TIKKURILAN
TEATTERI ry:n
SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Teatteri ry ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Tikkurilan Teatteri -nimistä teatteria sekä Tikkurilan Teatterija Sirkuskoulu -nimistä taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta. Yhdistys pyrkii lisäämään
vaikutusalueensa kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia tuottamalla teatteri-, sirkus- sekä muita
esityksiä. Se pyrkii myös edistämään teatteri- ja sirkustaiteen tuntemusta ja tukemaan lasten,
nuorten ja aikuisten taidekasvatusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisilla
luvilla arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja
testamentteja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita sekä harjoittaa kioski- ja
ravintolatoimintaa.
3§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan kirjallisesta hakemuksesta ottaa jokainen yhdistyksen tarkoitusperiä
kannattava yksityinen henkilö sekä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jotka
hallitus hyväksyy ja jotka suorittavat yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämän jäsenmaksun.
Vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistöstä tulee olla Suomen kansalaisia. Järjestöiltä ja
yhteisöiltä perittävä vuosijäsenmaksu voidaan määrätä korkeammiksi kuin yksityisiltä jäseniltä
perittävä maksu. Jäsen tai jäsenet, jotka toimivat vastoin yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusperiä tai
muuten vahingoittavat teatterin toimintaa, voi hallitus erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.
Erottamisesta on jäsenellä neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan
oikeus valittaa hallitukselle jätetyllä kirjeellä ensiksi kokoontuvalle yhdistyksen kokoukselle, joka
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päättää onko erottamispäätös ratkaisevasti pidettävä
voimassa. Ellei valitusta ole tehty edellä mainitun ajan kuluessa, jää hallituksen päätös voimaan. Ellei
jäsen ole suorittanut jäsenmaksujaan viimeksi kuluneelta tilivuodelta ennen maaliskuussa
pidettävää varsinaista vuosikokousta, hänet erotetaan Tikkurilan Teatterin jäsenyydestä.
4§
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, vaalikokouksen ennen marraskuun loppua ja
vuosikokouksen ennen maaliskuun loppua. Yhdistyksen kokouksiin on jokainen yhdistyksen jäsen
oikeutettu ottamaan osaa, henkilöjäsenet henkilökohtaisesti ja 3§:ssä mainitut yhdistykset ja
yhteisöt valitsemansa edustajan kautta. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin aikaisempi kokous
tai hallitus on niin päättänyt, taikka jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä
sitä ilmoitettua tarkoitusta varten pyytää hallitukselta kirjallisesti. Kokouksessa valitaan läsnä
olevista jäsenistä kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksen
avaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan joku hallituksen
siihen määräämä henkilö, joka toimittaa samalla kokouksen virkailijoiden vaalin.
5§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on sama kuin kalenterivuosi. Kun tilinpäätös on tehty ja hallitus on
antanut vapaamuotoisen vuosikertomuksen, on tilit, vuosikertomus ja muut asiakirjat jätettävä
tilintarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen maaliskuussa pidettävää vuosikokousta.
6§

Vuosikokous samoin kuin muutkin yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla kutsu
kirjallisena ensisijaisesti sähköisesti, kaikille jäsenille viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta. Kokouskutsuissa on huomioitava yhdistyslain 24§ määräykset. Yhdistyksen
vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
* esitetään vuosikertomus ja tilit sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.
* hyväksytään vuosikertomus ja vahvistetaan tilinpäätös.
* päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä toiminta-, tili- ja vastuuvapaudesta.
* valitaan jäsentiimin jäsenet.
Yhdistyksen vaalikokouksessa, joka pidetään ennen marraskuun loppua, käsitellään seuraavat asiat:
* valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
* valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet. Erovuorossa olevat voidaan valita
uudelleen. Valitaan varajäsenet. Hallituksen sihteeri kokoaa listan ehdolle ilmoittautuneista
henkilöistä yhdistyksen vaalikokoukseen.
* päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkiosta.
* valitaan tilintarkastusyhteisö seuraavaa tilivuotta varten.
* määrätään jäsenmaksun suuruus.
* vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma Tikkurilan Teatterille sekä
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoululle.
7§
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä, jotka yhdistyksen varsinainen kokous valitsee
tehtävään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen toimintavuoden päätyttyä eroaa puolet
hallituksen jäsenistä arvalla, sen jälkeen vuorottain. Lisäksi hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä
vuodeksi kerrallaan. Erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudelleen. Hallituksen
puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan
toimintavuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen läsnä ollessa.
Äänestyksissä äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.
Yhdistyksen henkilökunta ja jäsenistö voivat pyytää kutsua hallituksen kokoukseen, jossa heillä on
puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa
kokouksissa, mutta äänioikeus vain varsinaisen jäsenen sijaisena. Jos varajäseniä on paikalla
useampia kuin varsinaisia jäseniä on poissa, äänioikeus ratkaistaan arvalla.
8§
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi mitä edellä on mainittu:
* ottaa ja erottaa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa työskentelevät työntekijät.
* päättää ohjelmistopolitiikasta.
* käsitellä yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat sekä antaa toimintasuunnitelma
talousarvioineen marraskuussa pidettävän vaalikokouksen hyväksyttäväksi.
* kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sillä tavalla kuin sääntöjen 6§:ssä on mainittu.
* valvoa, että yhdistyksen toiminnasta pidetään tarkoituksenmukaista kirjanpitoa, jäsenluetteloa
sekä oppilasluetteloa.

* määritellä toimintaa suuntaavat arvot ja laatia erillinen johtosääntö sekä valvoa että yhteisiä
toimintaperiaatteita noudatetaan.
* päättää teatteri- ja sirkuskoulun oppilasmaksuista ja opetussuunnitelmista.
* hallitus voi nimittää/kutsua erillisiä toimikuntia (tiimejä), joiden tehtävänä on valmistella
kokouksissa käsiteltäviä asioita ja hoitaa muita hallituksen antamia tehtäviä.
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, teatterinjohtaja-rehtori sekä
hallintopäällikkö kukin yksinään.
10§
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi, vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksen
osanottajista kannattaa tehtyä muutosehdotusta. Ehdotus tai ehdotukset näiden sääntöjen
muuttamiseksi on jätettävä hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen yhdistyksen
kokousta ja tulee hallituksen ne lausuntonsa ohella esittää yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen
muutosehdotus on kokouskutsussa mainittava.
11§
Yhdistykselle kuuluvia varoja ja mitään omaisuutta ei saa lahjoittaa tai muuten luovuttaa toisiin
tarkoituksiin paitsi siinä tapauksessa mitä seuraavassa pykälässä mainitaan tai jos sitä varten koolle
kutsutun yhdistyksen kokouksen osanottajista vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kannattaa jotain
yhdistyksen omaisuuden siirtämisehdotusta. Tämä pykälä ei koske teatterille kuuluvan kaluston tai
tarvikkeiden toisille lainaamista tai vuokraamista, mistä päättää hallitus erikseen.
12§
Jos yhdistys päättää lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Työväen
Näyttämöiden Liitto ry:n huostaan käytettäväksi näyttämötaiteen hyväksi, kuitenkin sillä ehdolla,
että jos paikkakunnalle viiden vuoden kuluessa yhdistyksen purkupäätöksestä lukien perustetaan
näiden sääntöjen 2§:ssä mainittua tarkoitusta palveleva rekisteröity yhdistys, on varat luovutettava
sille ilman korkoja.
13§
Niissä asioissa, joista näistä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain
säännöksiä.

