
KOUVOLAN MUSIIKKILUOKKIEN TUKI Ry:n SÄÄNNÖT 

 

1§ Yhdistyksen nimenä on Kouvolan Musiikkiluokkien tuki ry ja sen kotipaikka on 

Kouvolan kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi. 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Kouvolan kaupungin musiikkiluokilla ja niiden 

kerhoissa järjestettyä musiikkitoimintaa sekä edistää niiden ja kotien välistä 

yhteistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä 

konsertteja, esiintymis- ja juhlatilaisuuksia, toimeenpanemalla kilpailuja, keräyksiä, 

myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittamalla kustannus- ja julkaisutoimintaa. 

3§ Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja. 

4§ Varat käytettään musiikkiluokkien ja niiden kerhojen kotimaassa ja ulkomailla 

tapahtuviin konsertti- ja kilpailumatkoihin sekä musiikkiluokkien oppilaiden ja kerhon 

jäsenten sekä johtajien opintojen tukemiseen 

5§ Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen 

toimintaa 

6§ Yhdistyksen jäsenet suorittavat lukuvuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden 

vuosikokous päättää 

7§ Yhdistyksen asioita hoitamaan vuosikokous valitsee hallituksen, jonka toimikausi on 

kaksi vuotta ja johon kuuluu kuusi jäsentä sekä opettajajäsen, joka valitaan 

musiikkiluokkien opettajista. Muut musiikkiluokkien opettajat osallistuvat hallituksen 

kokouksiin, missä heillä on puhe- ja esittelyoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 Vuosittain hallituksessa on erovuorossa kaksi jäsentä sekä opettajajäsen 

 Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuosittain 

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja 

taloudenhoitajan, joista kaksi viimeksi mainittua voi olla hallituksen k ulkopuolisia 

henkilöitä, jolloin heillä ei ole äänivaltaa. 

 Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on paikalla. Yhdistyksen nimen kirjoittavat 

hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun muun 

hallituksen jäsenen, sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

 

8§ Yhdistyksen tilit päätetään 30. päivänä kesäkuuta. Hallituksen on esiteltävä 

tilinpäätös sekä vuosikertomus toiminnantarkastajille ennen vuosikokousta. 

 



9§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo- lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Esitellään vuosikertomus, tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan 

tilinpäätös 

2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon vuoden kuluessa pidetty 

hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta. 

3. Valitaan hallituksen jäsenet 

4. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan 

vuoden tilejä ja taloutta. 

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma. 

6. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta. 

7. Hyväksytään talousarvio. 

8. Käsitellään muut hallituksen tai jonkun muun sen jäsenen tekemät ehdotukset, 

tai mitä kokous itse käsiteltäväksi hyväksyy, kuitenkin huomioon ottaen 

yhdistyslain 14§:n 1 momentin määräykset. 

10§ Yhdistyksen jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen kirjallisesti tai 

paikkakunnan sanomalehdessä julkaistulla ilmoituskutsulla vähintään kolme (3)  

päivää ennen kokousta. Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7)  

päivää  ennen kokoontumispäivää kirjallisesti tai sanomalehdessä kuten edellä on 

mainittu. 

11§ Jos tehdään ehdotus yhdistyksen purkamisesta, älköön sitä hyväksyttäkö, ellei 

vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä sitä hyväksy. 

Kokouksesta, jossa purkamista tullaan käsittelemään, on kirjallisesti ilmoitettava 

jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja on kokouskustsussa 

mainittava, että kysymys on yhdistyksen purkamisesta. 

 Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat käytettäväksi yhdistyksen 

viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla lasten musiikkikasvatustyön hyväksi. 

12§ Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 

 


