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Janakkalan Nuorisoteatteriyhdistys ry:n säännöt
1 §
Yhdistyksen nimi on Janakkalan Nuorisoteatteriyhdistys ry ja sen kotipaikka on Janakkalan kunta. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä nuorisoteatteriksi.
2 §
Nuorisoteatterin tarkoituksena on
1) lasten ja nuorten luovan ilmaisun tukeminen ja kehittäminen
2) teatteriharrastuksen virittäminen ja ylläpitäminen kuntalaisten keskuudessa
3) lasten ja nuorten ohjaaminen hyödylliseen vapaa-ajan käyttöön
4) teatteritietouden edistäminen etenkin nuorison keskuudessa.
3 §
Tarkoituksensa saavuttamiseksi nuorisoteatteri
1) järjestää lapsille ja nuorille mahdollisuuden luovaan teatteritoimintaan
2) käsittelee teatteritoiminnan kehittämistä paikkakunnalla tehden siitä esityksiä kunnan kulttuurilautakunnalle ja sivistysjärjestöille
3) järjestää jäsenilleen opinnollisia teatterimatkoja ja retkiä
4) huolehtii järjestyksestä jäsentensä keskuudessa ja
5) ryhtyy 2 §:n määräämissä rajoissa muihinkin vastaavanlaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin, mikäli ne eivät ole ristiriidassa nuorisoteatterin hengen tai näiden sääntöjen kanssa.
4 §
Nuorisoteatteri voi hankkia nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja
vastata. Nuorisoteatterilla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia.
5 §
Nuorisoteatterin jäseneksi voi liittyä jokainen 8 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
Alle 15-vuotiailta vaaditaan holhoojan kirjallinen suostumus. Jäsenet nuorisoteatteriin
hyväksyy johtokunta. Kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki 15 vuotta täyttäneet
Suomen kansalaiset. Nuorisoteatteri perii jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää kevätkokous.
6 §
Nuorisoteatterin asioita hoitaa johtokunta, joka valitaan syyskokouksessa. Johtokunnan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä, joista vähintään kahden tulee olla täysi-ikäisiä, sekä
2-4 varajäsentä. Vuosittain eroaa puheenjohtaja ja 3 johtokunnan varsinaista jäsentä,
ensi kerran arvalla, myöhemmin vuoron mukaan, sekä 2 varajäsentä.
Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen johtokunnan jäseniksi. Vaalikelpoinen
johtokunnan jäseneksi on jokainen nuorisoteatterin jäsen. Jos johtokunnan jäsen eroaa
tai erotetaan nuorisoteatterista, on hänen erottava johtokunnasta.
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7 §
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteeri,
rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös johtokunnan
ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen,
kun 4 jäsentä on läsnä mukaanluettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Johtokunnan kokouksissa on
kunnan kulttuurisihteerillä sekä nuorisoteatterin ohjaajilla läsnäolo- ja puheoikeus.
8 §
Johtokunnan tehtävänä on
1) hoitaa nuorisoteatterin asioita sääntöjen ja nuorisoteatterin kokousten tekemien
päätösten mukaan
2) hoitaa nuorisoteatterin omaisuutta ja sen haltuun uskottuja varoja
3) tarkastaa kahdesti vuodessa nuorisoteatterin taloudellinen tilanne sekä päättää siitä,
miten nuorisoteatterin rahavarat on säilytettävä
4) kutsua kokoon nuorisoteatterin vuosikokous, kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat ja
5) laatia toiminnastaan päättyneeltä toimintavuodelta kertomus ja yleiskatsaus nuorisoteatterin taloudellisesta tilasta samalta ajalta.
Yhdistyksen tehtäviin ei kuulu järjestää tarjoiluja, kuin johtokunnan hyväksymissä
erikoistapauksissa, taloudellisen tilanteen niin salliessa. Nuorisoteatterihengen
mukaisesti tilaisuuksissa ei tarjoilla alle 18 vuotiailta kiellettyjä tuotteita.
Yhdistys tukee jäsenistönsä kurssi- ja opintomatkoja. Yhdistys korvaa kohtuullisissa
määrin kurssi-, matka- ja majoituskustannuksia, johtokunnan päätöksellä. Majoituskustannukset lasketaan puolipäivä- tai päivärahana verottajan hyväksymien taulukoiden mukaan. Matkakustannusten osalta halvimman kulkuvälineen mukaan.
