
 
SUOMEN  JOUSISOITINOPETTAJAT RY 
 
 
SÄÄNNÖT 
 

 

1§ 

Yhdistyksen nimi on Suomen jousisoitinopettajat ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää 

epävirallista lyhennettä SJO / ESTA. Sen kotipaikka on Helsinki. 

 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jousisoitinten opetusta Suomessa. Tarkoituksen 

toteuttamiseksi yhdistys levittää tietoa alaan liittyvistä kysymyksistä sekä edistää 

jousisoitinopettajien yhteydenpitoa koti- ja ulkomailla julkaisemalla jäsenlehteä, 

järjestämällä kokouksia, opintopäiviä, kursseja, konsertteja ja yleensä pedagogisia 

tarkoitusperiä tukevaa toimintaa. Yhdistys on European String Teachers Associationin 

jäsenjärjestö. 

 

3§ 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä ne jousisoitinten opettajat ja opiskelijat, 

jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoot 

siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen 

pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen  eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut 

jäsenmaksua kahteen vuoteen. 

 

4§ 

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, 

joka taloudellisesti tai muulla tavoin haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäseniksi yhdistys 

voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on huomattavasti ansioitunut yhdistyksen 

tarkoitusperiä edistämällä ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Kunniajäsenillä on samat 

oikeudet kuin varsinaisillakin jäsenillä. 

 

 

 



5§ 

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka vuosikokous 

määrää. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kummallekin jäsenryhmälle. Varsinaisina 

jäseninä olevat opiskelijat  suorittavat puolet varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta. 

Kunniajäseniltä ei peritä maksua. 

 

6§ 

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. 

 

7§ 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä 

sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 

kolme muuta jäsentä ovat läsnä. Kokouskutsu on saatettava hallituksen jäsenten tietoon 

viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Erittäin kiireellisten asioiden ollessa 

kysymyksessä voidaan kokous kutsua koolle nopeamminkin, jos kaikki jäsenet siihen 

tyytyvät. Hallituksen kokouksessa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen 

ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 

kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja 

sihteeri allekirjoittavat. 

 

8§ 

Hallituksen tehtäviä ovat: 

1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja 

2) valita sihteeri ja taloudenhoitaja, joiden toimet voidaan yhdistää. Sihteeri ja 

taloudenhoitaja voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta 

3) hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa 

4) valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle 

5) laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös, antaa tilit toiminnantarkastajalle ja 

esittää tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto vuosikokoukselle 

6) laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio uutta toimivuotta varten 

7) huolehtia yhdistyksen kokouksien päätösten toimeenpanosta 

 



9§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 

sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä jonkun yhdistyksen 

toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen. 

 

10§ 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen 

vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään 

viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

11§ 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen 

maaliskuun loppua. Siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1) kokouksen avaus 

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5) esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

7) päätetään jäsenmaksun suuruudesta 

8) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio uutta 

toimintavuotta varten 

9) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä joka toinen vuosi 

10) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

12§ 

Yhdistys kokoontuu vuosikokouksensa lisäksi myös milloin hallitus pitää sen tarpeellisena 

tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän 

kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 



yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 

hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

13§ 

Kokouksista ilmoitetaan hallituksen toimesta jäsenlehdessä, hallituksen määräämässä 

alan ammattilehdessä tai yhdistyksen www-sivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen 

kokouspäivää tai kirjallisella ilmoituksella, joka on postitettava vähintään kaksi viikkoa 

ennen kokouspäivää. Ilmoituksessa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat. 

 

14§ 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä kannattajajäseniä lukuun ottamatta yksi 

ääni. Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestyksessä ratkaisee 

ääntenenemmistö lukuun ottamatta sääntöjen 15§:ssä mainittuja asioita. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan mielipide, suljetussa 

äänestyksessä ja vaaleissa arpa. 

 

15§ 

Näiden sääntöjen muutoksista ja yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. 

Päätökseen vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä. Sääntöjen muuttaminen tai 

yhdistyksen purkaminen on mainittava kokouskutsussa. 

 

16§ 

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytettävä purkamista 

päättävän kokouksen määräämällä tavalla johonkin tämän yhdistyksen pyrkimyksiä lähellä 

olevaan tarkoitukseen. 

 

17§ 

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säädöksiä. 

 

 

 

 

 

Säännöt käsitelty vuosikokouksessa 9.2.2014 


