08.01.2014 Voimassaolevat säännöt
1. Yhdistyksen nimenä on Valkeakosken Kaupunginteatterin Näyttelijäyhdistys ja sen
kotipaikkana on Valkeakosken kaupunki Hämeen läänissä.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä henkisen ja ammatillisen aseman
kohottamiseksi ja valvoa jäsentensä palkkaukseen kuuluvia ym. ammatillisia etuja. Tämä
tarkoitus koetetaan saavuttaa siten, että
1) jäsenet liittyvät keskenään kiinteään ja solidaariseen yhteistoimintaan ja tässä
tarkoituksessa järjestävät kokouksia, neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä
2) yhdistys toimintansa tukemiseksi perustaa rahaston.
3. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Valkeakosken Kaupunginteatterissa
näyttelijätehtävissä tai muuten teatterin toimintaan liittyvissä tehtävissä toimiva 15 vuotta
täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäseneksi
hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään
muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot. Jäseneksi hyväksytylle annetaan
jäsenkortti.
4. Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä, kun hän on ilmoittanut siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa
yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme (3)
kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen
kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän
ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille
siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen
puheenjohtajalle on tehty.
5. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vaalikokouksessa vuosittain. Jäsenmaksun
määrä voi olla erisuuruinen alle 18-vuotiaille ja täysi-ikäisille jäsenille. Jäsenmaksu on
suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
6. Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, vaalikokous ja vuosikokous.
Syksyllä lokakuun 15 päivään mennessä pidetään vaalikokous, jossa käsitellään
seuraavat asiat:
1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. Valitun hallituksen
toimintakausi alkaa uuden kalenterivuoden alusta.
2. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
3. Valitaan edustajat Valkeakosken Kaupunginteatteri Oy:n johtokuntaan.

Vuosikokouksessa, joka pidetään helmikuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat
asiat:
1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien
lausunto.
2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä,
joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat
aihetta.
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja
tilejä.
5. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
7. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
8. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta
ilmoituksella jäsenkirjeessä joko sähköpostitse tai kirjeitse postin välityksellä. Muut
tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samoilla tavoin taikka ilmoituksella
Kaupunginteatterin ilmoitustaululla.
9. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vaalikokous valitsee
kalenterivuodeksi kerrallan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi
varsinaista sekä kolme varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin,
pääjäsenkirjurin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu varajäsenineen.
10. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin
erikseen.
11. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on
valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
12. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu
kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
13. Jäsenmaksuista, lahjoituksista ja huvitilaisuuksista tai muulla tavoin kertyvät tulonsa
yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.
14. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen
äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen
purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä
luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
15. Jos yhdistys purkautuu, lahjoitetaan sen varat Vihtori Hokan rahaston hyväksi tai
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.

16. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain
säännöksiä.

