Helsingin teatterikerho ry
Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Helsingin Teatterikerho ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on syventää jäsenistön teatteriharrastusta, lähentää toisiinsa teatteriyleisöä ja
teatteria sekä toimia teatteritaiteen, näytelmäkirjallisuuden, teatteriarvostelun ja teatteritutkimuksen
hyväksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kerhoiltoja, teatterimatkoja ja muuta vastaavaa toimintaa
sekä toimii vuorovaikutuksessa teatterialan järjestöjen ja niiden edustajien kanssa. Yhdistys voi myöntää
apurahoja ja stipendejä.
Toimintansa yhdistys rahoittaa jäsen- ja liittymismaksuilla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa
vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää
omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen
jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänivaltaa yhdistyksen
kokouksissa. Kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen. Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa muistutuksesta huolimatta yhtenä vuonna
maksamatta tai on muuten toiminut yhdistyksen sääntöjen tai hallituksen hyväksymien
toimintaperiaatteiden vastaisesti.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen yhdistyksen jäsenistä valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluvat
vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi sekä kuusi
hallituksen jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi
toimikaudeksi tai hallituksen jäseneksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Kesken toimikauden
vapautuvalle paikalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallituksesta on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä.
Ensimmäisenä vuonna on erovuorossa arvan mukaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme
hallituksen jäsentä. Tämän jälkeen erovuoroisuus menee vuoron mukaan.
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä tarvittaessa
asettaa erityisiä toimikuntia määrättyjen tehtävien valmistelua ja suorittamista varten.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuina on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään tilikautta seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä.
Toiminnantarkastajien tulee antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle kertomus
toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun
mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 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.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella 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.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille
postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

11 § VUOSIKOKOUS
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 esityslista
5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
9. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä niin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla
____________________________
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