
Musiikkiopisto Arkipelagin kannatusyhdistys ry:n  

säännöt 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f., suomeksi 

Musiikkiopisto Arkipelagin kannatusyhdistys ry., ja sen kotipaikka on Paraisten kaupunki.  

2 § Yhdistys on kaksikielinen ja sen kielinä ovat ruotsi ja suomi. Kokousten pöytäkirjat kirjoitetaan 

ruotsin kielellä.  

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitämällä Musiikkiopisto Arkipelag –nimistä musiikin ja 

tanssin oppilaitosta edistää esittävän ja luovan sävel- ja tanssitaiteen opetusta sekä 

musiikkielämän ja tanssikulttuurin yleistä kehittämistä Paraisten ja Kaarinan kaupungeissa ja 

Kemiönsaaren kunnassa sekä alueen lähikunnissa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka 

muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta 

muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.  

4 § Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen yhdistyksen tarkoitusperiä edistävä luonnollinen tai 

juridinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsen suorittaa vuosittaisen tai 

kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.  

5 § Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta varsinaisesta 

jäsenestä sekä kuudesta henkilökohtaisesta varajäsenestä, jotka vuosikokous valitsee yhdistyksen 

jäsenistä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Istuvan hallituksen jäsenet voidaan valita uuteen 

hallitukseen. Vuosikokouksessa hallitukseen valitaan jäsenet kaikista toiminta-alueen kunnista 

(Parainen, Kaarina ja Kemiönsaari). Toiminta-alueen kaupunkien/kuntien valtuustot voivat nimetä 

valtuustonsa vaalikaudeksi yhden jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen Arkipelagin 

kannatusyhdistyksen hallitukseen. Vuosikokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja varsinaiset 

jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitsee varsinaisista jäsenistään 

varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja kassanhoitajan tai sihteerin, joka voi toimia myös 

kassanhoitajana. Hallitukseen kuuluu lisäksi oppilaitoksen rehtori. Opettajakunnan keskuudestaan 

vuodeksi kerrallaan valitsemalla edustajalla tai hänen varajäsenellään on läsnäolo- ja puheoikeus 

hallituksen kokouksissa. Läsnäolo - ja puheoikeus on niin ikään oppilaitoksen apulaisrehtorilla.  

6 § Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 

varapuheenjohtaja hallituksen päättämällä tavalla. Sen lisäksi hallitus kokoontuu asian niin 

vaatiessa tai kun vähintään kolme jäsentä tekee siitä esityksen puheenjohtajalle ilmoittamansa 

asian käsittelyä varten. Kokouskutsussa on, mikäli mahdollista, ilmoitettava kokouksessa esille 

tulevat asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä on saapuvilla. 

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänestykset toimitetaan julkisesti. 

Vaali on kuitenkin vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka 

allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Hallituksen toimeksiannon allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Rehtori voi hallituksen määrittämissä rajoissa yksin 

allekirjoittaa hallituksen toimeksiannon.  

 



7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä, tai toinen 

heistä ja sihteeri tai joku toinen hallituksen määräämä hallituksen jäsen tai oppilaitoksen 

toimenhaltija, kaksi yhdessä.  

8 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään huhtikuun 15. päivänä sekä muuten 

tarpeen vaatiessa hallituksen kutsusta. Jos vähintään neljäsosa jäsenistä vaatii kirjallisesti 

yhdistyksen kokousta erityisesti ilmoitettua asiaa varten, hallituksen on kutsuttava kokous koolle 

14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen saatuaan. Kokouskutsu on vähintään kahdeksan päivää 

ennen kokousta lähetettävä kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle tai julkaistava 

kaksikielisenä toimialueen kattavassa lehdessä. Muut ilmoitukset jäsenille toimitetaan samalla 

tavalla kuin kokouskutsut.  

9 § Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain. Tilikausi on 1. päivästä tammikuuta 31. päivään 

joulukuuta. Tilit jätetään viimeistään maaliskuun 9. päivänä tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa 

ne lausuntoineen viimeistään maaliskuun 31. päivään mennessä.  

10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, - valitaan 

kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, - käsitellään 

hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös, - käsitellään tilintarkastajien lausunto sekä hallituksen sen 

johdosta mahdollisesti antama selitys, - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille, - valitaan hallituksen puheenjohtaja, - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 

varatilintarkastajaa, - määrätään jäsenmaksujen suuruudet, - käsitellään toimintasuunnitelma 

alkanutta toimikautta varten sekä - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

11 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, mikäli vähintään ¾ vuosikokouksessa 

äänestyksessä annetuista äänistä niin kannattaa. Yhdistyksen toiminta voidaan lopettaa, mikäli 

vähintään ¾ kummassakin, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävien yhdistyksen 

kokousten äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa toiminnan lopettamista.  

12 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan varat Paraisten, Kaarinan kaupungeille  

sekä Kemiönsaaren kunnalle (suhteutettuna maksettuihin kuntaosuuksiin) käytettäväksi  
kulttuuri- ja nuorisotyöhön. 
 

 

 

 


