Suomen Kanttori-urkuriliitto – Finlands Kantor-organistförbund r.y.
SÄÄNNÖT
Nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, nimi on Suomen Kanttoriurkuriliitto - Finlands Kantor-organistförbund r.y. Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.
Tarkoitus
2§
Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja tehdä sopimuksia heidän palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee aloitteita, järjestää kokous- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, neuvottelee ja tekee sopimuksia jäsentensä puolesta sekä edustaa jäsenistöään.
Liitto voi kuulua sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joiden jäsenyys edistää liiton tarkoituksen toteuttamista.
3§
Liitolla on oikeus hankkia, omistaa ja hallita omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja ja käyttää niitä 2 §:ssä mainituissa tarkoituksissa lahjoittajien ja testamentintekijäin määräysten mukaisesti.
Jäsenet
4§
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanttorin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut kanttori. Kirkkomusiikin opiskelija voi liittyä liiton opiskelijajäseneksi. Liitolla voi olla kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea liiton toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Valtuusto voi kutsua liiton kunniajäseneksi hallituksen esityksestä henkilöitä, jotka ovat
toimineet ansiokkaalla tavalla liiton tarkoituksen toteutumiseksi.
Äänioikeus on liiton varsinaisella jäsenellä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§
Liitolla on oikeus kantaa jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden valtuusto vuosittain
määrää kullekin jäsenryhmälle erikseen.
Kunniajäsenet ja ennen 1.1.2012 eläkeläisjäseniksi siirtyneet ovat jäsenmaksusta vapaat.

6§
Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta valtuuston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti. Jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa eroamishetkeen saakka.
7§
Jäsen voidaan erottaa sillä perusteella, että hän on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut liittoa.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenellä on
tilaisuus selityksen antamiseen.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta liiton jäsenmaksun
vähintään kuuden kuukauden ajalta sen erääntymisestä lukien.
8§
Liiton jäsenet voivat muodostaa alueellisia tai muuta perustetta seuraavia rekisteröityjä
alaosastoja, joiden tulee toimia liiton tarkoitusperien mukaisesti. Alaosastojen tulee tehdä ilmoitus säännöistään ja niiden muutoksista liiton hallitukselle. Alaosastojen säännöissä tulee mainita, että
1) alaosasto on Suomen Kanttori-urkuriliitto - Finlands Kantor-organistförbund ry:n
alaosasto
2) alaosaston jäseneksi voi liittyä vain liiton jäsen.
3) alaosaston on toimitettava liitolle ilmoitus puheenjohtajastaan ja sihteeristään sekä
esitettävä toimintakertomus vuosittain helmikuun 15. päivään mennessä
Alaosastot eivät ole liiton jäseniä.
Valtuusto
9§
Valtuuston jäsenet valitaan liiton varsinaisista jäsenistä liittoäänestyksellä, joka toimitetaan postitse taikka valtuuston niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla. Valituiksi tulevat vertauslukujensa suuruusjärjestyksessä eniten ääniä
saaneet ehdokkaat kustakin hiippakunnasta. Valtuustopaikat jakautuvat hiippakuntien
kesken niiden jäsenmäärien suhteessa niin, että valituksi tulee yhteensä 12 jäsentä, ainakin yksi jokaisesta hiippakunnasta.
Vaali toimitetaan joka neljäs vuosi tammi-maaliskuun aikana.
Vaali, jossa noudatetaan suhteellista vaalitapaa, toimitetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko
äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan
äänimäärästä ja niin edelleen. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen
mukaisessa järjestyksessä. Varajäseniksi tulevat hiippakunnittain vertauslukujensa suuruusjärjestyksessä ne, joita ei ole valittu jäseniksi.
Tarkemmat määräykset vaalista annetaan vaalijärjestyksessä, jonka valtuuston kokous
vahvistaa vaalivuotta edeltävänä vuonna.
10 §
Jos valtuuston jäsenen paikka vapautuu, hallitus kutsuu hänen tilalleen varajäsenen.
Jos valtuuston jäsen ei voi osallistua valtuuston kokoukseen, on varajäsenellä oikeus
toimia varsinaisena jäsenenä siinä kokouksessa.
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11 §
Valtuusto käyttää liiton päätäntävaltaa. Valtuuston kokouksessa on jokaisella valtuutetulla yksi ääni.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
12 §
Valtuuston varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi siten, että kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Tarpeen mukaan pidetään valtuuston ylimääräisiä kokouksia.
Valtuusto kokoontuu hallituksen kutsusta. Valtuuston ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos valtuuston kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa valtuuston jäsenistä tai 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Valtuuston kevätkokouksessa
1)
2)
3)
4)

esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä liiton tilinpäätös edelliseltä
vuodelta,
vahvistetaan tilintarkastajien lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
esitetään hallituksen työmarkkinakatsaus
keskustellaan ja tarvittaessa päätetään liiton tavoitteista ajankohtaisissa asioissa.

