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ESPOON ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 
 
 
 
1§ Nimi ja kotipaikka 
 
 Yhdistyksen nimi on Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys.  

Kotipaikka on Espoo. 
 
 
 

2§ Tarkoitus ja toiminta 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on 
 

• tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Espoon esittävän taiteen koulun toimintaa 
• edistää, ylläpitää ja kehittää lasten, nuorten ja aikuisten teatteri- ja sirkustaiteen 

harrastusta 
 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
• pitää yllä voittoa tuottamatta Espoon esittävän taiteen koulua 
• järjestää asianmukaisen luvan saatuaan teatteri- ja sirkustaiteen perusopetusta ja 

muuta teatteri- ja sirkusalan koulutusta 
• järjestää teatteri- ja sirkusesityksiä 
• levittää tietoa teatteri- ja sirkustaiteesta 
• järjestää oppilaille ja jäsenistölle tutustumismatkoja 
• on yhteistyössä muiden teatteri- ja sirkusalan yhdistysten ja keskusjärjestöjen kanssa 

 
 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys 
 

• kantaa Espoon esittävän taiteen koulun oppilailta lukukausimaksua 
• voi kantaa jäseniltään jäsenmaksua 
• vuokraa hallitsemaansa sirkus- ja teatterivälineistöä, tarpeistoa sekä kalustoa 
• järjestää asianmukaisin luvin maksullisia esiintymistilaisuuksia, myyjäisiä, kahvila- ja 

kioskitoimintaa sekä arpajaisia 
• vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten 

tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
 
 



 
3§ Jäsenistö 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen.  
 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, 
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta 
yhdistyksen kokouksissa. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten 
enemmistöllä tehdyn päätöksen mukaan kutsua henkilö, joka toiminnallaan on erityisesti 
edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee 
yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. 
 
 
4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
 
5§ Jäsenmaksu 
 
Varsinaisilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  
 
Kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
 
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 
 
 
6§ Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun 
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 varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. 
Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 



 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
 
7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään 
seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
 
8§ 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. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen 
hyväksymisestä 

 
6. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja 
päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä 
tilivelvollisille. 
 
7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
 
8. määrätään seuraavan vuoden mahdollisten jäsenmaksujen suuruus 
 
9. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 

 
10. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio 

 
 11. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 
 

12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.  
 

13. päätetään edustajien valitsemisesta keskus- ja yhteistyöjärjestöjen kokouksiin 
 

14. käsitellään asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys vähintään 30 
päivää ennen kokousta ja asiat, jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää 

 
 



9§ Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
vähintään neljä ja enintään kuusi valittua jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi 
kerrallaan. Espoon esittävän taiteen koulun rehtorilla ja päätoimisilla opettajilla on 
osallistumis-, puhe- ja esitysoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi tarvittaessa asettaa 
avukseen joko keskuudestaan tai ulkopuolisia työryhmiä. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin. Hallitus valitsee 
myös yhdistyksen tai koulun tarvitsemat työntekijät ja toimihenkilöt ja päättää heidän 
työsuhteistaan. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta 
tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä niin vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan ollessa estyneinä paikalla olevat hallituksen jäsenet valitsevat 
keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
10§ Nimenkirjoittajat 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Espoon esittävän taiteen 
koulun rehtori tai Espoon esittävän taiteen koulun taloudesta vastaava toimistonhoitaja, kaksi 
yhdessä. 
 
 
11§ Talous 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen 
vuosikokousta. 
 
 
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. 
Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullessaan saatava vähintään kolme neljäsosaa 
(3/4) annetuista äänistä. 
 
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen 
kokouksessa, joiden välin tulee olla vähintään yksi kuukausi. Ehdotuksen on hyväksytyksi 
tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista 
äänistä. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseksi sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous sen päättää. 
 
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.  
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