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LAHDEN OOPPERA RY:N SÄÄNNÖT
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lahden Ooppera ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen
virallinen kieli on suomi.
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oopperaharrastusta Lahden kaupungissa ja sen
ympäristössä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille
voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii oopperaesitysten
käytännöllisestä järjestelystä sekä toimeenpanee konsertteja, juhlia, esitelmiä,
matkoja ja muita samantapaisia tilaisuuksia.
Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia,
rahankeräyksiä ja myyjäisiä sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä maksullisia
kursseja asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka toimii
aktiivisesti oopperan parissa.
Yhdistyksen aktiivijäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka ottaa
jäsenmaksukaudellaan aktiivisesti osaa yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminta on sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen
kanssa ja joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, mutta joka ei ota aktiivisesti osaa
yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee
parhaillaan päätoimisesti yhdistyksen toimintaan liittyvää alaa, tai muu päätoiminen
opiskelija, joka on jäsenmaksukaudellaan aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa
mukana.
Yhdistyksen ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on ollut
yhdistyksen jäsen vähintään 2 vuotta. Ainaisjäsenmaksun suuruus on aina vähintään
10 kertaa aktiivijäsenmaksu, mutta yhdistyksen kokous voi määritellä
ainaisjäsenmaksun myös tätä suuremmaksi.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Kunniajäsenekseen voi yhdistys kokouksessaan hallituksen esityksestä kutsua
henkilön, joka on erityisen uhrautuvalla tavalla toiminut sen tarkoitusperien hyväksi
tai muutoin ansainnut yhdistyksen erityisen kiitollisuuden. Kunniajäsenellä ei ole
jäsenmaksuvelvollisuutta, mutta hänellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
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4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Jäsenen, joka menettelee näitä sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan, voi hallitus
erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan. Erottamisesta ei saa päättää ennen
kuin asianomaiselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa tai
yhdistyksen kokouksessa.
Jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta 30 päivää saamansa
kirjallisen maksuhuomautuksen jälkeen, hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsentä
kuulematta.
5§ Jäsenmaksu
Vuosittain maksettavien jäsenmaksujen suuruuden määrää syyskokous.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitsemat viidestä kahdeksaan (5-8)
varsinaista jäsentä. Hallituksesta on vuosittain erovuorossa puolet sen jäsenistä. Jos
hallituksen puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen, joka ei ole erovuorossa, hänen
loppukaudekseen tulee valita uusi jäsen hallitukseen. Hallituksen toimikausi alkaa
valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä
ottaa toiminnanjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarpeelliseksi
katsomansa virkailijat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien, ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on
1) kutsua yhdistys koolle;
2) johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa ja sen kaikinpuolista kehitystä;
3) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
4) hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, rahavaroja ja taloutta; ja
5) laatia hyvissä ajoin ennen yhdistyksen syyskokousta toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintakaudeksi ja ennen kevätkokousta
vuosikertomus ja tilinpäätös päättyneeltä toimintakaudelta.
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7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on kaksi syyskokouksen valitsemaa toiminnantarkastajaa ja heillä
kummallakin henkilökohtainen varamies.
Tilinpäätösaineiston on oltava toiminnantarkastajien käytössä viimeistään 21
päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastuskertomus on annettava
yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen tarkemmin
määrääminä ajankohtina. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun
mennessä ja syyskokous lokakuun 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 yksi ääni jokaisella varsinaisella jäsenellä (aktiivi-,
kannatus-, opiskelija- ja ainaisjäsenet, jotka ovat luonnollisia henkilöitä), joka on
kokouksen alkuun mennessä maksanut jäsenmaksunsa, sekä kunniajäsenellä. Mikäli
kannatusjäsen on oikeustoimikelpoinen yhteisö, on yhteisön edustajalla yhdistyksen
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä paitsi näissä
säännöissä erikseen mainituissa asioissa. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänten
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kysymykset, jotka aiotaan yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi on
lähetettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
10§Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa
esille tulevat tärkeimmät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.
