
Pirkanmaan Pinna – yhdistyksen säännöt  

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry 

ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 

 

 

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää orkesterinjohtokoulutusta Pirkanmaan alueella.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

- järjestää säännöllisesti orkesterinjohtokursseja ja orkesterinjohtoaiheisia luentoja 

- ylläpitää Pirkanmaan Pinna – harjoitusorkesteria 

- hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa 

- voi järjestää koti- ja ulkomaisia konsertti- kurssi- ja kilpailumatkoja 

- voi järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia 

- on yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

 

- järjestää maksullisia orkesterinjohtokursseja ja orkesterinjohtoaiheisia luentoja 

- järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia 

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

- toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia 

- voi julkaista orkesterimusiikkiin tai orkesterinjohtoon liittyvää opetusmateriaalia sekä 

nuotteja 

- hakea taloudellista tukea kuten apurahoja niitä myöntäviltä tahoilta kuten säätiöiltä ja muilta 

yhdistyksiltä sekä 

- pyytämällä tarvittaessa taloudellista tukea Pirkanmaan alueella toimivilta yrityksiltä 

 

 

3. Jäsenet ja jäseneksi liittyminen 

 

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 

säännöt. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että oikeuskelpoiset yhteisöt ja 

säätiöt, jotka kannattavat yhdistyksen tarkoitusta. 

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 

haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  



Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistys 

pitää luetteloa varsinaisista jäsenistään.  

 

Yhdistys voi myös kutsua kunnia- tai asiantuntijajäseniä. Kunnia- tai asiantuntijajäseneksi 

kutsumisesta päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 

yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen 

toimintaa. Asiantuntijajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 

henkilö, jonka voidaan omalla tietämyksellään katsoa edesauttavan yhdistyksen toimintaa.  

 

Yhdistyksen jäsenillä on etuoikeus osallistua yhdistyksen järjestämille kursseille ja muuhun 

yhdistyksen toimintaan. 

 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.  

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen 

liittymällä sitoutunut tai on omalla menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä tai tuottanut vahinkoa sen toiminnalle tai ei enää täytä laissa taikka 

yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 

suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kutsutuilta kunnia- ja 

asiantuntijajäseniltä ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua. 

 

 

6. Hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu perustamis- tai vuosikokouksessa valitut 

puheenjohtaja ja kaksi muuta varsinaista hallituksen jäsentä.  

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan varapuheenjohtajan, jonka vastuualueeseen voi 

myös kuulua rahastonhoitajan tehtävät sekä sihteerin, jonka tehtäviin voi myös kuulua 

rahastonhoitajan tehtävät.  

 



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun hallituksen jäsenet katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 

sitä vaatii.  

 

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

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 

7. Hallituksen tehtävät 

 

- Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 

- Hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa 

- Valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset 

- Laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös, antaa tilit tilintarkastajille ja esittää 

tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto yhdistyksen vuosikokoukselle 

- Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio uutta toimintakautta varten 

- Huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta 

 

 

8. Nimen kirjoittaminen 

 

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Hallitus voi myöntää tarpeen 

mukaan nimenkirjoitusoikeuden myös erikseen nimeämälleen henkilölle. Kummatkin kirjoittavat 

nimen yksin. 

 

 

9. Tilit 

 

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä 31.3. päivään 

mennessä tilintarkastajille, joiden on ne oman lausuntonsa ohella jätettävä hallitukselle viimeistään 

kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. 

 

 

10. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa hallituksen määräämänä päivänä tammikuun ensimmäisen 

ja toukokuun viimeisen päivän välisenä aikana. Hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen aina 

hallituksen pitäessä sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä pyytää sitä 

kirjallisesti hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle, tai ylivoimaisten 

esteiden sattuessa ilman aiheetonta viivytystä. 

 



Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi 

ääni. Kannattavalla jäsenellä ja asiantuntijajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhteisöjäsenen äänioikeutta saa käyttää siihen valtuutettu henkilö. 

 

Hallituksen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Samoin toimitetaan muut vaalit, mikäli joku jäsen niin 

vaatii.  

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokouksen aiottua ajankohtaa 

jäsenluettelossa merkityille jäsenille postitetuilla kirjeillä, ilmoituksella yhdistyksen 

kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla tai 

sähköpostitse.  

 

 

12. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 
 1. kokouksen avaus 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa                                    

 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille 

 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudet 

 
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
 

 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 



Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 
 
 

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään tarpeen mukaan seuraavista asioista: 

 

- Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta 

- Äänestys- ja vaalijärjestyksestä 

- Yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden hankkimisesta tai 

luovuttamisesta 

- Yhdistyksen purkamisesta  

 

 

13. Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen 

 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa, jos vähintään kolme 

neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta. Samoin voidaan 

tehdä päätös yhdistyksen purkamisesta samalla edellytyksellä ja tämä päätös on alistettava 

vähintään kuukauden kuluttua pidettävän uuden yhdistyksen kokouksen samanlaisella 

enemmistöllä hyväksyttäväksi. Jos kysymys sääntöjen muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta 

tulee kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava. 

 

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Pirkanmaan alueella tapahtuvan 

orkesterinjohtokoulutuksen tukemiseen purkamispäätöksen tehneen kokouksen päättämällä 

tavalla.  

 

Muutoinkin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä. 

  

 

 


