
	   1	  

 
 
 
 
 
 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (PRH 05.02.2014) 
 
 
 
1§   Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen Jazzliitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä 
käytetään yhdistyksestä nimeä Jazzliitto. 
 
2§   Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Jazzliiton tarkoituksena on: 
- edistää jazzmusiikin ja -kulttuurin yleistä tunnettuutta, arvostusta ja asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti 
- parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Jazzliitto voi: 
- harjoittaa jazzalan edunvalvontaa suhteessa keskeisiin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sidosryhmiin 
- seurata alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tehdä näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa 
lausuntoja 
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa jazzalasta 
- tukea toiminnallisesti ja aatteellisesti jazzalan konserttien järjestämistoimintaa 
- järjestää koulutusta ja kursseja 
- harjoittaa kulttuuriyhteistyötä eri tahojen kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti 
- ja muilla samankaltaisilla tavoilla toteuttaa Jazzliiton tarkoitusta. 
 
Toimintansa tukemiseksi Jazzliitto voi: 
- järjestää maksullisia musiikkitapahtumia 
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
- perustaa rahastoja ja säätiöitä 
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä 
- toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. 
 
3§   Jäsenet 
Jazzliiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt alalla toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt. 
Kannattava jäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen 
tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Jäseniksi hyväksytyistä hallituksen on pidettävä luetteloa, josta käyvät ilmi jäsenen nimi ja muut tarpeelliseksi 
katsottavat tiedot. 



	   2	  

4§   Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota Jazzliitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta Jazzliiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 
Jäsen vapautuu Jazzliiton jäsenyydestä sen toimintavuoden päättyessä, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen Jazzliitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten 
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on Jazzliittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään 
Jazzliitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Jazzliittoa tai ei enää täytä laissa taikka Jazzliiton 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöstä hallituksen on suotava asianomaiselle oikeus 
tulla kuulluksi. 
 
5§   Liittymis- ja jäsenmaksu 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
päätetään Jazzliiton syyskokouksessa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. 
 
6§   Hallitus 
Jazzliittoa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä 
kahdeksaan (5-8) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja,  jota kutsutaan myös Jazzliiton 
puheenjohtajaksi, sekä jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut toimielimet. Hallitus päättää myös 
toiminnanjohtajan ja muiden työntekijöiden palkkaamisesta ja heidän työtehtävistään. 
 
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 sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on 
läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallitus voi nimittää neuvoa-antavia toimielimiä, joissa on hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 
 
7§   Yhdistyksen kokoukset 
Kutsut syys- ja kevätkokoukseen sekä Jazzliiton ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille 
sähköpostitse tai tarvittaessa kirjeitse vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta. 
 
Jazzliitto kokoontuu hallituksen kutsusta kevätkokoukseen toukokuun loppuun ja syyskokoukseen 
marraskuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. 
 
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos Jazzliiton kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi 
tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä samaa ilmoittamaansa asiaa varten sitä pyytää hallitukselta 
kirjallisesti. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä 
on esitetty hallitukselle. 
 
Jazzliiton kokouksissa jäsenyhteisöjä edustaa yksi virallinen kokousedustaja, joka on ilmoitettava Jazzliiton 
toimistoon seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää. Virallisen kokousedustuksen ja äänioikeuden 
edellytyksenä ovat suoritetut jäsenmaksut. Kokouksissa voi edustaa vain yhtä jäsenyhteisöä. Kokouksissa 
kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni, jota käyttää jäsenyhteisön virallinen kokousedustaja. Kokouksissa voi olla 
läsnä myös muita jäsenyhteisöjen edustajia, joilla on puheoikeus. 
 
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta 11§:ssä mainittuja asioita 
(määräenemmistö). Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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8§   Kevät- ja syyskokousasiat 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kevätkokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on ennen maaliskuun 1. päivää 

tehty ilmoitus 
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. päätetään tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten 

palkkioista 
6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle 
8. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali siten, että päätetään hallituksen koko, 

suoritetaan puheenjohtajan vaali sekä suoritetaan hallituksen jäsenten vaali 
9. valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja 

sekä 
10. käsitellään muut syyskokouksessa mainitut asiat, joista hallitukselle on ennen syyskuun 1. päivää tehty 

ilmoitus. 
 
9§   Nimenkirjoitusoikeus 
Jazzliiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin. 
 
10§   Tilikausi ja tilintarkastus 
Jazzliiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 
oltava valmiina tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen 
kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
11§   Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Jazzliiton purkamisesta on tehtävä Jazzliiton kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä kaikista kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Jazzliiton purkautuessa sen varat, sitten kun velat on maksettu, on luovutettava käytettäväksi johonkin 
Jazzliiton tarkoitusta lähellä olevaan toimintaan siten kuin Jazzliiton viimeinen kokous siitä lähemmin päättää. 
 


