KUOPION KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry. ja sen kotipaikka
on Kuopio.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää musiikin- ja tanssinopetustoimintaa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Kuopion kaupungissa Kuopion konservatorionimistä suomenkielistä musiikkioppilaitosta, jossa annetaan musiikin ammatillista koulutusta sekä
taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaista musiikin ja tanssin perusopetusta valtion
asianomaisten viranomaisten vahvistamien järjestämislupien mukaisesti. Lisäksi yhdistys järjestää
omia konsertteja ja muita esiintymistilaisuuksia sekä harjoittaa muuta samantapaista tarkoitustaan
tukevaa toimintaa.
3. Jäsenet
Yhdistykseen vuosi- ja elinikäisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Vuosi- ja elinikäisjäsenet sekä kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten on 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 jäsenyyden ehtoja.
5. Jäsenmaksut
Vuosi- ja elinikäisjäseniltä sekä kannattavilta jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen
suuruudesta päättää syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja
ja kuusitoista (16) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenistä tulee, mikäli mahdollista, valita kolme Kuopion kaupungin, yksi Suonenjoen kaupungin, yksi Juankosken kaupungin, yksi Nilsiän kaupungin, yksi Siilinjärven
kunnan, yksi Lapinlahden kunnan ja yksi Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry:n nimeämistä
ehdokkaista.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään seitsemän
muuta jäsentä on saapuvilla. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.
Konservatorion rehtori, joka toimii yhdistyksen hallituksen sihteerinä, on oikeutettu olemaan
läsnä hallituksen kokouksissa, joissa hänellä on puhevalta mutta ei äänivaltaa.
7. Johtokunta
Hallitus asettaa kalenterivuodeksi kerrallaan konservatorion johtokunnan, johon kuuluu
seitsemän jäsentä, joista yksi on konservatorion rehtori ja joilla on henkilökohtaiset
varajäsenet. Hallitus määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Äänestyksissä noudatetaan samaa tapaa kuin hallituksen kokouksissa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri,
kaksi yhdessä.
9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista

jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
jollekin hallituksen jäsenistä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, elinikäisjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta
ennen kokousta hallituksen päättämissä sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.
12. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa 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
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja
8. valitaan hallitukseen, josta erovuoroon joutuu puolet jäsenistä ensimmäisellä kerralla arvan perusteella, erovuoroisten jäsenten tilalle uudet
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa 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
5. vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle
kalenterivuodelle
6. vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten,
johtokunnan puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten, muiden toimihenkilöiden
sekä tilintarkastajien palkkiot
7. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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.
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.

Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry:n säännöt on hyväksytty
yhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2005, Patentti- ja rekisterihallitus
on vahvistanut säännöt 20.1.2006

