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Kerhon nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1 § Kerhon nimi
Kerhon nimi on Hämäläis-Osakunnan Soittajat tai HOS Big Band ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki.

2 § Kerhon tarkoitus
Kerhon tarkoituksena on edistää Hämäläis-Osakunnan ja Helsingin Yliopiston musiikkielämää sekä
kehittää jäsentensä soittotaitoa. Toiminta koostuu harjoituksista, esiintymisistä ja muista orkesterin
toimintaan liittyvistä asioista. Jäsenille ei makseta palkkiota kerhossa toimimisesta.

Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen
3 § Kerhon jäsenyys
Kerhon varsinaisia jäseniä ovat nykyiset orkesterilaiset. Uusia jäseniä otetaan tarpeen mukaan.
Jäsenyyteen vaikuttaa mm. soittotaito, osakuntalaisuus ja kuuluminen yliopistoon. Jäsenyydestä päättää
kerhon hallitus. Hallitus voi myös erottaa jäsenen painavien syiden perusteella.

Kerhon hallinto
4 § Hallituksen kokoonpano
Kerhoa edustaa, ja sen asioita hoitaa, hallitus, johon kuuluvat vuosittain valittavat vähintään neljä (4) ja
enintään kuusi (6) jäsentä.
Hallitukseen valitaan vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, ja sihteeri.
Hallituksen puheenjohtajan tulee olla osakunnan jäsen tai ulkojäsen.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

5 § Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan, kutsusta, tai kun
kolme sen jäsentä sitä hallitukselta vaatii.

6 § Hallituksen päätösvaltaisuus ja äänestäminen
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja vähintään puolet jäsenistä on
paikalla. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni. Henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

7 § Kerhon nimen kirjoittaminen
Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai taloudenhoitaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt voi
varapuheenjohtaja kirjoittaa kerhon nimen.

8 § Kerhon tilit
Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tarkastettaviksi osakunnan sääntöjen
mukaisesti (50 §) ja tarkastuksesta saatava lausunto esitetään hallitukselle. Tilejä hoitaa kerhon
taloudenhoitaja.

Kerhon kokoukset
9 § Kokouskutsun antaminen
Kerhon kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14)
päivää ennen kokouspäivää jäsenille tiedoksi, säännöllisten kokoontumisien yhteydessä tai muulla
kerhon yleisesti käyttämällä viestintätavalla. Kutsu on myös toimitettava osakuntalaisille osakunnan
sääntöjen mukaisesti (24 § mukaisesti päätetyt). Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

10 § Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään
kolme (3) osakunnan jäsentä tai ulkojäsentä.

11 § Kevätkokous
Kerhon kevätkokous pidetään viimeistään helmikuun toisella viikolla, ja siinä käsitellään seuraavat
asiat:
•

esitellään kerhon vuosikertomus ja tilit

•

vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

•

päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilikaudelta tai niistä
toimenpiteistä, joihin kerhon hallinto tai tilinpäätös ehkä antavat aihetta

•

muut hallituksen tai kerhon jäsenten esittämät asiat

12 § Syyskokous
Kerhon syyskokous pidetään viimeistään lokakuun toisella viikolla, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

•

päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

•

valitaan hallituksen jäsenet

•

valitaan kerhon muut virkailijat

•

päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksymisestä

•

käsitellään muut hallituksen tai kerhon jäsenten esittämät asiat

13 § Kerhon kokouksen vaatiminen
Harkintansa mukaan tai vähintään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytäessä hallitus kutsuu kerhon jäsenet
9§:ssa mainitulla tavalla ylimääräiseen kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

14 § Äänestäminen
Kerhon kokouksessa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä. Jos jossakin asiassa pyydetään suljettua
lippuäänestystä, on sellainen toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä
puheenjohtajan ääni ja suljetuissa äänestyksessä arpa.
Henkilövaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Vaalit voidaan jättää suorittamatta jos
ehdokkaita on vain yksi (1). Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

15 § Kapellimestarin valitseminen
Kapellimestarin vaihdon tullessa ajankohtaiseksi on kerhon hallitus velvollinen järjestämään uuden
kapellimestarin valintaprosessin.
Kapellimestarin paikkaan järjestetään avoin haku, ja hakijoille järjestetään koejohtotilaisuus tai
koejohtotilaisuuksia. Viimeisen koejohdon lopuksi kerhon jäsenet äänestävät uudesta kapellimestarista
14 § mukaisesti.
Kapellimestarille tehdään henkilökohtainen työsopimus, jossa määritellään hänen tehtävänsä ja
palkkionsa. Taiteellinen johtaja on työsuhteessa Hämäläis-Osakuntaan, joten työsopimus solmitaan
osakunnan sääntöjen ja toimintatapojen mukaisesti kuitenkin siten, että kerhon hallitus voi osallistua
työsopimusneuvotteluihin.

Kerhon sääntöjen muuttaminen ja lakkautus
16 § Kerhon sääntöjen muuttaminen
Kerhon sääntöjen muuttamisesta päättää Osakunnan yleiskokous Osakunnan sääntöjen 24 §:n
mukaisesti kerhon kokouksessaan vahvistaman esityksen pohjalta. Ehdotus kerhon sääntöjen
muuttamiseksi vaatii 3/4 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi kerhon kokouksessa. Kerhon
sääntöjen käsittelystä on mainittava kokouskutsussa.

17 § Kerhon lakkautus
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänimääristä. Ollakseen pätevä, on päätöksen tultava toisen kerran hyväksytyksi
yksinkertaisella äänten enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kahden
(2) kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta. Osakunnan on hyväksyttävä kerhon purkaminen
osakunnan varsinaisessa kokouksessa.
Kerhon lakkautuessa kerhon varallisuus siirtyy Hämäläis-Osakunnalle.

