VEIKKOLAN VIIHDELAULAJAT ry:n SÄÄNNÖT 1.4.2012
1 §. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään kuoroksi, nimi on Veikkolan Viihdelaulajat r.y.
ja sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

2 §. Tarkoitus ja toiminta
Kuoron tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kuorolauluharrastusta, erityisesti
sekakuorolaulussa, sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä, erityisesti omalla
paikkakunnallaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kuoro voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan
- järjestää kuoroharjoituksia ja niihin liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja
kasvatustilaisuuksia, konsertteja, yleisiä musiikkitilaisuuksia ja -juhlia.
- ylläpitää yhteistoimintaa muiden musiikkiyhdistysten ja -järjestöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi kuoro voi
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää keräyksiä ja arpajaisia
- omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä
- perustaa rahastoja
- harjoittaa julkaisutoimintaa sekä myydä omia äänitteitään

3 §. Jäsenet
Kuoron jäseniä ovat:
1) varsinaiset jäsenet
2) kannattajajäsenet
3) kunniajäsenet
4) säveltaiteilijajäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa hyväksyttävästi ne
koetehtävät, jotka taiteellinen johtaja ja musiikkilautakunta ovat asettaneet. Varsinaisella
jäsenellä on äänioikeus kuoron kokouksessa.
Kuoron kannattajajäseneksi kuoron hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön.
Kannattajajäsenet suorittavat vuosikokouksessa määrättävän vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta kuoron kokouksissa.
Kuoron kunniajäseneksi kuoron kokous voi kutsua henkilön, joka on erityisesti edistänyt
kuoron toimintaa. Päätöksen on oltava yksimielinen. Kunniajäsenellä on äänioikeus kuoron
kokouksissa.
Säveltaiteilijajäseneksi kuoron kokous voi kutsua sen toimintaa ansiokkaasti avustaneita
säveltaiteilijoita. Säveltaiteilijajäsenellä ei ole äänioikeutta kuoron kokouksissa.

4 §.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy kuoron hallitus musiikkilautakunnan esityksestä.

5 §.
Jäsenellä on oikeus erota kuorosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuoron hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta kuoron kokouksen pöytäkirjaan.

6 §.
Jos varsinainen jäsen on ollut yhtäjaksoisesti kaksitoista (12) kuoron toimintakuukautta
poissa aktiivisesta toiminnasta hänen on suoritettava 3§:n 2 momentissa tarkoitetut
koetehtävät, jollei musiikkilautakunta yhdessä taiteellisen johtajan kanssa toisin päätä.

7 §.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän huomautuksista huolimatta
1) jättää jäsenmaksunsa suorittamatta
2) toimii kuoron tarkoitusperiä vastaan
3) toistuvasti, pätevää syytä ilmoittamatta jää pois harjoituksista tai esiintymistilaisuuksista
4) aiheuttaa kuorolle huomattavaa vahinkoa
Jäsenen erottamispäätöksessä on mainittava erottamisperuste. Jos jäsen aiotaan erottaa muusta
syystä kuin jäsenmaksun laiminlyömisen vuoksi, jäsenelle on varattava tilaisuus kirjallisesti
antaa selityksensä asiassa.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös kuoron kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus
on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsen on
todisteellisesti saanut tietoonsa erottamispäätöksen. Jos kuoron kokous, kuultuaan hallitusta ja
erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset, hyväksyy
vähintään kahdenkolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan
heti. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa.

8 §. Maksut
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat kuorolle vuosittain kuoron vuosikokouksen
määräämän jäsen- tai kannattajajäsenmaksun, tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

9 §. Kuoron toimielimet
Kuoron toimielimet ovat kuoron kokous, hallitus ja musiikkilautakunta.

