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NIMI, KOTIPAIKKA ]A KIELI

1 !.
Yhdistyksen nlmi on Sulasolln Satakunnan piiri r.y.
Yhdistyksen kotlpalkka on Porin kaupunki.
Yhdistyksen kieli on suoml.

Näissä eäännöiseä käytetään yhdiatyksestä nimeä piiri ja Suomen

Laulajain ja SoittaJain Liitosta nlmeä SULASOL .

JÄRJESTöLLiNEN ASIMA ]A TOI14INTA-ALUE

2 $.
Piiri liittyy itsenäisenä elimenä SULAS0LIN järjestörakentaå'-
seen avustaen SULAS0Lia sen tarkoitusperien t,oleuttamisessa.
Piiri toimii Satakunnan maakunnan aluaella.

TARKOITUS JA TOIMINTA,

I $.
Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssitee-
när herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoimin-
nan alueellista kehitystä. TarkoituksBnsa totsuttamiseksi piiri
- avustaa ja tukee jäseniään kaikisea niiden toiminLaan li.itty-

vlssä asloissa,
- takee alueelllsta kaevatus-, neuvonta-, valmennus- ja opetue-

työtä, .

- toimeenpanee jäaentilaisuuksia, yhteisesiint,ymisiä sekä laulu-
ja eoittojuhlla,

- kehittää yhteietoimlntaa valtakurnnallieten llittojen, muiden

pilrien ja toistsn samalla alueella tolmivien mueiikkijärjes-
töjen kanssa,

- avustaa SULAS0Lj.a alueelliseen hallintoon liittyvissä tehtä-
vissä,

- osallist,uu niiden valtakunnallistan tapahtumien toteuttamisaent
jotka SULASOLIn tai Iilttojen toimesta suoritetaan piirin
aluealla sekä

I
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- on yhteyd€ssä viranomaislln Lehden esit,ykeiä, antaan ja
väIittäen lauauntoJa.

Yhdistyksen jäeen ei eaa ottaa palkklota eaiintymieestään yh-
distykeen järjeetämiesä tilalsuukslsaa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taIoudelllsen anelon hankkiminen silhen osalllsiIIe eikä sen
toiminta muutenkaan aaa muodoetua pääasialliseeti taloudelll-
seksl.

4 $.
Toimintanea tukemlseksi piirin hankittuaan tarvittaeaaa asian-
omaisBn viranomaieen luvan,

- otLaa vastaan avustukeiar lahjoituksia ja testamontteja,
- järjestää keräyksiä ja arpajaisia,

- hankkj.i varoja harjoittarnalla alaansa Ilittyvää kustannus-
ja julkaisut,oimintaa,

- voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä

- perustaa rahastoja.

JÄSENET 5 $.

Piirin varainaieikei jäseniksi voi.vat päästä kaikki sen aIueell
toimival SULAS0Lin jäsenyhdistykset, jotka piirihallitue varsi-
naisiksi jäseniksi hyväksyy. Saavutetut jäsenoikeudet eäilyvät,

ö v.

piirin kannattajajäseneksi vol liit,tyä henkilö tai olkeueke-roi.
nen yhteieö, jonka plirihallitus kannattajajäsenekai hyväkeyy.

Kannattajajäsenellä ai ole piirin kokouksissa äänioikeutta.

? $.

Plirin kunniapuhaenjoht,ajaksi, jona voi olJ-a yksi henkilö ker-
raIIaan, voi piirikokoue kutsua henkilön, joka on erittäin
ansiokkaasti toimlnut piirin puheenJohtajana.

Piirin kunnlajäseneksi voi pii.rihallltuksen kokoue kutsua hen-'

kilön1 joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirln tarkoitue-
perien hyv6kai.
Päätösten on oltava yksimielisiä,
Kunniapuheenjohtajatla ja kunniajäsenlllä on piirin kokouksisBE

äänioikeua.
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B $.
Jäeen voi erota llmoittamalla eroamieestaan kirjalliaasti
ptlrthallitukgelle tai san puheenjohtajalle tal ruulliseetl
piirikokoukaen pöytäkirjaan,
Pilrlhallitua voi arottaa pllriatä jäsenen; Joka huomautukgie-
La huolimatta tolmli vast,oin piirin tarkoltuepariä tai Jät,tää
piirin eääntöjan rnääräämät velvoitteat euorittamatta. Erottamlg-
päättikeeetä Jäaenellä on oLkeus vedota pllrin kokouksean il-
rnoittamalla tästä kirjalliseati plirihallitukaelle kolmenkymme-

nen päivän kuluessa siitäp kun erottamispäätöa on tullut tie-
dokgi.

MAK SUT JA VELVOLLI SUUDET

9 s,
Vareinainen jäsen suorittaa piirille henkilöjäeenmääräänaä
paruetuvan jäsenmaksun, jonka suuruuden piirin syyskokous
vuosittain määrää.

10 !.
Kannattajajäsen suorittaa piirilla pilrihallituksen vuosittain
määräämän kannattajajäsenmakeun.
Kunniapuhaanjohtajalla ja kunnj-ajäaeniIIä ei ole jäaenmaksu-

velvollisuutta.

