
KESKI-SUOMEN HARRASTAJATEATTERIYHDISTYS RY 

 

Jyväskylä 

 

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2013 ja yhdistyksen ylimääräisessä 

kokouksessa 10.1.2014. 

 

SÄÄNNÖT 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän 

kaupunki ja toiminta alueena Keski-Suomen maakunta. 

 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea teatteritaiteen harrastusta sekä harrastajateattereiden 

yhteistoimintaa Keski-Suomen maakunnassa. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

  

a. järjestää kokous-, neuvottelu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä juhlatilaisuuksia, 

teatterinäytäntöjä sekä katselmuksia  

 

b.  tuottaa yksin tai yhdessä jonkun toisen tuottajatahon kanssa teatteriesityksiä  

 

c. tukee jäsenyhteisöjensä jäsenten teatteritaiteen opintoja stipendein sekä kotimaassa että 

ulkomailla  

 

d.  avustaa jäsenteattereidensa vierailuja  

 

e.  jakaa tunnustuspalkintoja    

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia, 

lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä 

toimeenpanna ao. luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. 

 

3 § Jäsenet  

 

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava oikeuskelpoinen yhteisö,  

 

a. jonka kotipaikka sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa    

 

b.  jonka toimialaan teatteritaiteen harrastus kuuluu  

 

c. joka sitoutuu suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun  

 

d.  jonka jäsenhakemuksen yhdistyksen hallitus hyväksyy  

 



Ainaisjäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoinen yhteisö joka, suorittaa vuotuisen jäsenmaksun 

kymmenkertaisena. 

 

Jäsen joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai 

puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero 

katsotaan tapahtuneeksi ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alussa. 

 

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jos tämä jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahdelta 

vuodelta peräkkäin tai jos jäsen muutoin toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. 

 

4§ Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen 

jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 

kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle 

kirjeitse, sähköpostitse tai julkaisemalla kokouskutsu Keski-Suomen maakunnassa ilmestyvässä 

lehdessä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät 

asiat. 

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

a. esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit kuluneelta kalenterivuodelta  

 

b. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta  

 

c. päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta  

 

d. käsitellään muut mahdolliset asiat  

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 

a. päätetään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle   

 

b. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi  

 

c. valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi  

 

d.  vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi  

 

e. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja   

   

f. käsitellään muut mahdolliset asiat  

 

Yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja puhetta. Muutoin noudatetaan 

seuraavaa käsittelyjärjestystä: 

 



a. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat    

 

b. käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

c. käsitellään kokoukselle jätetyt asiat          

 

Kokouksissa kullakin yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä 

yhdistyksen jäsentä. Äänestyksissä ratkaisee äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

arpa. 

 

5 § Yhdistyksen hallitus  

 

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 

valittava puheenjohtaja sekä neljästä – kymmeneen (4-10) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan 

kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan toimintavuodeksi kerrallaan 

varapuheenjohtajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Taloudenhoitajan ja 

sihteerin tehtävät hallitus voi antaa siihen kuulumattomallekin henkilölle. Hallitus voi asettaa 

avukseen työvaliokunnan sekä toimikuntia valmistelemaan yhdistyksen toimintaan liittyviä 

asioita. Hallituksen on kokoonnuttava niin usein kuin asiat vaativat. Hallitus on päätösvaltainen 

kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 

  

Hallituksen tehtävänä on:  

 

a. hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat  

 

b. ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät sekä päättää yhdistyksen talousarvion perusteella 

heidän palkoistaan ja palkkioistaan    

       

c.  valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat  

 

d. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset 

 

e. toimittaa sopivaksi katsomallaan tavalla tiedot päätöksistään ja toimenpiteistään yhdistyksen                               

jäsenten tietoon. 

 

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi 

yhdessä sihteerin tahi taloudenhoitajan kanssa tahi hallituksen määräämät toimihenkilöt yksin. 

                                         

 

7§ Yhdistyksen tilit  

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on 

annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen 

kevätkokousta. 



 

8 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jos kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen 

kokouksessa joiden väliaika on vähintään yksi (1) kuukausi, siitä tehdään päätös 2/3 äänten 

enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotus tai ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi, ellei 

hallitus niitä oma-aloitteisesti tee, on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään 

kolmekymmentä (30) päivää ennen yhdistyksen kokousta ja hallituksen tulee käsitellä ja esittää 

ne lausuntonsa kanssa kokoukselle. Ensimmäisessä kokouksessa asiasta keskustellaan ja 

tehdään päätös sen perusteella; jälkimmäisessä kokouksessa vain äänestetään esityksen 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

 

9§ Yhdistyksen purkaminen  

 

Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, on päätös siitä tehtävä edellisessä pykälässä 

mainitussa järjestyksessä ja ääntenenemmistön kahdessa, asiaa varten erityisesti 

koollekutsutussa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi (1) kuukausi. Jos 

yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien 

mukaiseen toimintaan Keski-Suomen maakunnan alueella viimeisen kokouksen tarkemmin 

määrittämällä tavalla. 

 

10 § Yhdistyksen säännöissä mainitsematta jätetyt seikat  

 

Niissä asioissa joista näissä säännöissä ei ole erikseen mainintaa noudatetaan voimassa olevan 

yhdistyslain säännöksiä. 

      

 

 

 