Valtuuston syyskokouksessa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten
päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
päätetään liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
ja matkakustannusten korvaamisesta
vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi
valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
valitaan seuraavaa tilikautta varten kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
esitetään hallituksen työmarkkinakatsaus
keskustellaan ja tarvittaessa päätetään liiton tavoitteista ajankohtaisissa asioissa.

Liiton sääntöjen muuttamisesta, liiton purkamista tarkoittavista esityksistä, ohje- ja johtosääntöihin tehtävistä muutoksista sekä mahdollisesti muista hallituksen valmistelemista ja esittelemistä asioista voidaan päättää kaikissa valtuuston kokouksissa.
Liiton jäsenten ja alaosastojen on lähetettävä viimeistään kahta kuukautta ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle asia, joka on tarkoitettu otettavaksi esiin valtuuston kokouksessa.
Liiton puheenjohtaja
13 §
Liitolla on puheenjohtaja, jonka valtuuston syyskokous valitsee. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen. Puheenjohtaja voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmelle toimikaudelle.
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Hallitus
14 §
Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varajäsenet, joista vähintään yksi on valittava ruotsinkielisen alaosaston piiristä, ellei valtuusto toisin
päätä, valitaan vuosittain. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen.
Hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmelle toimikaudelle.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa. Hallitus on vastuussa toiminnastaan valtuustolle.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä.
Hallitus ottaa ja vapauttaa henkilöt perustamiinsa toimiin.
Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle alaosastojen edustajista tai muista liiton jäsenistä
koostuvan neuvoa-antavan kokouksen sekä perustaa toimikuntia ja työryhmiä.
Nimen kirjoittaminen
15 §
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin. Hallitus voi
myös erikseen tarpeen mukaan antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle.
Yleisiä säännöksiä
16 §
Valtuuston kokouksista ja hallituksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin kirjallisella kutsulla. Milloin on kysymyksessä erityisen kiireellinen ja
tärkeä asia, on hallituksen kokouksen kutsuaika kolme päivää.
17 §
Valtuuston kokouksista ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä.
Päätökset kokouksista tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
18 §
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle maaliskuun ja tilintarkastuskertomus hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.
19 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä valtuuston kokouksessa 2/3 enemmistöllä
annetuista äänistä. Muutokset on sitä ennen käsiteltävä hallituksessa.
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20 §
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä valtuuston kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.
Liiton purkautuessa on jäljelle jääneet varat käytettävä liiton tarkoitusperien mukaisesti
viimeisen valtuuston kokouksen päättämällä tavalla.
Säännöt on hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. – 21.11.2013. Oikeusministeriö on ne hyväksynyt merkittäväksi yhdistysrekisteriin 2.10.2014.
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Styrelsen
14§
Styrelsen utgörs av förbundets ordförande och fyra egentliga medlemmar samt tre ersättare.
Mandatperioden för egentlig medlem i styrelsen är två år. Ersättarna, av vilka åtminstone en
bör väljas från den svenskspråkiga underavdelningen, om inte fullmäktige besluter annat,
väljs årligen. Mandatperioden för styrelsemedlem börjar omedelbart efter valet.
En styrelsemedlem kan väljas för högst tre mandatperioder i sträck.
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande för ett år i taget.
Styrelsen utövar förbundets verkställande makt. Styrelsen ansvarar inför fullmäktige för sin
verksamhet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennas förhinder vice
ordföranden och är beslutför när förutom ordföranden eller vice ordföranden två
medlemmar är närvarande.
Styrelsen anställer och avskedar personer till de tjänster som den inrättar.
Styrelsen kan vid behov sammankalla ett rådgivande möte bestående av representanter för
underavdelningarna eller andra medlemmar i förbundet samt tillsätta kommissioner och
arbetsgrupper.
Namnteckning
15§
Förbundets namn tecknas av förbundets ordförande eller verksamhetsledare ensam.
Styrelsen kan även vid behov ge personlig namnteckningsrätt åt en av den utsedd person.
Allmänna bestämmelser
16§
Om fullmäktigemöten och styrelsemöten måste meddelas senast två veckor innan genom en
skriftlig kallelse. Vid särskilt brådskande och viktigt ärende kan styrelsen sammankallas på
tre dagars varsel.
17§
Över fullmäktigemöten och styrelsemöten förs protokoll, som skall vederbörligen justeras
och förvaras.
Mötesbeslut fattas med enkel majoritet, om inte annat sägs i dessa stadgar. Då rösterna
faller jämnt avgör ordförandens röst, utom vid personval, då lotten avgör.
18§
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Räkenskaperna skall lämnas till
revisorn inom mars och revisionsberättelsen till styrelsen inom april.
19§
Ändringar i dessa stadgar kan göras på fullmäktiges möte med 2/3 majoritet av de givna
rösterna. Ändringarna måste före det behandlas i styrelsen.
20§
Beslut om upplösande av förbundet skall göras på fullmäktiges möte med ˇ majoritet av de
givna rösterna.
Vid upplösande av förbundet skall de återstående medlen användas i enlighet med
förbundets syften på ett sätt som bestäms på det sista fullmäktigemötet.
Stadgarna har godkänts på fullmäktiges höstmöte 20. – 21.11.2013. De har blivit godkända av
Justitieministeriet för att införas i föreningsregistret 20 - 21.11.2013.

