Savolaisen Osakunnan Laulajien säännöt
alkaen 15.10.2003

1. Nimi
1.1 Sekakuoro Savolaisen Osakunnan Laulajat (lyh. SOL) on Helsingin yliopiston Savolaisen osakunnan
kerho.
2. Tarkoitus ja toiminta
2.1 Kuoron tarkoitus on ylläpitää ja kehittää kuorolauluharrastusta Savolaisessa Osakunnassa ja hoitaa
kulttuurisuhteita kotimaakuntaan Savoon.
2.2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi kuoro järjestää kuoroharjoituksia viikoittain, harjoitusleirejä ja muita
koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan sekä konsertteja, konserttikiertueita ja illanviettoja.
2.3 Kuoron toimintakausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. samana vuonna. Kuoron tilikausi on sama kuin
toimintakausi. Kuoron toimielimet ovat kuoron kokous, hallitus, musiikkilautakunta ja hallituksen avukseen
asettamat toimikunnat.
3. Jäsenet
3.1 Kuoron hallitus hyväksyy jäsenet musiikkilautakunnan esityksestä. Kuoron jäsenistä valtaosan on oltava
Savolaisen osakunnan jäseniä.
3.2 Jäsen voi erota kuorosta ilmoittamalla siitä kuoron hallitukselle sekä palauttamalla kuoron hänen
käyttöönsä luovuttaman omaisuuden. Jäsen, joka on ollut ilmoittamatta poissa harjoituksista jatkuvasti,
katsotaan kuorosta eronneeksi.
3.3 Kuoron kokous voi erottaa jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin kuoron tarkoitusperiä.
4. Maksut
4.1 Jäsenet suorittavat kuorolle vuosittain kuoron vuosikokouksen heille määräämän jäsenmaksun.
5. Kuoron kokoukset
5.1 Ylin päätäntävalta kuorossa on kuoron kokouksella. Kuoron kokouksia ovat järjestäytymiskokous,
vuosikokous ja tarvittaessa pidettävät ylimääräiset kokoukset.
5.2 Kuoron kokouksiin saavat äänivaltaisina osallistua kaikki kuoron jäsenet.
5.3 Kuoron kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kolmannes kuoron jäsenistä on läsnä.
5.4 Kuoron järjestäytymiskokous pidetään marraskuun aikana.
5.5 Vuosikokous pidetään helmikuussa.
5.7 Vuosikokous päättää alkavan toimintakauden muiden kokousten koollekutsumistavasta.
5.8 Järjestäytymiskokous
- valitsee hallituksen jäsenet alkavalle toimintakaudelle
- valitsee musiikkilautakunnan alkavalle toimintakaudelle
- valitsee muut toimihenkilöt alkavalle toimintakaudelle
- käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
5.9 Vuosikokous
- hyväksyy tilintarkastajien esityksestä päättyneen toimintakauden tilinpäätöksen ja päättää tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen alkavalle kaudelle
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- päättää jäsenmaksuista
- käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
6. Hallitus
6.1 Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, mainosvastaava ja
juhlavastaava. Hallituksen jäsenistä puheenjohtajan on oltava Savolaisen osakunnan jäsen tai entinen jäsen
ja vähintään kolmen muun jäsenen on oltava Savolaisen osakunnan jäseniä.
6.2 Hallitus
- johtaa kuoron toimintaa ja hoitaa sen taloutta
- valmistelee kuoron kokoukselle esitettävät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle
- laatii kuoron toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset
- tekee kuoron toimintaa koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja edustaa kuoroa
- hyväksyy musiikkilautakunnan esitykset harjoitettavista teoksista sekä konserteissa esitettävät ohjelmat
- hyväksyy musiikkilautakunnan esitykset uusista jäsenistä
- voi nimittää toimikuntia avukseen.
6.3 Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme
muuta jäsentä on kokouksessa läsnä.
6.4 Taiteellisella johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, mutta ei äänivaltaa.
6.5 Halutessaan voivat myös muut kuoron jäsenet osallistua hallituksen kokoukseen puhevaltaisina, mutta
ei äänivaltaisina.
6.6 Puheenjohtaja
- johtaa puhetta kuoron kokouksissa ja hallituksen kokouksissa
- toimii kuoron edustajana yhteydenpidossa Savolaiseen osakuntaan sekä ulkopuolisiin tahoihin.
6.7 Varapuheenjohtaja
- johtaa puhetta kuoron kokouksissa ja hallituksen kokouksissa puheenjohtajan ollessa estynyt
- vastaa leiri- ja konserttipaikkojen varaamisesta
- auttaa tarvittaessa isäntää hänen tehtävissään.
6.8 Sihteeri
- pitää pöytäkirjaa kuoron kokouksista ja hallituksen kokouksista