10 §. Kuoron kokoukset
Kuoron päätösvalta kuuluu kuoron kokoukselle. Kuoro kokoontuu vuosittain helmikuun
loppuun mennessä vuosikokoukseen.
Vuosikokouksessa
- esitetään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja
tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta
- hyväksytään vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
- valitaan kuoron hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
- valitaan taiteellinen johtaja ja 1 varajohtaja
- valitaan musiikkilautakunnan puheenjohtaja ja muut musiikkilautakunnan jäsenet
- valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatarkastaja
- käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä
- käsitellään asiat, jotka kuoron jäsenet ovat kirjallisesti esittäneet hallitukselle 14 päivää
ennen vuosikokousta.
Hallitus kutsuu kuoron ylimääräiseen kokoukseen milloin se pitää sitä tarpeellisena tai milloin
1/10 kuoron äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti
hallitukselta pyytää.

11 §.
Kutsu kuoron vuosikokoukseen on saatettava jäsenten tietoon sähköpostitse viimeistään 21
päivää ennen kokousta ja muihin kokouksiin samalla tavoin viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta.

12 §.
Kuoron kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta
asioita, jotka on erikseen näissä säännöissä mainittu. Kullakin äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.
Kuoron kokouksissa noudatetaan avointa äänestystä, jollei kannatettua ehdotusta suljetusta
äänestyksestä nimenomaan tehdä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

13 §. Hallitus
Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisten jäsenten keskuudesta.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos
kolme (3) hallituksen jäsenistä vaatii.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus on päätösvaltainen kun
vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän
joukossaan, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kuoron taiteellisella johtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin, joissa hänellä on
puhe- ja esitysoikeus.

14 §.
Hallituksen tehtävänä on:
1)
2)
3)
4)

valmistella kuoron kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kuoro kokouksiin
toimeenpanna kuoron kokousten päätökset
hoitaa kuoron taloutta ja esittää kuoron vuosikokoukselle vuosikertomus tilinpäätöksineen
päättää kuoronjohtajan, solistien, avustajien ym. palkkausta ja työsuhdetta koskevista
asioista.
5) hyväksyä varsinaiset - ja kannattajajäsenet sekä päättää 7§:n mukaisesti jäsenen
erottamisesta
6) nimetä tarvittaessa keskuudestaan tai muista kuorolaisista yksittäisiä henkilöitä tai
toimikuntia eri tehtäviin ja antaa näille toimintaohjeet
7) hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät.

15 §. Musiikkilautakunta
Musiikkilautakuntaan kuuluu lautakunnan puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä, jotka valitaan
tehtäväänsä vuosikokouksessa siten, että kaikki äänet ovat mahdollisuuksien mukaan
edustettuina. Musiikkilautakunta on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa,
lautakunnan puheenjohtaja heidän joukossaan. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee. Kuoron hallituksen puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä musiikkilautakunnan
kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.
Musiikkilautakunnan kutsuu kokoon sen puheenjohtaja, ja sen kokouksista laaditaan
pöytäkirjat.
Kuoron taiteellisella johtajalla on oikeus olla läsnä musiikkilautakunnan kokouksissa ja käyttää
niissä puhevaltaa.

16 §. Kuoron nimen kirjoittaminen
Kuoron nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen
jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

17 §. Tilinpäätös ja tilintarkastus
Kuoron tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään viimeistään tammikuun viimeiseen
päivään mennessä tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle. Näiden tulee viimeistään 2 viikkoa
ennen vuosikokousta jättää tilintarkastuskertomus hallitukselle.

18 §. Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä kuoron kokouksessa, jos siitä on ilmoitettu
kokouskutsussa ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä ehdotusta kannattaa.

19 §. Kuoron purkaminen
Jos kuoro ehdotetaan purettavaksi, on asia otettava esille sitä varten koolle kutsutussa kuoron
kokouksessa. Ehdotus on hyväksytty, jos vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä
sitä kannattaa. Tämä päätös on muuttamattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen
pidettävässä uudessa kuoron kokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä annetuista
äänistä.
Jos kuoro purkautuu tai jos se lakkautetaan, kuoron varat käytetään kuoron tarkoituksen
edistämiseen kuoron viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

