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KAMARIKUORO DIMUS RY:N SÄÄNNÖT   
 
 
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
 Yhdistyksen nimi on Kamarikuoro Dimus ry (Yhdistys) ja kotipaikka Espoo.  
 
 
2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 
 
 Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää sekakuorolauluharrastusta 

jäsenistönsä keskuudessa.   
 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys ylläpitää kuorotoimintaa järjestäen 

jäsenilleen mm. säännöllisiä kuoroharjoituksia, konsertteja ja muita esiintymisiä 
sekä konserttimatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Yhdistyksen kuoro voi esiintyä 
myös muiden järjestämissä tilaisuuksissa.   

 
 Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä harjoittaa 

julkaisutoimintaa. 
 
 
3. JÄSENET JA JÄSENMAKSUT 
 
 Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä. Lisäksi Yhdistyksellä voi olla kunnia- ja 

kannatusjäseniä.  
 
 Varsinaiseksi jäseneksi hakeva ilmoittautuu Yhdistyksen hallitukselle (Hallitus). 

Jäseneksi valitsemisesta päättää Hallitus ja jäsenyys alkaa, kun Hallitus on 
hyväksynyt hakijan varsinaiseksi jäseneksi. Kunniajäseneksi valitsemisesta 
päättää Hallitus. 

 
 Varsinaiselta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun (Jäsenmaksu) 

maksueristä ja suuruudesta päättää Yhdistyksen vuosikokous (Vuosikokous). 
Hallitus voi vapauttaa varsinaisen jäsenen maksamasta Jäsenmaksua opiskelun, 
sairauden tai vähävaraisuuden vuoksi. Kunniajäsen on vapautettu Jäsenmaksun 
maksusta. Kannatusjäsenen Jäsenmaksusta päättää Hallitus.  

 
 Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta Yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan.  

 
 Varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan 

vuoteen.  
  
 Hallitus voi erottaa jäsenen.  Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen Yhdistyksen 

kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Hallitukselle kuukauden 
kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.  

 
4. HALLITUS 
 
 Yhdistyksen asioita hoitaa Hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 

hallituksen puheenjohtaja jota kutsutaan Yhdistyksen puheenjohtajaksi ja neljä 
jäsentä. 
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 Hallitukseen pyritään valitsemaan edustaja kustakin neljästä sekakuoroäänestä. 

Hallitus valitsee Yhdistykselle keskuudestaan varapuheenjohtajan ja 
keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan, sihteerin, emännän ja/tai 
isännän. Lisäksi Hallitus valitsee Yhdistykselle taiteellisen johtajan, 
varalaulunjohtajan, musiikkilautakunnan, nuotistonhoitajan ja tarvittaessa muita 
toimihenkilöitä ja -elimiä.  

 
 Hallituksen toimikausi alkaa välittömästi Yhdistyksen sääntömääräisen 

Vuosikokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan Vuosikokouksen loputtua. Hallitus 
kokoontuu Yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme 
sen jäsentä, kokouksen puheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Hallituksen 
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista 
jäsenistä. Kokouksen puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

  
 Hallitus toimii Yhdistyksen ylimpänä päättävänä elimenä Yhdistyksen kokousten 

välillä. Se sopii sisäisen työnjakonsa ja määrittelee toimihenkilöille täsmennetyt 
toimenkuvat. Yhdistyksen toimintaa tukemaan ja ohjeistamaan Hallitus voi laatia 
Yhdistykselle sisäiset toimintaohjeet. 

  
 Hallitus vastaa yhdistyksen taloudenpidosta ja varainhankinnasta, kutsuu koolle 

Vuosikokouksen ja tarvittaessa muun Yhdistyksen kokouksen sekä laatii vuosittain 
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hallitus 
vastaa tiedottamisesta ja ylläpitää jäsenrekisteriä.   

  
  
5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
 Yhdistyksen nimen kirjoittaa Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 

kumpikin yksin, tai kaksi Hallituksen jäsentä yhdessä. 
 
 
6. TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TOIMINNANTARKASTUS 
 
 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja tilinpäätös 

tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle kolme viikkoa 
ennen Yhdistyksen Vuosikokousta. Toiminnantarkastajan antama lausunto 
esitetään Yhdistyksen Vuosikokouksessa. 

 
 
7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
 Yhdistyksen ylin päättävä elin on Yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on yksi 

vuosittainen sääntömääräinen kokous, Vuosikokous, joka pidetään Hallituksen 
määräämänä päivänä tammi-maaliskuun aikana.  

  
 Ylimääräinen Yhdistyksen kokous pidetään, kun Yhdistyksen kokous tai Hallitus 

näin päättää, tai kun vähintään 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. 
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 Yhdistyksen Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen avaus, 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  
    pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, 
3. todetaan kokous Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti   
    kokoon kutsutuksi ja kokouksen päätösvaltaisuus, 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Hallitukselle, 
8. päätetään Jäsenmaksun suuruudesta ja maksueristä, 
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio, 
10. valitaan Yhdistyksen puheenjohtaja ja Hallituksen neljä muuta jäsentä, 
11. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja, 
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Mikäli Yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Yhdistyksen kokouksen 
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti Hallitukselle niin hyvissä ajoin, 
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

  
 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä ja 

kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, 
kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Asioista päätetään Yhdistyksen 
kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.  

  
 Hallituksen on kutsuttava Yhdistyksen kokoukset koolle aikaisintaan kaksi 

kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu postitse 
tai sähköpostitse kullekin jäsenelle Yhdistyksen jäsenrekisteriin merkittyyn 
osoitteeseen. 

 
 
8. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
 Päätös sääntöjen muuttamisesta tai Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

Yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä.  

 
 Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Yhdistyksen tarkoituksen 

toteutumisen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat Yhdistyksen 
tarkoituksen toteutumisen edistämiseen. 

 
 
9. MUU PÄÄTÖKSENTEKO JA JÄSENOIKEUDET 
 
 Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä Yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat 

kaikkia yhdistyksiä. 
 
 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 


