JOENSUUN KONSERVATORION NAISTOIMIKUNTA RY:N SÄÄI.IruöT
tarkistettu ja hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksessa 17.9.2012

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1S

Yhdistyksen nimi on Joensuun Konservatorion Naistoimikunta

ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu.
Toim inta-alue on Joensu un Konservatorion toim inta-alue.

TARKOITUS, TOI

M

I

NTAMUODOT JA TOI MI N NAN RAHOITUS

25 Yhdistyksen

tarkoituksena on toimialueellaan tehdä työtä Joensuun
Konservatorion oppilaiden opiskelun ja virkistymisen tukem iseksi.

35 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- edistää oppilaiden ja opettajien yhteistyötä
- tukee oppilaita taloudellisesti
- on yhteistyössä Joensuun Konservatorion opettajien ja muun
henkilökunnan kanssa
- auttaa mahriollis.uuksien rajcissa Jcensui;n Kcnsei'vatoiicta
nuottien ja tarpeiston hankinna$sa

45

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.
Yhd istys voi ha rjoittaa toimintansa ra hoittam iseksi m u istoesineiden

myyntiä ja järjestää maksullisia huvi- yms. tilaisuuksia, arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
Toim intaansa varten yhd istys han kkii tarvittaessa asianm ukaisen luvan.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen
ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä toiminta muutenkaan
saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

JASENET

55

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen
Joensuun Konservatorion toiminnasta ja tehtävästä kiinnostunut
18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen kansalainen,
joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Ku n n iapuheenjohtajaksi

ja

kun

n

iajäseneksi voidaan kutsua hen ki lö,

joka erittäin ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.
Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen johtokunta.
iapuheenjohtajan ja kun n iajäsenen kutsuu johtokun nan esityksestä
yhdistyksen kokous.
Kun

65

n

Varsinaisen jäsenen on liittyessään suoritettava vuosittain jäsenmaksu,
jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous on määrännyt seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
Kan nattajajäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka
suuruuden yhdistyksen vuosikokous on määrännyt seuraavaksi
kalenterivuodeksi.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat jäsenmaksusta.

75

Mikälijäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä ilmoitus
kirjallisesti yhd istyksen johtokun nal le tai sen pu heenjohtajalle tai
suullisesti yhdistyksen kokoukselle.
Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ilmoitusta seuraavan
kalenterivuoden alusta. samoin jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän
ei ole maksanut jäsenmaksua yhteen vuoteen.

HALLINTOELIMET

85

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen sääntojen ja yhdistyksen
kokousten päätösten mukaisesti yhdistyksen johtokunta.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

95

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.
Vuosikokous pidetään kunakin vuonna maaliskuussa.

10$ Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle seitsemän (7) vuorokautta
en

nen kokousta j ulkaistulla sanomalehti-ilmoituksella.

Kokouskutussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla tai
jäsenil le lähetettäväl lä kutsukirjeellä.

11S Yhdistyksen kokouksessa on kullakin edellisvuoden jäsenmaksunsa
maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Aänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemm istö. Aänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
ja toim innantarkastaj i lla on yhd istyksen kokou ksissa
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kan nattajajäsen i llä

Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

12$ Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenellä.
Vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä
yhdistyksen johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä.

VUOSIKOKOUS
1

3$ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu
johtokunnan jäsenistä avaa kokouksen,
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat,
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
Käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus,
Esitelläån toiminantarkastajan ioimittamastaan tarkastuksesta antama
lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntäm isestä vastu uvelvollisi lle,
hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi
toimintavuodeksi,
määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien yhdistyksen
jäsenmaksujen suuruudet,
valitaan tarvittaessa yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja,
jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi,
10. valitaan yhdistyksen johtokunnan muut kolme (3) jäsentä seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten ti lal le.
Vuosittain johtokunnasta eroaa puolet. Ensimmäisenä vuonna arvalla ja
sitten vuoron mukaan,
11
valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa,
12. määrätään sanomalehti, missä yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava,
13. käsitellään muut mahdolliset asiat.

7.
8.
9.

.

YH DISTYKSEN JOHTOKU NTA

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu
yhdistyksen puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi valitut kuusi (6) muuta
varsinaista jäsentä, joista puolet on kerrallaan erovuorossa, ensimmäisellä

kerralla arvalla. Lisäksijohtokuntaan valitaan kaksi (2) vatajäsentä kahdeksi
(2) vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitaan vuosikokouksessa ja sen
toimikausi alkaa välittömästi.
Johtokunta voi asettaa avukseen toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa
ohjesäännön.

155 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan,
varapu heenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on kutsuttava koolle, jos vähintään puolet (112) johtokunnan
jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet (112) johtokunnan muista jäsenistä on läsnä.
Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Aänten mennessä tasan
ratkaiseen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16$ Johtokunnan tehtäviin kuuluu erityisesti:

-

johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja
kokousten päätösten mukaisesti.
valmistella yhdistyksen kokouksissa käsilteltävät asiat ja kutsua
kokoukset koolle,
tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
hyväksyå jäsenet yhdisiykseen ja pitää luetteioa ynciistyksen jäsenistä,
asettaa tarpeelliset toimikunnat,
huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta,
pitää yhteyttä Joensuun Konservatorion opettajiin ja oppilaisiin
sekä toimittaa annetuihin määräaikoihin mennessä pyydetyt
lausunnot ja tiedot.

STYKSEN

NI

MEN KIRJOITTAMINEN

pu hee njohtala ja va rap u heenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai johtokunnan määräämän
ftqston hoitajan kanssa.

17$ Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen

TOIM I NTA- JA TI LI KAUSI, TI LI NTARKASTUS

8$ Yhdistyksen

toiminta- ja tilikausi on 1 .1 . - 31 .12. Yhdistyksen johtokunnan on
jätettävä tuloslaskelma ja tase, sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät
asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21 ) vuorokautta ennen
vuosikokousta
toiminnantarkastajalle, jonka on ne palautettava lausuntoineen johtokunnalle
viimeistään seitsemää (7) vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen
toim n n a ntarkastajan tu lee ol la ri ittävästi perehtynyt tehtäväänsä.
1

i

SAÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
1

95

Sääntöjen muuttamiseen vaad itaan, että muutosehdotusta kannattaa
kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN

PU RKAM I N EN

20$ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa,
joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja siihen
vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat
käytettäväksi Joensuun konservatorion oppilaiden hyväksi lahjoittamalla ne
Joensuun konservatoriolle stipendirahastoon, soitinhankintoihin, tai hankkimalla
soittim ia konservatoriol le, tai varat si irretään Suomen Kulttuuri rahaston
Pohjois-Karjalan rahaston Joensuun konservatorion naistoimiku nnan
rahastoon.

MUITA MAÄRAYKSIA

2i S Mi.rissa kohcJin rroudatetaan yhciisiysiain määräyksiä.

