliopiston Laulajat ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2§

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden musiikin harrastusta kuorolaulun muodossa.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan säännöllisin äänten yhteisharjoituksin sekä esiintymisin.
Yhdistys voi järjestää eri äänille erillisiä harjoituksia ja koko kuorolle äänenmuodostus- sekä
muuta koulutusta. Kansainvälisyyttä pyritään edistämään yhteistyöllä ulkomaisten kuorojen
kanssa sekä ulkomaille suuntautuvilla esiintymismatkoilla. Lisäksi yhdistys voi järjestää
jäsenilleen erilaista virkistys- ja harrastustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja esiintymispalkkioita
sekä periä jäsenmaksuja.

3§

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu toimimaan
yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti ja suorittaa laulukokeen hyväksytysti.
Varsinainen jäsen voi liittyä ainaisjäseneksi maksamalla ainaisjäsenen liittymismaksun. Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on
merkittävästi edistänyt yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Uusia
jäseniä otettaessa etusija on Tampereen yliopistossa opiskelevilla tai työskentelevillä
henkilöillä, mutta hallitus voi hyväksyä jäseniksi myös yliopiston ulkopuolisia henkilöitä.
Aiemmin hyväksytty jäsen voidaan hyväksyä uudestaan ilman uutta laulukoetta.
Kunniajäsenet nimittää yhdistyksen hallitus

4§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Jäsen erotetaan, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei ole osallistunut
kuoron toimintaan kuuden peräkkäisen lukukauden eli kolmen vuoden ajalta.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä ei ole käynyt säännöllisesti harjoituksissa tai
on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin tämä 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.
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5§

Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä ei peritä liittymismaksua. Varsinaisilta jäseniltä ja
kannattavilta jäseniltä perittävän lukukausittaisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin
jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Ainaisjäseniltä peritään liittymismaksu, jonka suuruuden päättää syyskokous. Ainaisjäseniltä ei peritä
lukukausittaista jäsenmaksua. Ainaisjäsen voi liittyä uudestaan yhdistykseen ilman liittymismaksua.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6§

Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä
enintään viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen tehtävänä on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

johtaa ja ohjata yhdistyksen toimintaa
vastata yhdistyksen taloudesta ja varainhankinnasta
vastata yhdistyksen nimissä tehdyistä sitoumuksista
edustaa yhdistystä
hyväksyä ja erottaa jäsenet
tehdä tarvittaessa yhdistyksen kokoukselle esitys kuoronjohtajasta
valmistella muut yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja
kukin yksin, tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

8§

Yhdistyksen taiteellisen johtajan valitseminen
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle valitsemaan taiteellista johtajaa tarvittaessa eli silloin, kun
edellinen johtaja on irtisanoutunut tai hänet on irtisanottu toimestaan. Hallitus tekee kokoukselle
esityksen uudesta kuoronjohtajasta.

9§

Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle sen määräämänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kevätkokousta.

10§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
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. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin
hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä on yksi (1) ääni.
Kannattavalla jäsenellä sekä kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla, hallituksen tarkemmin määräämillä tavoilla. Valtakirjalla ei saa
äänestää.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun hallituksen niin päättäessä.

11§

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
sähköisesti.

12§

Varsinaiset kokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen esityslista
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen esityslista
vahvistetaan yhdistyksen seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

7.

valitaan yhdistykselle hallitus: puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut hallituksen
jäsenet sekä kaksi (2) varajäsentä
8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13§

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.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty Tampereen Yliopiston Laulajat ry:n ylimääräisessä kokouksessa
11.12.2012.

____________________________
Virve Rissanen
Hallituksen puheenjohtaja

_____________________________
Katja Jama
Hallituksen varapuheenjohtaja

