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LAPPEENRANNAN TEEKKARILAULAJAT RY:N SÄÄNNÖT 

 

 

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli 

 

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Teekkarilaulajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta 

ja sen virallinen kieli on suomi.  

 

2§ Tarkoitus ja toiminta 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mieskuorotoimintaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 

sekä järjestää alumnitoimintaa opiskelijoiden ja valmistuneiden kuorolaisten välillä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen harjoituksia ja niihin liittyviä opetus-, 

valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia. Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys myös huolehtii 

paikallisista musiikkitarpeista järjestämällä konsertteja, yleisiä musiikkitilaisuuksia ja -juhlia ja 

esiintymällä sekä niissä että muissa paikallisissa tilaisuuksissa. Lisäksi yhdistys järjestää koti- ja 

ulkomaisia konserttimatkoja ja on yhteistoiminnassa paikkakunnan muiden musiikkiyhdistysten 

kanssa. 

 

Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen 

siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan, ottaa 

vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä ja arpajaisia, voi omistaa 

kiinteistöjä ja arvopapereita sekä perustaa rahastoja.  

 

3§ Jäsenyys 

  

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet, taiteellinen johtaja, kannattajajäsenet, 

kunniajohtaja, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. 

 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi, taiteellisen johtajan esityksen 

perusteella koeajan jälkeen ne yksityiset henkilöt, jotka ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

perustutkintoa suorittavia opiskelijoita. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi 

myös muun henkilön. 

 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy seniorijäseniksi ne yksityiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet 

loppututkinnon Lappeenrannan teknillisestä yliopistossa ja osoittaneet opiskeluaikanaan 

aktiivisuutta kuorotoiminnassa. Seniorijäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. 

Painavien syiden johdosta hallitus voi hyväksyä seniorijäseneksi myös muun henkilön. 

 

Varsinainen jäsen siirtyy seniorijäseneksi suostumuksensa mukaisesti viimeistään sitä seuraavana 

yhdistyksen toimikautena, kun jäsen täyttää kolmekymmentä (30) vuotta. Lisäksi seniorijäseneksi 

voidaan hyväksyä henkilöt, jotka eivät ikänsä puolesta täytä varsinaisen jäsenyyden ehtoja, mutta 

opiskelevat Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 

 

 



Taiteellisen johtajan valitsee yhdistyksen hallitus. Taiteellisella johtajalla on yhdistyksen 

kokouksissa ääni- ja puheoikeus sekä hallituksen kokouksissa puheoikeus. 

 

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset henkilöt ja yhteisöt, jotka yhdistyksen 

hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy. Kannattajajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa 

äänioikeutta. 

 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla vain yksi henkilö kerrallaan, voi yhdistyksen 

kokous kutsua henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen 

puheenjohtajana. Päätöksen on oltava yksimielinen. 

 

Yhdistyksen kunniajohtajaksi, jona voi olla vain yksi henkilö kerrallaan, voi yhdistyksen kokous 

kutsua henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen taiteellisena johtajana. 

 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen 

ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Päätöksen on oltava yksimielinen. 

 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla, kunniajohtajalla ja kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen 

kokouksissa. 

 

4§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet 

 

Yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistyksen järjestämään toimintaan.  

 

Jäsenmaksun maksaneet varsinaiset jäsenet ja seniorijäsenet ovat velvoitettuja aktiivisesti 

osallistumaan yhdistyksen toimintaan. 

  

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena 

toimikautena peräkkäin. 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, joka velvollisuutensa laiminlyöden tai hyvän tavan 

vastaisesti käyttäytyen häiritsee yhdistyksen toimintaa tai muuten vahingoittaa yhdistystä. 

Päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti asianomaiselle. Erottamispäätöksestä on oikeus kirjallisesti 

vedota yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon 

saatuaan. 

 

6§ Jäsenmaksu 

 

Varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle toimikausittain 

yhdistyksen kevätkokouksen määräämän jäsen- tai kannattajajäsenmaksun. 

