
 
Tampereen Akateemiset Laulajat ry 
 
SÄÄNNÖT 
 
§1  
Yhdistyksen nimi on Tampereen Akateemiset Laulajat r.y. ja sen kotipaikka on Tampere. 
 
§2  
Yhdistyksen tarkoitus on kehittää jäsentensä kuorolauluharrastusta ja ylläpitää akateemista 
kuorolauluperinnettä. 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys 

- tarjoaa jäsenilleen tilaisuuden laulaa tasokkaissa kuoroissa ja lauluyhtyeissä  
- järjestää konsertteja, esiintymisiä, harjoituksia, harjoitusleirejä ja lauluiltoja  
- toimii yhteistyössä eri järjestöjen ja musiikinharjoittajien kanssa  
- kerää uusia sävellyksiä, sovituksia ja sanoituksia mm. kilpailujen avulla 
- tutustuu akateemiseen lauluperinteeseen 

 
Yhdistys rahoittaa toimintaansa 

- jäsenmaksuilla 
- jäseniltä tapahtumien järjestämiseksi kerättävillä osallistumismaksuilla 
- esiintymisistä ja konserteista saaduilla tuloilla  
- avustuksilla, lahjoituksilla ja testamentatuilla varoilla  
- myyjäisillä  
- tekemällä ja myymällä alaansa liittyviä julkaisuja 

 
Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
§3  
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä laulukokeen perusteella korkeakouluissa ja 
yliopistoissa opiskelevia tai niistä valmistuneita henkilöitä. Hallitus voi myöntää jäsenyyden muillekin 
sopiviksi katsomilleen henkilöille, jotka ovat läpäisseet laulukokeen. 
 
Kunkin varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen 
kevätkokous määrää, sekä osallistuttava aktiivisesti yhdistyksen toimintaan. Hallitus voi vapauttaa 
jäsenen jäsenmaksun maksuvelvoitteesta tilapäisen poissaolon vuoksi tämän pyynnöstä. 
 
Jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä 
kohtaan tai huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 



Kannatusjäseniksi hallitus voi hyväksyä ne henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea 
yhdistyksen toimintaa maksamalla vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen 
kevätkokous määrää. 
 
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen toimintaa merkittävästi edistäneen 
henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua. 
 
§4  
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. 
 
Hallitus toimii yhdistyksen edustajana. Hallitukseen valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa 
puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten toimikausi on 1.8.- 31.7. 
 
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 enintään kaksi jäsentä on poissa. Kuitenkin hallituksesta on oltava läsnä 
yli puolet. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on oltava läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 
 
Hallituksen tehtävänä on: 

- toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi 
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltäviä asioita 
- panna täytäntöön yhdistyksen kokouksien päätökset 
- hoitaa yhdistyksen taloutta 
- laatia toimintakertomus ja tilinpäätös 
- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 
§5  
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja. 
 
§6  
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus 
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle. 
 
§7  
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä yhdistyksen 
jäsenille sähköpostilla aikaisintaan kuukautta ennen ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.  
 



Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen 
määrääminä päivinä. 
 
§8  
Yhdistyksen kevätkokouksessa: 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
- esitellään seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
- päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta 
- valitaan seuraavalle toimikaudelle hallitus ja sen puheenjohtaja 
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa 
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
- käsitellään muut esille tulevat asiat 

 
Yhdistyksen syyskokouksessa: 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joista kukaan ei saa 
olla edellisen toimikauden hallituksen jäsen  

- käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
- esitetään toiminnantarkastuskertomus 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta 
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
- käsitellään muut esille tulevat asiat 

 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta. Kokous on 
pidettävä 15 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.  
 
Kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. 
 
Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan ehdokas, joka saa vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. 
Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten 
ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan tällöin uudessa vaalissa enemmän 
ääniä saanut ehdokas. Jos ehdokkaita on vain yksi, hän tulee valituksi ilman vaalia. 
 
§9 
Päätöksiin, jotka koskevat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutosta ei voida kokouksessa käsitellä, ellei siitä ole 
kokouskutsussa mainintaa. 
 
§10  



Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, 
joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Molemmissa kokouksissa purkamisehdotuksen 
on saatava taakseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista ei voida 
kokouksessa käsitellä, ellei siitä ole kokouskutsussa mainintaa. 
 
Jos yhdistys on päätetty purkaa, lahjoitetaan sen omaisuus kuorotoiminnan tukemiseksi Tampereella siten 
kuin jälkimmäisessä purkamiskokouksessa tarkemmin määrätään. 


