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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

§ 1

Yhdistyksen nimenä on Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry.

§ 2

Yhdistyksen kotipaikkana on Vantaan Kaupunki.

§ 3

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luovaa, elävää ja omaehtoista musiikkikulttuuria Vantaan kaupungissa,
ja sen lähialueilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esiintymis-, harjoitus-, ja
koulutustilaisuuksia luovan musiikkikulttuurin harrastajille.

§ 4

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla vuotuisen jäsenmaksun.

§ 5

Yhdistyksen jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa.

§ 6

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen
hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-15 yhdistyksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen kun
kokouksen aikana paikan päälle, ja/tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla,
kokoontuu yli puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.



§ 7

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään jaetusti kahdessa kokouksessa, kevätkokouksessa
maaliskuussa sekä syyskokouksessa syyskuussa. Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokous:

• Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen edellisen kauden toimintakertomus, tilikauden tulos ja

tilintarkastajan lausunto.

• Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.

• Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta hallitukselle sekä yhdistyksen toiminnanjohtajalle, ja muille

vastuuvelvollisille, tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto tai tilintarkastajan lausunto
mahdollisesti antavat aihetta, edeltäneen tilikauden ajalta.

• Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja, valvomaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.

• Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

• Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

sekä voidaan tarvittaessa:

• Vahvistaa kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, sekä talousarvio.

• Täydentää hallituksen kokoonpanoa

Syyskokous:

• Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

• Valitaan yhdistyksen hallitus

• Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

sekä voidaan tarvittaessa:

• Päättää jäsenmaksun suuruudesta.

§ 8

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköisessä jäsenkirjeessä
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kutsu yhdistyksen muihin kokouksiin julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköisessä jäsenkirjeessä
vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset, sääntömääräinen vuosikokous mukaan lukien, voidaan tarvittaessa järjestää osin tai
kokonaan etäkokouksena.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa käyttää äänioikeuttaan, tulee hänen tehdä niin kokouksen aikana paikan
päällä, tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tai valtuuttamalla kirjallisesti joku
toinen yhdistyksen jäsen, tekemään se puolestaan kokouksen aikana paikan päällä, tai tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla.



§ 9

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kirjanpitoa ja hallintoa tarkastavat yhdistyksen kevätkokouksen, kuluvan tilikauden ajaksi
valitsemat yksi tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja.

§ 10

Jäsenmaksuista, lahjoituksista, avustuksista ja esiintymistilaisuuksista tai muulla tavoin kertyvät tulonsa
yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

§ 11

Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan yhdistyksen toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja yksin, sekä
varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

§ 12

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava musiikkia ja muita kulttuurimuotoja tukeviin ja
edistäviin tarkoituksiin purkavan kokouksen päätöksen mukaisesti.