- valmistelee kuoron kokouskutsut puheenjohtajan kanssa
- pitää jäsenluetteloa
- huolehtii kuoron kirjeenvaihdosta.
6.9 Taloudenhoitaja
- valmistelee hallituksen avulla talousarvioesityksen
- laatii tilinpäätöksen
- vastaa kuoron varojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä
- vastaa apurahahakemuksista.
6.10 Mainosvastaava
- organisoi kuoron, kuoron konserttien ja muiden tilaisuuksien mainostuksen sekä konserttien käsiohjelmien
tekemisen
- voi koota avukseen mainostoimikunnan.
6.11 Juhlavastaava
- huolehtii kuoron juhlien järjestelyistä emännän ja isännän avustuksella
- voi koota avukseen juhlatoimikuntia.
7. Musiikkilautakunta
7.1 Musiikkilautakuntaan kuuluvat taiteellinen johtaja, varajohtaja sekä kaksi erikseen valittavaa jäsentä.
7.2 Musiikkilautakunta järjestää kuoron jäseniksi pyrkiville äänikatselmuksen, jonka perusteella se esittää
kuoron hallitukselle pyrkijöiden kuoroon hyväksymistä tai hyväksymättä jättämistä.
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7.3 Musiikkilautakunta voi kieltää jäsenen osallistumisen esiintymistoimintaan (konsertit, kiertueet jne.), jos
jäsen ei ole osallistunut aktiivisesti ohjelmiston harjoitteluun. Toisaalta musiikkilautakunta voi myöntää
erillisen koelaulun perusteella jäsenelle poikkeusluvan osallistua esiintymistoimintaan, mikäli tämä
harjoitteluun osallistumattomuudestaan huolimatta osoittaa hallitsevansa ohjelmiston riittävän hyvin.
7.4 Musiikkilautakunta tekee hallitukselle ehdotuksia harjoiteltavasta ohjelmistosta ja konserttiohjelmista.
8. Toimihenkilöt
8.1 Kuoron toimihenkilöt ovat taiteellinen johtaja, varajohtaja, kaksi muuta musiikkilautakunnan jäsentä,
nuotistonhoitajat, emäntä, isäntä, ääniviskaalit sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
8.2 Kuoron kokous voi tarvittaessa valita muitakin toimihenkilöitä.
8.3 Taiteellinen johtaja
- harjoittaa kuoroa ja johtaa kuoron esiintymiset
- kuuluu musiikkilautakuntaan
- voi osallistua hallituksen kokoukseen puhevaltaisena, mutta ei äänivaltaisena
- tekee yhdessä musiikkilautakunnan kanssa hallitukselle ehdotuksia harjoiteltavasta ohjelmistosta ja
konserttiohjelmista
- esittää hallitukselle järjestettäviksi tarpeellisiksi katsomiaan lisäkoulutustilaisuuksia (harjoitusleirit ym.).
8.4 Varajohtaja
- harjoittaa kuoroa ja johtaa kuoron esiintymisiä taiteellisen johtajan ollessa estynyt
- kuuluu musiikkilautakuntaan
- toimii tarvittaessa harjoituksissa taiteellisen johtajan apuna.
8.5 Muut musiikkilautakunnan jäsenet
- ovat musiikkiin perehtyneitä kuoron jäseniä
- neuvottelevat johtajan ja varajohtajan kanssa musiikkilautakunnan päätettävinä olevista asioista.
8.6 Nuotistonhoitajat (2 kpl)
- huolehtivat siitä, että harjoiteltavan ohjelmiston nuottimateriaalia on riittävästi
- jakavat nuotit kuoron jäsenille ja keräävät tarpeettomat nuotit pois
- pitävät kirjaa kuoron omistamista nuoteista.
8.7 Emäntä
- vastaa harjoituskahvituksesta ja kuoron juhlien tarjoilusta
- auttaa juhlavastaavaa juhlien järjestelyssä.
8.8 Isäntä
- toimii varapuheenjohtajan apuna kuoron harjoitusleirien, kiertueiden ym. järjestelyissä
- auttaa juhlavastaavaa juhlien järjestelyssä.
8.9 Ääniviskaalit (2–4 kpl)
- pitävät tarvittaessa ääniryhmiensä jäsenille ylimääräisiä harjoituksia
- toimivat linkkinä taiteellisen johtajan ja ääniryhmiensä välillä
8.10 Tilintarkastajat (2 kpl) ja varatilintarkastajat (1–2 kpl)
- ovat Savolaisen osakunnan, mutta eivät välttämättä kuoron jäseniä
- tarkastavat tilinpäätöksen
- antavat kuoron vuosikokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille.
9 Kuoron nimen kirjoittaminen
9.1 Kuoron nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai sihteerin kanssa; taloutta
koskevissa asioissa yhdessä taloudenhoitajan kanssa.

3

10 Sääntöjen muuttaminen
10.1 Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kuoron kokouksessa, ja sen on tullakseen
hyväksytyksi saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä. Lopullisen päätöksen sääntöjen muuttamisesta
tekee Savolaisen osakunnan kokous.
11 Kuoron toiminnan lopettaminen
11.1 Jos kuoron toiminta lopetetaan, siirtyvät kuoron omaisuus ja käteisvarat Savolaiselle osakunnalle.
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