KONSERTTIKESKUS RY
SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Konserttikeskus ry, ruotsiksi Konsertcentralen rf ja englanniksi Concert Centre Finland.
Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja nuoret monipuolisesti musiikillisiin ilmaisumuotoihin
elävän musiikin tilaisuuksissa oppilaitosten kasvatus- ja opetustavoitteita tukien ja tarjota samalla korkeatasoisia taiteellisia elämyksiä sekä edistää konserttitoimintaa myös muulla tavoin.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää ja tuottaa ympäri Suomea monipuolista ja vaihtuvaa ohjelmistoa edustavia koulu- ja
päiväkotikonsertteja, jotka ovat kohdeyleisölle suunnattuja ja ottavat huomioon koulukonserttitoiminnan erityispiirteet
2) kehittää palveluidensa laatua asiakaslähtöisesti. Yhdistyksen toiminnan kohteena ovat ennen kaikkea lapset ja nuoret, mutta myös erityisryhmät kuten vanhukset ja vammaiset
3) järjestää työpajoja
4) tuottaa integroivaa oheismateriaalia
5) kehittää uusia muotoja ammattimuusikon ja nuoren kuulijakunnan kohtaamiseen
6) perehdyttää muusikoita koulukonserttitoiminnan erityispiirteisiin
7) on aktiivinen lasten ja nuorten musiikin puolestapuhuja, joka viestii omasta toiminnastaan ja
kulttuurinalueestaan monitahoisesti
8) seuraa koulukonserttitoiminnan kotimaista ja kansainvälistä kehitystyötä ja osallistuu siihen.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.
Yhdistys voi toimintansa tueksi järjestää juhlia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja.
4§
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö,
jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Hallituksen esityksestä ja valtuuskunnan yksimielisellä päätöksellä voidaan yhdistykseen kutsua kunniajäseniä.
Muut henkilöjäsenet kuin kunniajäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun. Rekisteröity yhdistys tai muu
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö maksaa vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää
valtuuskunnan syys-lokakuussa pidettävä kokous.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämän voidaan toiminnallaan katsoa vahingoittaneen yhdistystä ja sen toimintaa.
5§

Valtuuskuntaan, joka valvoo yhdistyksen toimintaa ja käyttää sen päätösvaltaa 6 §:ssä mainituissa asioissa,
kuuluu kaksikymmentä (20) yhdistyksen jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Valtuuskunnan puheenjohtajan valitsee yhdistyksen kokous, valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Valtuuskunnan jäsenistä tulee enemmistön edustaa musiikkialaa.
Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikauden kuluessa avoimeksi tulleen jäsenen paikan voi ylimääräinen kokous täyttää kulumassa olevan toimikauden loppuun.
Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kymmenen (10)
muuta jäsentä on kokouksessa paikalla.
6§
Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kaksi kertaa vuodessa, maalis-huhtikuun aikana ja syyslokakuun aikana, sekä muulloinkin valtuuskunnan puheenjohtajan tai yhdistyksen hallituksen kutsusta.
Kutsu toimitetaan kirjallisesti vähintään kahta viikkoa aikaisemmin, ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Maalis-huhtikuussa pidettävässä kokouksessa
1) käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
2) valitaan KHT-tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Syys-lokakuussa pidettävässä kokouksessa
1)
2)
3)
4)

hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio;
määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus ja luottamushenkilöiden palkkiot;
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7§
Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa hallitus, jonka tehtäviin kuuluu
1) ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa
2) huolehtia ja vastata yhdistyksen taloudesta
3) kiinnittää yhdistyksen toimihenkilöt.
4) asettaa tarvittavat työryhmät ja asiantuntijaelimet
5) laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös
6) huolehtia valtuuskunnan ja yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja kyseisten kokousten päätösten
toimeenpanosta sekä
7) ratkaista jäsenkysymykset.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä,
jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sekä vapauttaa tehtävistään toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä.
8§
Valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan valtuuskunnan vuosittain päättämät
kokouspalkkiot ja korvaukset.
9§
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta joka kolmas vuosi tammi-kesäkuun aikana ja
ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä
kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti vähintään kahta viikkoa aikaisemmin, ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
10 §
Asiat ratkaistaan yhdistyksen samoin kuin valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Kullakin jäsenellä, myös yhteisöjäsenillä, on yksi
ääni. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva. Jos äänet vaalissa menevät tasan, ratkaisee arpa.
11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat, kukin yksin:
1) hallituksen puheenjohtaja
2) yhdistyksen toiminnanjohtaja
3) henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.
12 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne annetaan tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen maalis-huhtikuussa pidettävää valtuuskunnan kokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kymmenen päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tilit tarkastettavakseen.
13 §
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta tulee käsitellä yhdistyksen kokouksessa.
14 §
Ehdotuksen yhdistyksen purkamisesta on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä
lasten ja nuorten musiikkitoiminnan edistämiseen.