Kurssimaksujen osalta johtokunta käyttää harkintavaltaansa tapauskohtaisesti,
johtokunta voi päättää kurssimaksukorvauksen olevan 0-100 % kurssimaksusta.
Korvauksen suuruus riippuu kurssin hyödyllisyydestä yhdistyksen toimintaan verrattuna
9 §
Tilinpäätös tehdään toimintakaudelta, joka on kalenterivuosi. Tilit niihin kuuluvine
kirjoineen on jätettävä tilintarkastajille ennen tammikuun 15. päivää. Tilintarkastajien
on palautettava ne lausuntoineen ainakin 15 päivää ennen vuosikokousta. Hoitamistaan varoista vastaavat johtokunnan jäsenet yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.
10 §
Nuorisoteatterin nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi
yhdessä.
Kiinteän omaisuuden ostoon, rakentamiseen ja myymiseen sekä kiinnitettävien lainojen ottamiseen tulee johtokunnalla olla nuorisoteatterin kokouksen myöntämä erityinen valtuutus.
11 §
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Nuorisoteatterin kokoukset, joissa kunnan kulttuurisihteerillä ja nuorisoteatterin ohjaajilla on läsnäolo- ja puheoikeus, pidetään
1) vuosikokous helmikuun kuluessa. Kokouksessa esitetään
- kuluneen toimintavuoden vuosikertomus
- tilit ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
- valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvaa toimintavuotta varten
- päätetään, missä lehdissä nuorisoteatterin kokousilmoitukset ja muut
tiedonannot julkaistaan
- päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi
- tarkastetaan nuorisoteatterin taloudellinen tilanne
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja jäsenten esittämät asiat,
2) kevätkokous toukokuun kuluessa. Tässä kokouksessa neuvotellaan seuraavan kauden teatteritoiminnan järjestämisestä,
3) syyskokous loka- marraskuun kuluessa. Kokouksessa
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri
- ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
seuraavaksi toimintavuodeksi. Johtokunnan toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta,
- käsitellään seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio
- käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
- tarkastetaan nuorisoteatterin taloudellinen tilanne sekä
4) milloin johtokunta harkitsee tarpeelliseksi, tai vähintään 1/10 nuorisoteatterin jäsenistä kokouksen koollekutsumista johtokunnalta kirjallisesti anoo mainiten asian,
jonka käsittelyä varten kokouksen koollekutsumista vaaditaan.
12 §
Nuorisoteatterin vuosikokouksen sekä muut kokoukset koolle kutsuu johtokunta.
Vuosi-, kevät- ja syyskokouksista sekä niistä kokouksista, joissa käsitellään sääntöjen
muutoksia, nuorisoteatterin purkamista tai kiinteistön ostamista, myymistä tai kiinnittämistä koskevia ehdotuksia, on ilmoitettava kaksi viikkoa aikaisemmin niissä lehdissä, joissa nuorisoteatterin ilmoitukset on päätetty julkaista. Ilmoituksiin on sisällytettävä tiedotus käsiteltävistä asioista. Muista kokouksista on ilmoitettava sanomalehdissä yhtä viikkoa aikaisemmin.
13 §
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Jäsenellä on oikeus käyttää äänivaltaansa poissaolevana asiamiehen välityksellä.
Asiamies osoittaa valtuutuksensa valtakirjalla, jonka jäsen on allekirjoittanut.
Asiamiehen tulee olla teatteriyhdistyksen jäsen.
14 §
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Lisäyksiä ja muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä nuorisoteatterin kokouksissa,
jos lisäystä tai muutosta tarkoittava ehdotus mainitaan kokouksen koolle kutsumisilmoituksessa. Tämän ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosan
(3/4) enemmistö annetuista äänistä. Purkamisesityksestä on mainittava kokouksen
koolle kutsumisilmoituksessa.
15 §
Jos nuorisoteatteri purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä Janakkalan kunnassa harrastajateatteritoimintaa tarkoittavan asian hyväksi tavalla, josta nuorisoteatterin kokous päättää.