11 $.
Piiri lähettää SULAS0Lin tolmistolle keekusrekieteriä varten
halmlkuun loppuun menneasä

- yhteenvedon jäsenmääräetään edellieen vuoden päättyeaaä,

- yhteenvedon piirin jäsenten toiminnasta adelliaen vuoden

aikana,

- toimlnta- Ja tlllkertomuksen edelliseLtä vuodelta,

- toimintasuunnitelman ja talousarvion alkaneelle vuodelle,
- piirlkokousten pöytäkirjat,
- tiedot piirin virallisista toimihenkilöistä osoitteinean sekä

- muut SULAS0LIn pyytämät tiedot,



TOiMIELIMTT
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piirin toimielimet ovat piirikokous, pilrihallitue, työvaIio-
kunta ja musiikkivallokunta.
PllrlhalLitus voi asettaa avukeeen tilapäiaiä elimiä eri tahtä-
viin.

PIIRIKOKOUS

13 $.
Pilrl kokoontuu vuoeittain kahteen vareinaiseen kokoukeeen,
halmikuussa kevätkokoukseen ja marraskuuaaa syyskokoukBean,

K av ät koko uks aesa

- esitetään kertomus piirin edellisen vuoden toiminnaeta,
- esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajain Iaueunto,
- vahvistet,aan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntä-

misestä tilivelvol-lisille sekä

- -käsilellään muut piirihallituksen esitykset sekä asiat, jotka
joku piirin jäsEn on kirjallisesti annen alkaneen vuoden tam-

mikuun viidettätoieta päivää esittänyt kevätkokouksen käsi-
teltäväksi.

Sy ysko kouk ee s sa

- hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunniteLma ja talous-
arvlo,

- päätetään tulevan vuodan jäsanmakaun suuruus,

- päätetään hallituksen jäseniIIe ja toimihenkilöilIa maksetta-
vien korvausten ia palkkloiden määrästät

- valitaan sääntöjen 1? $:n mukaisesti erovuoroErea olevien ti-
laIIe plirihallltuksen puheenjohtaja ja varapuhaenjohtaja sekä

muut varalnalsst ja varajäsanet, r
Valinta suorltataan tasapuollsesti. eri jäeenryhmistä.

- valitaan tilintarkaatajat ja varatllintarkastajatt
- valitaan SULAS0Lin Iiittokokousvuonna piirin ehdokas liltto-

valtuuston jäseneksi ja henkilökohtainen varajåsenp

- valitaan SULAS0Lin Iiittokokousvuonna puhevaltainen ll1tto-
kokousedustaja ja

- käsitallään muut piirihallituksen eaitykset sekä aeiat jotka
joku pilrln jäsen on klrjalli.easti snnan kuluvan vuoden II"n::t
Vi:_aettätoista päryää esittänyt syyskokouksen käatt,eltäväks1.

YIimääräinen pilrlkokoua pldetään piirlhallltuksen kutsuetar miI-
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loin piirihallitue pitää eitä tarpeeLlieena tai miltoin
1/5 Jäsenietä sltä määrätyn asian käaittelemietä vorten piirl-
hallitukselta kirJaltiseeti pyytää,

14 $.
Pllrlkokoukseen on kukin piirin varginainen jäeen olkeutattu
1ähettämäån yhden eduetajan kutakin alkavaa kymmentä henkilö-
jäeentä kohti, Kullakin eduatajalla on yksi äänl. Eduetaja
voi kultenkln valtaklrjalla käyttää koko yhdlstykaeneä ääni-
määrää.

15 $.
Piirlkokoua kutsutaan kooIIe ilmoittamalla siltä klrjallt-
seeti jokaiaella plirin jäseneIl.e vähintään kymmentä vuoRo-

kautta snnsn kokousta.
Ilmoituksen yhteydasaä on 1ähetettävä piirikokoukaen aBiallsta.

PI IRIHALLi TUS

16 $.

Piirihallitus johtaa piirin toimintaa lain, näldan aääntöjen
ja plirikokoueten päätöaten mukaieestl, Tässä tarkoituksessa
pi iri hal I i tus

- kutsuu kooIla piirikokoukset ja valmistelee nlissä käaitel-
tävät aaiat,

- laatii piirin toiminta- ja tilikertomuksen edellieeltä vuo-
delta sekä toj.mintasuunnitelman ja talouaarvLon sBUraavalls
vuodalle,

