Mariinski-teatterin ystävät r.y.
Yhdistyksen säännöt
§1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Mariinski-teatterin ystävät, ja sen kotipaikka on Helsinki.

§2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on
-

tehdä tunnetuksi Mariinski-teatterin oopperan ja baletin toimintaa;
edistää venäläisen kulttuurin, kuten teatterin, oopperan, baletin, klassisen musiikin, taidehistorian
sekä historian, tuntemusta yleensä;
toimia Mariinski-teatterista sekä venäläisestä kulttuurista ja Venäjän historiasta kiinnostuneiden
yhdyssiteenä;
tukea eri tavoin Mariinski-teatterin ja muiden musiikkilaitosten nuorten taiteilijoiden kehittymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen matkoja Pietariin sekä Mariinski-teatteriin ja
muihin kulttuurilaitoksiin että muihin kohteisiin, joissa Mariinski-teatterin ooppera ja baletti esiintyvät, ja
toimeenpanee kulttuuritilaisuuksia ja museo- yms. vierailuja Venäjällä ja muualla Euroopassa. Yhdistys
järjestää kokouksia sekä konsertteja ja muita taidetilaisuuksia Suomessa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

§3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Jäsenet ovat joko
varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Yhdistys voi hallituksen esityksestä nimittää yhdistyksen toiminnassa tai sen pyrkimyksissä erityisen
ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi.
Varsinaisten ja kannattajajäsenten tulee suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden
päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

§4. JÄSENEN EROTTAMINEN
Jäsen, joka aiheuttaa yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii yhdistyksen etujen tai
tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen
hallitus enemmistöpäätöksellä. Jäsenmaksunsa kolmen kuukauden jälkeen eräpäivästä maksamatta
jättäneiden katsotaan eronneen yhdistyksestä kahden maksukehotuksen jälkeen.

§5. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja neljästä (4) kahdeksaan (8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä
katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on
läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten
mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa ratkaisee arpa.

§6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, tai kaksi (2)
hallituksen jäsentä yhdessä.

§7. TOIMINNANTARKASTUS JA TILIT
Yhdistykselle on valittava toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja. Yhdistyksen tilikausi on
kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

§8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun
mennessä.
Vuosikokouksessa
-

esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille;
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus;
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastaja
ja varatoiminnantarkastaja.

§9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava enintään yksi (1) kuukausi tai
viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähettämällä se joko kirjallisena tai sähköpostitse
kullekin jäsenelle.

§10. VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

