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1§
Yhdistyksen nimi on Vaskivuoren lukion musiikkiseura.

2§
Yhdistyksen kotikunta on Vantaan kaupunki.

3§
Yhdistys on perustettu edistämään Vaskivuoren lukion opiskelijoiden musiikin ja tanssin 
opiskelua ja harrastustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää konsertteja, ja tanssi ja muita maksullisia 
huvitilaisuuksia.
Toiminnasta kertyvillä rahavaroilla tuetaan musiikissa ja tanssissa lahjakkaita opiskelijoita 
sekä Vaskivuoren lukion musiikin-ja tanssinopetusta. Yhdistys hankkii koulun opiskelijoiden 
käyttöön soittimia sekä järjestää jäsenille harjoitusleirejä, konsertteja, 
esiintymistilaisuuksia ja -matkoja.

4§
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen Vaskivuoren lukion opiskelija ja 
opettaja, Vaskivuoren lukiossa opiskelevien oppilaiden huoltajat sekä muut yhdistyksen 
johtokunnan hyväksymät, yhdistystoiminnasta sekä musiikki-ja tanssikasvatuksesta kiinnostuneet 
henkilöt maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun. Yhdistyksen varsinaisen jäsenten jäsenmaksun 
suuruus määrätään vuodeksi kerralla yhdistyksen vuosikokouksessa.
Varsinaisten jäsenten lisäksi voi yhdistykseen liittyä myös kannattajajäseneksi sekä 
ainaisjäseneksi. Kannattajajäsenmaksun määrää vuosikokous. Ainaisjäsenen maksun suuruus on 
kannattajajäsenmaksu kymmenkertaisena.
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Ainoastaan jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa 
äänioikeus. Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäseneltä ei peritä 
jäsenmaksua, eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksessä pidetään yllä 
jäsenluetteloa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle to ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 
edelliseltä toimintakaudelta.

5§
Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallintoa hoitaa 
vuosittain valittava johtokunta.

6§
Tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Johtokunnan tili-ja vastuuvapaudesta päätetään 
yhdistyksen kevätkokouksessa. Tällöin tilien on oltava tarkastetut ja kahden tilintarkastajan 
lausunnolla varustetut. Johtokunnan on esitettävä kevätkokouksen hyväksyttäväksi yhdistyksen 
toimintakertomus. Kaikkien kokousten alussa valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijat.

7§
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia on kaksi, vuosikokous ja kevätkokous.
Vuosikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. 
Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen johtokunta vuodeksi kerralla. Tällöin valitaan 
johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä 
sekä kaksi varajäsentä. Johtokuntaan tulee kutsua kolme (3) opiskelijajäsentä. Muut johtokunnan 
jäsenet voivat olla joko opettajajäseniä tai koulun ulkopuolisia yhdistyksen aikuisjäseniä.
Ulkopuolisia yhdistyksen aikuisjäseniä voi johtokunnassa olla enintään kolme (3).
Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään viisi (5) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, on paikalla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja 
on yhtynyt. Johtokunnan kokouksiin voi johtokunta kutsua asiantuntijoita, joilla ei ole 
kokouksissa äänivaltaa. Johtokunta voi pyytää yhdistyksen erilaisiin tehtäviin yhdistyksen 
jäseniä. Se voi tehtävistä maksaa erikseen sovittavaa korvausta.

8§
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle johtokunnan toimesta kirjallsella ilmoituksella koulun 
yleisellä ilmoitustaululla sekä kirjallisesti koulun omassa tiedotteessa, joka tulee olla 
jäsenillä tiedossa vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokous on kutsuttava 
koolle myös, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokous tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä 
tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee arpa.

Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki | PL 1140, 00101 Helsinki | Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y-tunnus 0244683-1 
Arkadiagatan 6 A, 00100 Helsingfors | PB 1140, 00101 Helsingfors | Telefon: 029 509 5000 | Telefax: 029 509 5328 | FO-nummer 0244683-1



JÄLJENNÖS 3(3)

17.02.2015PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

9§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, aina kaksi 
yhdessä.

10§
Vuosikokouksen asiat:
1 .Esitellään toimintasuunnitelma.
2. Päätetään jäsenmaksujen suuruus ja perintätapa.
3. Vahvistetaan johtokunnan laatima tulo-ja menoarvio.
4. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja johtokunnan muitten varsinaisten jäsenten sekä 
varajäsenten vaali.
5. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali,
6. Muut johtokunnan esittämät asiat.

Kevätkokouksen asiat:
1 .Johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta.
2. Tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden 
myöntäminen johtokunnalle.
3. Muut johtokunnan esittämät asiat.

11§
Vaskivuoren lukion musiikkiseuran purkautuessa tai lakkautuessa sen kaikki varat luovutetaan 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti- 
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman 
allekirjoitusta.
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