- hoi.taa pllrin omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpttoa,
- tolmittaa SULAS0Lin toimistolle näiden aääntöjen 11 $rn

mukaieet tledot,
- aaettaa avukseen tarvlttaessa Jaootoja Ja vahvistaa nildan

toimintaohjeet,
- valitaee pilrin eduatajat erl yhteiaö1hln, tolmikuntlin ja

kokoukai in,
- tekee piirikokoukaelle esitykeen pilrin laulu- Ja soltto-

juhlien toimeenpanoeta Ja niidan ohjelmasta,

- antaa ja vätittää lausuntoja pilrlä ja aen jäsaniä koeke-

viasa aeiolesa SULAS0Lllle ja alueelllsllle viranomaielllet



tekee pilrikokoukselle esityksen kunniapuheenjohtajaksi
kutsumlaeata,
valltsEe piirln kunniajäeenet,
tekae eeitykset SULAS0Lin Itlttohallltukaelle olirln han-
kilö- tai yhteieöjäeenien palkitsemiseeta tal SULASOLin

merkkiohjesäännön mukaielata huomlonoaoltukalata,
myöntää piirln merkkiohJeaääntöjen mukalset tunnustukaet,
on yhteistoiminnasea liittojan, muiden plirien aekä alueel-
laan olavien mulden musiikkijärjeatöjen kansea Eekä

hoitaa muut piirln tolminnan vaatimat pilrihallitukaerle
kuuluvat tehtävät,

17 $.
Pitrihallitus, Johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheanjohtaja
eekä '12 muuta varsinaista jäsantä ja jäsenten henkilökohtai-
set varajäsenet, val-itaan piirin syyskokoukaessa Lg[qe!?]_-uxo-
deksi kerr.allaan sitan, että puolet jäseniatä varajäsenineen,
puheenjohtaJa ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, on vuosittain
erovuorosEa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Piirlhallitus valitsee työvaliokunnanl ottaa itsellBen alhtee-
rin ja taloudenhoitajan sekä nimeää piirin muelikkivaliokunnan.
Piirihallitue kokoonLuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
olleesaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimi-
tettava piirihallituksen jäsenten tietoon vähintään ? päivää
ennen kokouata,

Kokous on päätösvaltainen, kun puheerrjohtajan tai varapuheen-
johtajan llsäksi vähintään puolet jäsenietä on saapuvilla.

'18 $,

Piirlhall.itukgen työvaliokunta va.LmisteIee piirihallitukselle
esitettävät-asiat.
Työvaliokuntaan kuuluu plirihallituksen valiteema puheenjohta-
ja, kaksi piirihallituksen jäsentä aekä pilrin taloudenhoitaja
ja eihteeri.
Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Se on päätös-

valtainen, joe puheenjohtaJan I1eäksi vähintään kaksi 8en iä-
eenietä on saapuvillt.
Pilrin muailkkivaliokunta
- valmistalee pilrihallltuksalle eEitettävät musilkkltapahtu-

mlin llittyvät aaiatt
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- hankkii musiikkitapahtumiin Illttyvän nuotti- ym, materi-
aalin ja

- toteuttaa piirihal.lituksen tekemät päätökset ohjelmienp
esLintyjien, taiteellieten johtajien aekä mulden mueii-
killisten järjeetelyJen suhteen,

Hueilkkivaliokuntaan kuuluu piirihallltuksen nimaänät puheen-
johtaja ja )-4 jäeentä.
Mueiikkivallokunta kokoontuu puheenjohtajanea kutsugta.

NIMTN KIRJOITTAMINEN

1? $.
Plirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja taL vara-
puheenjohtaja, jompikumpiyhdessä sihteerin tai taloudenhoi-
tajan kanesa.

T IL INP ÄÄTöS TN TIL I N TARK A STUS

20 $.
Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätet,ään tammi-

kuun viidenteentoista päivään mennessä t,ilintarkastajien tar-
kaslettavaksi. Tilintarkastajien on tammikuun loppuun m€'nneaaä

annettava lausunt,o oiirihallitr.kselle.

sÄAruTÖ:EN MUUTTAMINEN

21 s,
Näitä eääntöjä voidaan muuttaa piirikokouksen päätökseIlä.
Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutokaen on tullak-
seen hyväksytyksi saatava vähintään 3/4 annebuista äänistä.

PIIRIN PURKAMINEN.

22 $.

Jos piiri ehdotetaan purettavakei, on asia käsiteltävä eitä
vartan kooIle kutsutussa piirikokoukssssa ja on ehdotuksenl

tullakseen hyväkeytykei, aaatava vähintään 5/6 annetuisLa äänis-
tä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuu-

kauei sen jäIkeen pidettäväeeä uudaeaa piirikokouksesaa ja vä-

hintään eamalla ääntenenemmietö1Iä.

Jos pliri purkautuu, on ssn varat käytettävä mueilkkiharrae-
tukoen edietämiseen piirin alueella viimeleen piirikokouke€n
päättämällä tavalla.

J



t4urrA mÄÄnÄvrsrÄ

2t $.
. Piirikokoukaiasal pilrihallituksen kokouksissa ja piirihalli-

tuksen asattamien valiokuntien kokoukeissa asiat ratkaietaan
yksinkertaieeLla ääntenenammlstö11ä, ellel nälseä säännöieeä

toiain ole määrätty, Ääntan menneegä tasan ratkaisee punsBn-
johtajan äänl, vaaleisea kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan
euljatuln li.puinl joe joku kokoukaen oaanottaja aitä vaatii.

24 $.
Huissa kohdin noudatetaan yhdiatyelakia.


