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RSOn ystävät ry
Sä än nöt

1§

Yhdistyksen nimi on RSOn ystävät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia siltana RSOn eli Radion sinfoniaorkesterin ja
konserttiyleisön sekä konsertteja kotona kuuntelevien ja katselevien välillä ja tarjota
mahdollisuus vuoropuheluun ja musiikkielämysten monipuoliseen syventämiseen, mm.
sitomalla musiikki laajempaan historiallis-yhteiskunnalliseen kontekstiin ja edistämällä uuden
musiikin tuntemusta.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös tukea korkealaatuisen musiikin esittämisen edellytyksiä,
edistää musiikkikasvatusta ja tukea valtakunnallisesti musiikkia harrastavien lasten ja
nuorten mahdollisuutta päästä henkilökohtaisesti tutustumaan RSOn konsertteihin ja
orkesterin toimintaan.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esittely- ja keskustelutilaisuuksia,
tiedotustoimintaa, erilaisia juhlia ja matkoja. Yhdistys toimii valtakunnallisesti.
Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys voi nimetä hallituksen alaisuudessa toimivia
toimielimiä, johon yhdistyksen hallitus kutsuu jäsenet yhteiskunnan ja kulttuurin eri aloilta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia,
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä
panna toimeen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistys ei tavoittele voittoa eikä muuta taloudellista etua itselleen eikä toimintaansa
osallistuville.

4§

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta
kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäseneksi voi liittyä myös Suomessa
rekisteröity yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä
tai joka on jättänyt maksamatta jäsenmaksun kahdelta kalenterivuodelta.
Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Ensimmäisen
jäsenmaksun suuruuden määrittelee perustava kokous.

5§

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi
on yksi vuosi.
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
tämä katsoo 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 ehdottomalla äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
6§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja,
kaksi yhdessä.

7§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus luovuttaa hyväksymänsä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen kertomuksensa ja lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai
sähköpostilla.

10§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuun
loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa
1) esitetään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
2) päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, taloudenhoitajalle ja sihteerille;
3) vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio;
4) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus;
5) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan;
6) valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan;
7) valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä
8) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, niin että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hall itus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (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 kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 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 sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan äänten enemmistöllä kokouksessa
läsnä olevista äänistä. Kokouskutsussa on ilmoitettava esitys sääntöjen muuttamisesta tai
esitys yhdistyksen purkamisesta.

12§

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen
tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

13§

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa
olevaa yhdistyslainsäädäntöä.