 



7§ Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, toukokuun loppuun mennessä 

kevätkokoukseen ja lokakuun loppuun mennessä syyskokoukseen. 

 

Syyskokouksessa  

 esitetään kertomus yhdistyksen edellisen toimikauden toiminnasta sekä tilinpäätös ja 

tilintarkastajien lausunto 

 vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

 käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.  

 

Kevätkokouksessa 

 hyväksytään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 

 päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta 

 päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavasta korvauksista ja palkkioista 

 valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi 

 valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi 

 valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 

 käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

 käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti hallitukselle esittäneet saman 

kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. 

 

Jäsenet, jotka ovat estyneitä saapumaan yhdistyksen kokoukseen, voivat valtakirjalla valtuuttaa 

jonkun paikalla olevan jäsenen käyttämään puheoikeuttaan. 

 

8§ Kokousten koollekutsuminen 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava yhdistyksen 

sähköpostilistoilla ja www-sivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, milloin se pitää sitä tarpeellisena tai milloin 

1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti 

hallitukselta pyytää.  

 

9§ Yhdistyksen hallitus 

 

Hallitukseen vaalikelpoisia ovat varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet sekä kunniajäsenet. 

 

Hallituksen ja yhdistyksen toimikausi on 1.7. - 30.6. 

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen 

puheenjohtajaksi, sekä 4-8 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kevätkokouksessa 

hallituksen seuraavaksi toimikaudeksi. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä henkilöt 

muihin tarpeelliseksi katsomiinsa, erikseen mainittuihin tehtäviin. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.  

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaan luettuina, on saapuvilla. 

 



Yhdistyksen hallituksen ja sen asettamien toimikuntien kokouksissa on kullakin ko. toimielimen 

jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin vaalilipuin, 

jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii. 

 

10§ Hallituksen tehtävät 

 

Yhdistyksen hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta näiden sääntöjen ja 

yhdistyksen päätösten mukaisesti.  

 

Tässä tarkoituksessa hallitus  

 valmistelee yhdistyksen kokouksille esiteltävät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle, asettaa 

tarvittaessa avukseen toimikuntia ja vahvistaa niiden toimintaohjeet 

 hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilinpitoa 

 laatii yhdistyksen toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset 

 tekee yhdistyksen toimintaa koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja edustaa yhdistystä 

 tekee esitykset kunniapuheenjohtajista, kunniajohtajista ja kunniajäsenistä 

 hyväksyy taiteellisen johtajan esitykset harjoitettavista teoksista sekä konserteissa esitettävistä 

ohjelmistoista 

 pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä myönnetyistä kunniamerkeistä ja viireistä 

 tekee yhdistyksen jäseniä koskevat huomionosoitusehdotukset 

 päättää yhdistyksen omista huomionosoitustoimenpiteistä ja kunnianosoituksista 

 pitää yhteyksiä muihin musiikkiyhdistyksiin 

 hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet 

 hoitaa muut hallitukselle kuuluvat asiat 

 

§11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai 

rahastonhoitajan kanssa. 

 

§12 Tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastus 

 

Yhdistyksen tilikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Tilinpäätös jätetään tilintarkastajien 

tarkastettavaksi elokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 

syyskuun loppuun mennessä. 

 

§13 Sääntöjen muuttaminen 

 

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa, ja sen on tullakseen 

hyväksytyksi saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä. 

 

§14 Yhdistyksen purkaminen 

 

Yhdistys puretaan, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3⁄4) 

ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on 

vähintään kaksi (2) viikkoa ja joiden kokouskutsussa on asiasta mainittu. Yhdistyksen toiminnan 

purkautuessa sen omaisuus siirtyy yhdistyksen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai 

muulle vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle käytettäväksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa 

määrättyyn tarkoitukseen, lähinnä teekkarimusiikin ja -kulttuurin edistämiseen.  

 

 