11§
Fullmäktige använder förbundets beslutanderätt. På fullmäktiges möte har varje medlem en
röst.
Fullmäktige är beslutfört, när över hälften av dess medlemmar är närvarande.
12§
Fullmäktige håller årligen två egentliga möten så, att vårmötet hålls före utgången av maj
och höstmötet före utgången av november. Vid behov håller fullmäktige extraordinarie
möten.
Fullmäktige sammanträder på kallelse av styrelsen. Extraordinarie fullmäktigemöte måste
sammankallas, om fullmäktige så besluter, styrelsen anser att det behövs eller minst en
tiondel av fullmäktigemedlemmarna eller 1/10 av förbundets röstberättigade medlemmar
kräver det skriftligen för behandling av ett angivet ärende.
På fullmäktiges vårmöte
1) presenteras styrelsens berättelse över förbundets verksamhet och senaste års bokslut
2) fastställs senaste års bokslut på basen av revisorernas berättelse och besluts om
beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga
3) presenteras styrelsens arbetsmarknadsöversikt
4) diskuteras och vid behov besluts om förbundets målsättningar i aktuella frågor
På fullmäktiges höstmöte
1) fastställs verksamhetsplanen för nästa kalenderår
2) fastställs medlemsavgifterna för nästa år
3) besluts om ordförandens, styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden och
reseersättningar
fastställs budgeten för nästa år
väljs vartannat år styrelsens ordförande, som kallas förbundets ordförande
väljs styrelsens medlemmar och ersättare
väljs för nästa räkenskapsperiod två revisorer och två ersättare för dem
presenteras styrelsens arbetsmarknadsöversikt
diskuteras och vid behov besluts om förbundets målsättningar i aktuella frågor

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Beslut om stadgeändring, motioner som syftar till upplösande av förbundet, förändringar i
instruktioner och eventuella andra av styrelsen förberedda och föredragna ärenden kan
fattas på alla fullmäktigemöten.
Förbundets medlemmar och underavdelningar skall senast två månader före mötet sända
skriftligen till styrelsen ett ärende som är avsett att behandlas på fullmäktiges möte.
Förbundets ordförande
13§
Förbundet har en ordförande, som fullmäktiges höstmöte väljer. Ordförandens
mandatperiod är två år. Mandatperioden börjar omedelbart efter valet. Ordföranden kan
väljas för högst tre mandatperioder i sträck.

