VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry
SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf

SÄÄNNÖT
(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015)

YHDISTYKSEN NIMI
TARKOITUS JA TOIMINTA

1§
Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf.
Yhdistyksen nimistä voidaan käyttää myös epävirallisia lyhenteitä VaMO ry
(suomenkielisissä yhteyksissä) ja SMuL rf (ruotsinkielisissä yhteyksissä).
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena koko maa.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on
1.
2.
3.
4.
5.

kehittää alle kouluikäisten lasten musiikinopetusta
kehittää jäsentensä pedagogista ammattitaitoa
valvoa jäsentensä ammatillisia etuja
toimia jäseniään yhdistävänä elimenä
seurata varhaisiän musiikkikasvatuksen alalla tapahtuvaa koulutusta
ja lainsäädäntöä ja edistää niiden kehittämistä

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1.
2.
3.
4.

järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia
tekee esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja
huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenistölle ja julkisille tiedotusvälineille
voi julkaista yhdistystoimintaa ja koulutusasioista käsittelevää lehteä sekä muuta

materiaalia. Yhdistys ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi järjestää juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kantaa jäsenmaksuja, suorittaa
varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja
säätiöitä sekä hankkia toimintaansa varten kiinteätä omaisuutta.

JÄSENET
4§
Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatusjäsenet
sekä voi kutsua kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää voimassa
olevien asetusten mukaiset kelpoisuusvaatimukset tai on valmistumassa varhaisiän
musiikinopettajan ammattiin. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee musiikkikasvatusta.
Opiskelijan valmistuttua katsotaan täyttääkö henkilö varsinaisen jäsenen kriteerit vai
hyväksytäänkö hänet kannatusjäseneksi. Opiskelijajäseneksi hyväksytään myös
varhaisiän musiikinopettajan tutkinnon suorittanut henkilö, joka täydentää osaamistaan
minkä tahansa alan päätoimisilla opinnoilla. Jäsenen päätoiminen opiskeluoikeus on
tarvittaessa pystyttävä todentamaan.
Jäsenet maksavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla
erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannatusjäseninä oleville yksityisille ja
yhteisöille.
Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti
edistäneet varhaisiän musiikkikasvatustoimintaa. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää
yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin
yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, mutta heiltä ei peritä jäsenmaksuja. Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.

5§
Yhdistyksen jäseneksi pyrkivän on jätettävä asianmukaisesti täytetty
jäsenanomuskaavake yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.

6§
Jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, voidaan hallituksen
esityksestä erottaa yhdistyksestä, jos yhdistyksen kokous hyväksyy esityksen ¾
enemmistöllä annetuista äänistä.

7§
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Eroava jäsen vapautuu jäsenyydestä välittömästi.

8§
Jäsen, joka kahtena kalenterivuonna on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta,
katsotaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä eronneeksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

9§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka on pidettävä vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä sekä syyskokous, joka on pidettävä vuosittain
marraskuun loppuun mennessä. Tarpeen mukaan voidaan pitää ylimääräisiä
kokouksia. Kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä äänioikeus ja
yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

10§
Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I

Kokouksen järjestäytyminen

1.
2.
3.
4.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II

Varsinaiset kokousasiat

5.

Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja
päätetään sen hyväksymisestä
Käsitellään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunnot sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Käsitellään hallituksen esittämät asiat

6.

7.

8.
9.

Käsitellään jäsenistön esittämät asiat
Käsitellään muut mahdolliset asiat
11§

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
I

Kokouksen järjestäytyminen

1.
2.
3.
4.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II

Varsinaiset kokousasiat

5.
6.
7.
8.
9.

Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
Määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi
Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet
Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
Käsitellään hallituksen esittämät asiat
Käsitellään jäsenistön esittämät asiat
Käsitellään muut mahdolliset asiat

10.
11.
12.
13.

12§
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeellä tai
sähköpostilla vähintään 14 päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään 7 päivää
ennen kokousta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisessa kokouksessa
käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen
ennen helmikuun loppua ja syyskokoukseen ennen lokakuun loppua.
Yhdistys kokoontuu kevät- ja syyskokouksen lisäksi myös silloin, kun hallitus pitää sitä
tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten.
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä
säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa
äänestyksessä puheenjohtajan ääni ja suljetussa äänestyksessä arpa.

13§
Hallituksen puheenjohtajan vaali toimitetaan umpilipuin, jos on enemmän kuin yksi
ehdokas. Jos joku saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hän tullut valituksi.
Ellei kukaan ole saanut ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta äänten enemmistöä,
suoritetaan toinen äänestys. Ellei toisessakaan äänestyksessä kukaan ehdokkaista ole
saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan kolmas äänestys kahden toisessa
äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Äänten jakautuessa
kolmannessa äänestyksessä tasan, ratkaisee arpa.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Puheenjohtaja avaa yhdistyksen kokoukset.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

HALLITUS

14§
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, joilla on henkilökohtaiset
varajäsenet.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin kolme jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri, taloudenhoitaja ja muut
tarvittavat toimihenkilöt voivat olla joko hallituksen keskuudestaan valitsemia
(äänivaltaisia) tai hallituksen ulkopuolelta valittuja (ei äänivaltaisia) jäseniä.

15§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta kokoukseen, joita pidetään tarpeen mukaan.
Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Kokous voidaan pitää myös sähköisesti
tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen, jos päätösvaltaisuusvaatimus täyttyy.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti hallituksen jäsenille vähintään viisi päivää ennen
kokousta. Kiireellisessä tapauksessa tähän riittää lyhyempikin aika, jos kaikki jäsenet
voivat siihen tyytyä.
Hallituksen kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö tai
äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan joko samassa tai
seuraavassa kokouksessa.

16§
Hallituksen tehtävänä on
1.
2.
3.
4.
5.

valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen
kokoukset
huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanemisesta
hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
laatia vuosikertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta ja esittää
tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto yhdistyksen kevätkokoukselle
laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten
ja esittää se yhdistyksen syyskokoukselle

NIMEN KIRJOITTAMINEN

17§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi
yhdessä järjestösihteerin kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan tai
järjestösihteerin kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

TILIT JA TOIMIKAUSI

18§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä
joulukuuta.
Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tehtävänsä ja antaa lausuntonsa ennen
helmikuun loppua.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

19§
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää varsinainen kokous saatuaan asiasta
perustellun kirjallisen lausunnon hallitukselta. Muuttamispäätökseen tarvitaan ¾
enemmistö annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

20§
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous saatuaan asiasta
perustellun kirjallisen esityksen hallitukselta. Purkamispäätökseen tarvitaan ¾
enemmistö annetuista äänistä.
Päätös tulee voimaan sen jälkeen, kun se on edellä mainitulla äänten enemmistöllä
vahvistanut vähintään kuukauden kuluttua pidetty uusi yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä varhaisiän musiikkikasvatusta
edistävään toimintaan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

21§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

