HELSINGIN PUHALLINMUSIIKKIYHDISTYS RY:n SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin puhallinmusiikkiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on puhallinmusiikkikulttuurin vaaliminen ja
puhallinmusiikkitapahtumien järjestäminen sekä pääkaupunkiseudun
puhallinmusiikkikulttuurin kehittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa
- toimii kokoavana voimana kaikkien puhallinmusiikin parissa toimivien tahojen välillä
- organisoi puhallinmusiikkitapahtumia
- etsii ja tukee uusia toimintamalleja puhallinmusiikin edistämiseksi
- edistää yleistä hyvinvointia puhallinmusiikin keinoin
- toimii puhallinmusiikin harrastajien määrän lisäämiseksi yhteistyössä musiikkioppilaitosten,
puhallinorkestereiden ja muiden toimijoiden kanssa
- pyrkii toiminnallaan edesauttamaan puhallinmusiikkikonserttien ja -tapahtumien
yleisömäärien kasvua
- lisää tunnettuutta ja tietoisuutta puhallinmusiikista
- harjoittaa julkaisutoimintaa ja lähettää edustajia mm. kansainvälisiin kongresseihin. Lisäksi
yhdistys voi järjestää tiedotustilaisuuksia, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja.
-

kerää varoja toimintansa mahdollistamiseksi

-

yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä suomalainen oikeuskelpoinen yhteisö taikka
säätiö sekä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen sääntöjen 2. pykälässä mainitun
tarkoituksen ja toimintamuodot. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallitus
voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön taikka yksityisen henkilön.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 5 varsinaista
jäsentä sekä 2-5 varajäsentä. Hallitus valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri,
kukin yksin.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen päättäminä
ajankohtina: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen joulukuun
loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
-Esitetään yhdistyksen toimintakertomus
-Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilien
hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
taloudenhoitajalle
-Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
-Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
-Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta
varten
-Valitaan viisi jäsentä ja 2-5 varajäsentä hallitukseen
-Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
-Muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta.
10. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

