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VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT 2021 

1 §
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Ylioppilasteatteri ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän
kaupunki.

2 §
Yhdistyksen  tarkoituksena  on  edistää  yhdistyksen  jäsenten  sekä  muiden
kunnianhimoisten  teatterin  tekemisestä  kiinnostuneiden  näyttämötaiteen  harrastusta
sekä edistää ja tehdä tunnetuksi ylioppilasteatterihenkisten teattereiden toimintaa.

3 §
Tarkoituksensa  toteuttamiseksi  yhdistys  järjestää  teatteriesityksiä  ja  -vierailuja,
koulutustoimintaa,  kursseja,  seminaareja,  tiedotustoimintaa  ja  muita  päämääräänsä
palvelevia  tilaisuuksia.  Yhdistys  voi  järjestää  toimintansa  tukemiseksi  arpajaisia,
rahankeräyksiä ym. vastaavaa toimintaa saatuaan asianomaisen luvan. Edelleen yhdistys
voi  toimintansa  tukemiseksi  harjoittaa  kioskikauppaa,  kirjakauppaliikettä  ja
julkaisutoimintaa  sekä  omistaa  kiinteää  omaisuutta.  Yhdistys  voi  vastaanottaa
lahjoituksia  ja  testamentteja.  Yhdistyksen  tarkoituksena  ei  ole  voiton  tai  muun
välittömästi taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee valintatilaisuuden kautta. Valintatilaisuuteen
voi  osallistua  jokainen  vähintään  18  vuotta  täyttänyt  yksityinen  henkilö,  joka  on
kiinnostunut  yhdistyksen  tarkoituksesta  ja  toiminnasta.  Jäsenyys  edellyttää  myös
yhdistyksen  jäsenmaksun  maksamista.  Mikäli  jäsenmaksua  ei  ole  maksettu  vuoden
kuluessa  eräpäivästä,  katsotaan  jäsen  eronneeksi  yhdistyksestä.  Kannatusjäseneksi
voidaan hyväksyä  yksityinen henkilö  tai  oikeuskelpoinen yhteisö,  joka  haluaa  tukea
yhdistyksen  tarkoitusta  ja  toimintaa.  Kannatusjäsen  on  oikeutettu  pääsemään  JYT:n
tuottamiin esityksiin ja kursseille  jäsenhintaan.  Varsinaiset  jäsenet  ja kannatusjäsenet
hyväksyy hallitus.
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Yhdistys  on  yhdistyslain  14  §:ssä  mainituin  edellytyksin  oikeutettu  erottamaan
yhdistyksen  jäsenen.  Erottamispäätöksestä  on  oikeus  valittaa,  ja  valitus  on  jätettävä
kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen
tiedoksi saattamisesta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä kun jäsen on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta vuoden ajan.

5 §
Yhdistyksen  kokouksissa  on  kaikilla  varsinaisilla  jäsenillä  yhtäläinen  äänioikeus.
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen jäsenmaksusta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

6 §
Yhdistyksen  toimeenpanevana  elimenä  toimii  hallitus,  johon  kuuluu  yhdistyksen
syyskokouksessaan  vuodeksi  kerrallaan  valitsema  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja,
sihteeri,  taloudenhoitaja  sekä  3–6  muuta  jäsentä.  Hallitus  on  päätösvaltainen,  jos
puheenjohtaja  ja  vähintään  kolme  jäsentä  on  saapuvilla.  Äänten  mennessä  tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai taloudenhoitaja kumpikin yksin.

8 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on yksi kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on
jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

9 §
Yhdistyksen  hallintoa  ja  tilejä  tarkastamaan  valitaan  syyskokouksessa  vuodeksi
kerrallaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

10 §
Yhdistyksen  varsinaisia  kokouksia  ovat  syyskokous  ja  kevätkokous.  Syyskokous
pidetään lokakuun 15 päivän ja joulukuun 15 päivän välisenä aikana ja kevätkokous
maaliskuun  loppuun  mennessä.  Muita  kokouksia  pidetään,  kun  hallitus  katsoo  sen
tarpeelliseksi tai vähintään viisi yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä,
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Syys- ja
kevätkokouksista on ilmoitettava vähintään kahdeksan ja muista kokouksista vähintään
neljä päivää ennen kokousta.
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Yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin sekä hallituksen kokouksiin
voi  osallistua etänä reaaliajassa tietoliikenneyhteyden tai  muun teknisen apuvälineen
avulla.  Etäosallistumisen  järjestämiseen  liittyvistä  käytännön  seikoista  päättää
yhdistyksen  hallitus  tai  yhdistyksen  kokous.  Kutsussa  yhdistyksen  kokoukseen  on
yhdistyslain  24  §:n  mukaisesti  mainittava,  jos  etäosallistuminen  kokoukseen  on
mahdollista.

11 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita.

2. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
3. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään

tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja 
vastuuvelvollisille.

4. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon 
näiden sääntöjen 12 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

ja tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita.
2. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
3. Hyväksytään tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle.
4. Päätetään tulevan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
7. Valitaan yhdistykselle sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi.
8. Valitaan yhdistykselle taloudenhoitaja seuraavaksi toimikaudeksi.
9. Päätetään yhdistyksen hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä.
10. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
11. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

seuraavaksi toimikaudeksi.
12. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon 

näiden sääntöjen 12 §:n ja yhdistyslain 23 §:n määräykset.

12 §
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi,  ei kuitenkaan
päätettäviksi.  Jos  jäsen  haluaa  jonkin  asian  yhdistyksen  päätettäväksi,  tehköön  siitä
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kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii
sen käsitellä.

13 §
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi
milloin on kysymys näiden sääntöjen 14 ja 15 §:ssä mainituista asioista.

14 §
Näitä  sääntöjä  voidaan  muuttaa  yhdistyksen  kokouksessa,  jos  kokouskutsussa  on
muutoksesta mainittu ja jos muutosta kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

15 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, mikäli asiasta
on  kokouskutsussa  mainittu  ja  3/4  annetuista  äänistä  sitä  kannattaa.  Jos  yhdistys
purkautuu,  on  sen  varat  luovutettava  yhdistyksen tarkoitusta  palvelevaan  toimintaan
purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.
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