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UEF Kuopion ylioppilaskuoro ry:n säännöt 
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  
Yhdistyksen nimi on UEF Kuopion ylioppilaskuoro ry ja sen kotipaikka on Kuopio. 
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  
Yhdistyksen tarkoituksena on akateemisen kuorolauluperinteen ylläpitäminen Kuopiossa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 

- järjestää säännöllisesti harjoituksia ja harjoitusleirejä 
- ylläpitää UEF Kuopion ylioppilaskuoro ry -nimistä kuoroa 
- hankkia yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa 
- järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia 
- järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja 
- toimia yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

- järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia ja esiintymisiä maksua vastaan 
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä  
- toimeenpanna asiaomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. 

 
3. Jäsenet  

Yhdistyksen jäsenet ovat: laulajajäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Laulajajäseneksi 
pääsee hallituksen hyväksymä henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti laulukokeen. 
Kannattajajäsenenä voi toimia henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittaa 
hallituksen päättämän vuotuisen tai kertasummaisen jäsenmaksun. Kunniajäseneksi 
voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa hyväksytty 
henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. 
 

4. Jäsenten eroaminen tai erottaminen  
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän lyö laimin velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, esimerkiksi 
jättämällä ilman erillistä ilmoitusta jäsenmaksunsa maksamatta, tai käyttäytyy muutoin 
sopimattomasti. 
 
Erotessaan tai tullessaan erotetuksi kuorosta jäsenen on palautettava hänelle lainattu nuottikansio. 
Palauttamatta jätetystä kansiosta tai hajotetusta tai muuten käyttökelvottomaksi saatetusta kansiosta 
voidaan periä jäseneltä uuden kansion hankintakustannukset. 
 

5. Jäsenmaksu  
Laulajajäsenen jäsenmaksun määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu voidaan 
päättää maksettavaksi erikseen syys- ja kevätkaudelta. 
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Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 
 
 
 

6. Hallitus  
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja 
ja 4 -8 varsinaista jäsentä sekä 1. ja 2. varajäsen. 
Kuoronjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. 
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. 
 
Kokouskutsu hallituksen kokoukseen lähetetään 7 päivää ennen hallituksen kokousta hallituksen 
määräämällä tavalla.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja, 
on paikalla. 
 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
Kuoron nimen kirjoittamisen hoitavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 
rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa. 
 

8. Tilikausi 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 
 

9. Yhdistyksen kokoukset  
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa 
ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä 
on esitetty hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella laulajajäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. 
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Kannattajajäsenillä ja kuoronjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat 
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle tai muutoin kirjallisesti vähintään 
seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 
 

11. Varsinaiset kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
8. päätetään kokous 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle 
kalenterivuodelle 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
10. päätetään kokous 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, 
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 
 

12.    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
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Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 


