
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

 

NIMI JA KOTIPAIKKA  

1§ 

Yhdistyksen nimi on Suomen Solistiyhdistys – Finlands Solistförening r.y. ja kotipaikka Helsingin 

kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä voidaan käyttää nimeä Finnish Soloists’ Association. 

 

TARKOITUS JA TOIMINTA 

 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä valtakunnallisena yhdyssiteenä sekä työs-

kennellä esittävän säveltaiteen edistämiseksi ja tukemiseksi maassamme. Tarkoituksensa to-

teuttamiseksi yhdistys voi 

• järjestää esiintymistilaisuuksia, koulutusta ja musiikkitapahtumia, kilpailuja ja 

muita  tilaisuuksia 

• tiedottaa alansa ajankohtaisista tapahtumista ja suuntauksista 

• tehdä aloitteita ja esityksiä esittävän säveltaiteen edistämiseksi  

• tehdä yhteistyötä koti- ja ulkomaisten musiikkijärjestöjen kanssa 

• myöntää tukea jäsentensä toteuttamiin projekteihin 

• harjoittaa taiteilijavälitystä 

 

 

3§ 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, 

• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä, 

myyjäisiä ja arpajaisia 

• omistaa kiinteistöjä, irtainta omaisuutta, arvopapereita sekä perustaa ra-

hastoja 

• järjestää maksullisia koulutuksia, konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia 

• harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa 

 

JÄSENET 

 

4§ 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä Suomessa vakituisesti 

toimivan  säveltaiteilijan. 

 

Yhdistyksen kannattajajäsen voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yh-

distyksen hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy. 

 



Yhdistyksen kunniajäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toimi-

nut esittävän säveltaiteen hyväksi. Päätöksen jäseneksi hyväksymisestä tekee yhdistyksen 

hallitus. 

 

5§ 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi 

erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksuaan. Jä-

senyyden voi uudistaa maksamalla jäsenmaksunsa. 

 

JÄSENMAKSUT, JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

 

6§ 

Yhdistyksen varsinaisten- ja kannattajajäsenten on vuosittain suoritettava yhdistykselle vuo-

sikokouksen päättämä jäsenmaksu. Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämään 

toimintaan ja kokouksiin hallituksen määrittelemällä tavalla. 

 

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET  

 

7§ 

Yhdistyksen toimielimet ovat vuosikokous ja yhdistyksen hallitus.  

 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

 

8§ 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun 15. päivään mennessä hallituksen lä-

hemmin päättämänä ajankohtana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan pitää varsi-

naisen vuosikokouksen erikseen päättämänä aikana tai milloin hallitus sen tarpeelliseksi kat-

soo tai milloin vähintään kolmasosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten 

hallitukselta pyytää. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen ko-

kousta jäsenille postitse tai sähköpostitse lähetettävällä kirjallisella kutsulla. Kokouskutsussa 

on mainittava käsiteltävät asiat. 

 

9§ 

 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

• esitetään kertomus toimintavuodesta, toiminnantarkastajien tai tilintarkasta-

jien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös  

• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolli-

sille 

• määrätään jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraa-

vaksi kalenterivuodeksi 

• määrätään hallituksen palkkioiden ja korvausten suuruus seuraavaksi kalen-

terivuodeksi 

• vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja  talousarvio 

• toimitetaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten vaali 



• valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heidän varahenki-

lönsä 

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Asioista, jotka jäsen haluaa tulevan yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi, tulee tehdä 

kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle viikkoa ennen. 

 

10§ 

Kullakin jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on vuosikokouksessa yksi ääni. Hän voi valta-

kirjalla edustaa myös useampia, kuitenkin enintään viittä (5) yhdistyksen jäsentä. Valtakirja 

tulee toimittaa yhdistyksen puheenjohtajalle ennen kokouksen alkua. Reaaliaikainen etä-

osallistuminen vuosikokoukseen ja äänestäminen siinä on mahdollista, jos hallitus niin päät-

tää. 

 

Yhdistyksen ja sen hallituksen jäsenillä sekä yhdistyksen toimihenkilöillä on vuosikokouksessa 

läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokoukselle vali-

taan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Asiat ratkaistaan yk-

sinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten men-

nessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa käytetään 

suljettua lippuäänestystä, jos yksikin edustaja sitä vaatii.  

 

HALLITUS 

 

11§ 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hal-

litus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihtee-

rin joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Hallitus 

voi kutsua asiantuntijoita tai perustaa asiantuntijaelimiä ja työryhmiä, jotka hallitukselle vas-

tuuvelvollisina hoitavat niille asetetut tehtävät. 

 

Hallituksen tehtävänä on sääntöjen puitteissa: 

• edustaa yhdistystä 

• hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta 

• laatia ja valmistella vuosittain yhdistyksen kertomus toimintavuodesta sekä 

tilinpäätös ja antaa ne toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunnon 

ohessa vuosikokoukselle 

• valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeen-

panna yhdistyksen kokousten päätökset 

• ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palk-

kauksensa ja työsuhteensa muut ehdot 

• valita jäsenet tarpeellisiin asiantuntijaelimiin ja työryhmiin sekä valita edus-

tajat muihin tarpeellisiin yhteyksiin 



• hyväksyä jäsenet ja kannattajajäsenet sekä kutsua kunniajäsenet 

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 

12§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hal-

lituksen jäsenen tai sen määräämän toimihenkilön kanssa. 

 

 

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS 

 

13§ 

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit, hallituksen kertomus toimintavuodesta ja muut yh-

distyksen hallintoa koskevat asiakirjat tulee toimittaa toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille 

vähintään kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista vuosikokousta. Tarkastuskertomus tulee 

jättää hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista vuosikokousta. 

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 

14§ 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa vuosikokouksessa, jos siitä on ilmoi-

tettu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänestyksessä anne-

tuista äänistä ehdotusta kannattaa.  

 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

 

15§ 

Yhdistyksen purkamista varten tulee järjestää erikseen  koolle kutsuttava kokous.  Yhdistyksen 

purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään viisi kuudesosaa 

(5/6) annetuista äänistä purkamista kannattaa.  Päätös vahvistetaan kokouksessa, joka pi-

detään aikaisintaan kuukauden (1kk)  kuluttua purkamispäätöksen jälkeen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


