
URIAH HEEP SUOMI FINLAND -YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Uriah Heep Suomi Finland ja sen kotipaikka on Helsinki. 
 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on rock-yhtye Uriah Heepin sekä siihen läheisesti liittyvien yhtyeiden ja artistien 
musiikin ystävien keskinäisen yhteistyön, yhteydenpidon ja musiikin harrastamisen edistäminen Suomessa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen tapaamisia, pitää yllä erilaisia soittokokoon-
panoja, järjestää harjoituksia ja omia konsertteja, kerää em. yhtyeeseen liittyvää materiaalia. Yhdistys luo ja 
pitää yllä suhteita muihin koti- ja ulkomaisiin alan yhdistyksiin, tiedotusvälineisiin ym. vaikuttajiin. Toimintansa 
tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää 
maksullisia konsertteja ja huvitilaisuuksia. 
 
 
3. Jäsenet 
 
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hy-
väksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoit-
tamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistykses-
tä, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa tai muut velvoitteet joihin hän on yhdistykseen liitty-
mällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä ja sen 

mainetta tai ei muuten enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 
 
5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
 
Jäseniltä perittävien perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
Jäsenmaksu suoritetaan kalenterivuosittain, kuitenkin niin että jos jäsen liittyy 1. 9. jälkeen tarvitsee jäsen-
maksusta suorittaa vain puolet. 
 
 
6. Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja kolme muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus ottaa 
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus ko-
koontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun siihen katsotaan 
olevan aihetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni muulloin mutta vaaleissa arpa.  
 
 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi yh-
dessä rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa. 
 
 
8. Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi tammikuun 1:stä joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös tarvittavine asia-
kirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosi-



kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallituk-
selle. 
 
 
9. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuussa. Ylimää-
räisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten vaatii Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ovat jäsenmaksunsa edellisen vuoden aikana mak-
saneet jäsenet, jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä 
ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni muulloin mutta vaaleissa arpa. 
 
 
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta 
sähköposteilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postitetuilla kirjeillä. 
 
 
11. Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
 1. kokouksen avaus 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-
tenlaskijaa 

 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 

 
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
 
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
 
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
 
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähin-
tään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi luovu-
tetaan yhdistyksen varat Elävän musiikin yhdistys ry:lle. 
 