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11§Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valitseminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely
sekä Aune Eeva Roineen muisto -rahaston tulosraportin esittely.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Aune Eeva Roineen muisto -rahaston seuraavan 12 kuukauden
hoitosuunnitelmasta päättäminen
8. Suurista, usean tilikauden ajalla tapahtuvista tuotantoprojekteista päättäminen;
tässä kohdassa on päätettävä aina soveltuvin osin mm. projektin suunnittelun
aloittamisesta, projektin talousarviosta, siihen liittyvistä yhteistyösopimuksista
talousvelvotteineen ja suoritettava projektin toteutuksen aikainen seuranta myös
niiltä osin kuin edellämainitut asiat eivät ilmene kulloinkin käsiteltävistä muista
kokousasioista.
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valitseminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Aune Eeva Roineen muisto -rahaston tulosraportin esittely ja päättäminen
rahaston varojen mahdollisesta siirrosta yhdistyksen toimintaan seuraavalle
kalenterivuodelle
6. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen vahvistaminen
seuraavalle kalenterivuodelle
7. Suurista, usean tilikauden ajalla tapahtuvista tuotantoprojekteista päättäminen;
tässä kohdassa on päätettävä aina soveltuvin osin mm. projektin suunnittelun
aloittamisesta, projektin talousarviosta, siihen liittyvistä yhteistyösopimuksista
talousvelvotteineen ja suoritettava projektin toteutuksen aikainen seuranta myös
niiltä osin kuin edellämainitut asiat eivät ilmene kulloinkin käsiteltävistä muista
kokousasioista.
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen puheenjohtajan vaali
10. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
11. Toiminnantarkastajien vaali
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
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12§ Aune Eeva Roineen muisto -rahaston hoitaminen ja käyttö
Yhdistyksen omistuksessa olevaa Aune Eeva Roineen muisto -testamenttilahjoitusrahastoa hoitaa hallitus yhdistyksen kevätkokouksen vuosittain vahvistaman
hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitosuunnitelman perusteina ovat
testamenttilahjoituksen ehdot, että rahaston osakkeiden arvo on pidettävä vähintään
alkuperäislahjoituksen arvon suuruisena ja alkuperäislahjoituksen arvon yli meneviä
tuottoja on käytettävä yhdistyksen oopperatoimintaan, sekä rahaston vahvistaminen
järkevässä määrin niin, että sen arvo ei alita alkuperäislahjoituksen arvoa
osakekurssien heiketessä ja osinkotulot pysyvät vuosittain käyttökelpoisella tasolla.
Yhdistyksen syyskokous tekee päätöksen rahaston varojen siirtämisestä
rahastosta yhdistyksen toimintaan seuraavaksi kalenterivuodeksi. Siirto voidaan tehdä,
kun 1) rahaston osakkeiden arvo syyskokouspäivää edeltävän arkipäivän
päätöskurssin mukaan on yli alkuperäislahjoituksen arvon eikä laske sen alle siirron
myötä ja 2) rahaston kuluvan vuoden tulojen ja menojen suhde syyskokouspäivää
edeltävänä arkipäivänä on ylijäämäinen ja 3) siirrettävä summa on enintään sen
suuruinen kuin kuluvan ja edellisen kalenterivuoden ylijäämät yhteenlaskettuna. Mikäli
syyskokous päättää siirtää varoja rahastosta yhdistyksen toimintaan, on sen myös
tehtävä erikseen päätös siitä, myydäänkö rahaston osakkeita tätä tarkoitusta varten.
Hallituksella on oikeus päättää osakkeiden myynnistä ainoastaan
rahastonhoitotarkoituksessa, jolloin myynnistä saadut rahat jäävät rahastoon tulevia
ostoja varten. Kun rahastosta on tarkoitus siirtää varoja yhdistyksen tilille, tarvitaan
tätä varten aina yhdistyksen kokouksen päätös siirrosta ja siirtoa varten mahdollisesti
tarvittavasta osakkeiden myynnistä.
Mikäli rahaston arvo on laskenut alle alkuperäislahjoituksen arvon, tulee sen
tuottamilla osinkotuloilla vahvistaa rahastoa, kunnes alkuperäislahjoituksen arvo on
saavutettu. Yhdistyksen toiminnan tuottoja ei kuitenkaan tule sijoittaa rahastoon, ellei
yhdistyksen kokous poikkeustapauksessa näin päätä.
13§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
14§Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä
kannattaa purkamispäätöstä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin
pidetyssä peräkkäisessä kokouksessa.
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti ooppera- tai muuta musiikkitoimintaa Lahdessa edistävään tarkoitukseen.

