
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri
Melodeep ry säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Melodeep, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää elektronisen musiikin kulttuuria ja sen
harrastamista suomen kansalaisten keskuudessa sekä yhdistää elektronisesta musiikista
kiinnostuneita ihmisiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
• järjestää voittoa tavoittelematta kulttuuri-, keskustelu-, koulutus-, konsertti- ja
seminaaritilaisuuksia sekä opinto- ja huviretkiä,
• harjoittaa tiedotus-, kulttuurinvaihto- ja yhdistyksen toimialaan liittyvää julkaisutoimintaa,
• hoitaa yhdistyksen sisäistä tiedotustoimintaa,
• järjestää jäsenilleen elektronisen musiikin tuottamis- ja esittämisharjoituksia ja -tilaisuuksia,
• pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä yhdistyksen tarkoituksen kanssa samanhenkisten tahojen
ja muiden sidosryhmien kanssa; sekä
• harjoittaa tarkoituksensa saavuttamiseksi muita samantapaisia toimintamuotoja. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
• järjestää maksullisia illanviettoja ja huviretkiä,
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
• harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa,
• järjestää myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja tarkoitukseen liittyviä taidenäyttelyitä,
• vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja,
• asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, sekä
• kerätä jäsenmaksuja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta
kiinnostunut hallituksen päätöksellä.
Kannatusjäseniksi voi ilman yhdistyksen hallituksen päätöstä liittyä jokainen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole



velvoitteita eikä vastuita yhdistyksessä.  Kannatusjäsenet nauttivat samoista jäseneduista,
kuten yhdistyksen järjestämistä tapahtumista, kuin varsinaiset jäsenet.
Yhdistys pitää kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.
Kannatusjäsenmaksu on 20 € tai suurempi vapaavalintainen summa, ja maksu on voimassa
kalenterivuoden kerrallaan.

5. Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan vuoden
loppuun mennessä.

6. Yhdistyksetä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on
kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, päätöksessä on mainittava
erottamisen syy.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
säännöissä määrätyn ajan maksamatta.

8.  Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.
Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni.
Kokouksen päätöksellä voidaan myös kannatusjäsenille myöntää läsnäolo-oikeus sekä
puheoikeus.

9. Päätöksenteko



Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä,
ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten
välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 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 ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen varsinaisen
jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

12. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

13. Toiminnantarkastaja ja Tilintarkastaja

Jos joku seuraavista ehdoista täyttyy,
● taseen loppusumma yli 100.000,00 euroa
● kokonaistuotot yli 200.000,00 euroa
● palveluksessa keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä

valitaan yhdistykselle tilintarkastajaksi yksi hallituksesta riippumaton henkilö. Jos yksikään yllä
mainituista ehdoista ei täyty, yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvoo toiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajaksi tai tilintarkastajaksi valitaan yksi hallituksesta riippumaton henkilö.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus on toimitettava
toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen
vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin tarkastajan pyytäessä.
Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen



vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen
vuosikokousta.

14. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi
ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

16. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa 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 toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.



Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

17. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

18. Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan soveltuvin osin
yhdistyslakia.