5§
Förbundet har rätt att uppbära av sina medlemmar en medlemsavgift, vars storlek
fullmäktige årligen fastställer skilt för varje medlemsgrupp.
Hedersmedlemmar och de som blivit pensionärsmedlemmar före 1.1.2012 är befriade från
medlemsavgift.
6§
En medlem som vill utträda ur förbundet skall meddela om det skriftligen till förbundets
styrelse eller ordförande eller genom ett protokollfört meddelande på fullmäktiges möte.
Utträdet träder i kraft omedelbart. Medlemmen är skyldig att betala resterande
medlemsavgifter fram till tidpunkten för utträdet.
7§
En medlem kan uteslutas som med sitt handlande har tillfogat förbundet betydande skada.
Om uteslutande av medlem besluter styrelsen. Före beslut om uteslutande ges medlemmen
en möjlighet att förklara sig.
En medlem kan förklaras ha utträtt ur förbundet om den har lämnat sin medlemsavgift
obetald i minst sex månader efter att betalningen förfallit.
8§
Förbundets medlemmar kan bilda regionala eller på annat sätt inriktade registrerade
underavdelningar, som bör verka i enlighet med förbundets syften. Underavdelningarna bör
ge information om sina stadgar och stadgeändringar till förbundets styrelse. I
underavdelningarnas stadgar bör nämnas att
1) underavdelningen är underavdelning till Suomen Kanttori-urkuriliitto - Finlands Kantororganistförbund ry
2) till medlem i underavdelningen kan ansluta sig bara medlem i förbundet
3) underavdelningen skall till förbundet lämna uppgifter om sin ordförande och sekreterare
samt inlämna en verksamhetsberättelse årligen senast 15.2.
Underavdelningarna är inte medlemmar i förbundet.
Fullmäktige
9§
Medlemmarna i fullmäktige väljs bland förbundets egentliga medlemmar genom en
förbundsomröstning, som förrättas per post eller om fullmäktige så besluter med hjälp av
datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel. Valda blir de medlemmar från varje stift
som fått mest röster enligt storleksordningen på deras jämförelsetal. Fullmäktigeplatsernas
fördelning mellan stiften bestäms av stiftens medlemsantal, så att valda blir totalt 12
medlemmar, åtminstone en från varje stift.
Valet förrättas vart fjärde år under tiden januari-mars.
Valet förrättas som proportionellt val med hjälp av kandidatlistor, så att varje röst ges åt
någon kandidat på en kandidatlista, varvid den som fått mest röster på kandidatlistan får
som jämförelsetal kandidatlistans hela röstetal, den som är tvåa får hälften av röstetalet, den
som är trea får en tredjedel av röstetalet och så vidare. Vilka som blir valda avgörs av
ordningen på kandidaternas jämförelsetal. Ersättare blir stiftsvis enligt storleksordningen på
jämförelsetalen de som inte blivit invalda.
10§
Om en fullmäktigemedlems plats blir ledig, kallar styrelsen in en ersättare i medlemmens
ställe.
Om en fullmäktigemedlem inte kan delta i ett fullmäktigemöte, har ersättaren rätt att
fungera som egentlig medlem på detta möte.

Suomen Kanttori-urkuriliitto – Finlands Kantor-organistförbund r.y.
STADGAR
Namn och hemort
1§
Föreningen, som i dessa stadgar kallas förbund, heter Suomen Kanttori-urkuriliitto –
Finlands Kantor-organistförbund r.y. Förbundets hemort är Helsingfors stad och dess
verksamhetsområde är hela landet.
Syfte
2§
Förbundets syfte är att bevaka medlemmarnas ekonomiska, utbildningsmässiga och
samhälleliga intressen, förhandla och sluta avtal om medlemmarnas löne- och andra
anställningsvillkor samt främja yrkeskårens inbördes sammanhållning.
För att främja dessa syften tar förbundet initiativ, ordnar rådplägningstillfällen, bedriver
publikationsverksamhet, förhandlar och sluter avtal för medlemmarnas bästa samt
representerar medlemskåren.
Förbundet kan höra till sådana inhemska och internationella organisationer och organ vilkas
medlemskap främjar förbundets syften.
3§
Förbundet har rätt att anskaffa, inneha och förfoga över egendom samt ta emot donationer
och testamenten och använda dem för i 2§ nämnda ändamål i enlighet med donatorernas
och testamentorernas bestämmelser.
Medlemmar
4§
Till egentlig medlem i förbundet kan ansluta sig en kantor som har avlagt examen som ger
behörighet till kantorstjänst i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Kyrkomusikstuderande
kan bli studerandemedlem i förbundet. Förbundet kan ha som understödjande medlemmar
privatpersoner och samfund som vill understödja förbundets verksamhet. Medlemmarna
antas av styrelsen.
Fullmäktige kan på styrelsens förslag kalla till hedersmedlem personer som på ett
förtjänstfullt sätt har verkat för att främja förbundets syften.
Rösträtt har egentlig medlem i förbundet.
Uppnådda medlemsförmåner består.

