
Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:n säännöt  
 
 
1 § 
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on "Cantores Minores -kannatusyhdistys" ja sen kotipaikka on Helsingin 
kaupunki. 
 
2 § 
Yhdistyksen tarkoitus 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kirkkomusiikin opiskelun ja harrastuksen edistäminen 
ylläpitämällä ja kehittämällä kirkollista poikakuoroa Suomessa. 
 
3 § 
Tarkoituksen toteuttaminen 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää kirkkomusiikin alalla toimivaa Cantores 
Minores -musiikkiopistoa (CM-musiikkiopisto) ja Cantores Minores -poikakuoroa (CM-poika-
kuoro) ja luo edellytykset CM-musiikkiopiston ja CM-poikakuoron toiminnalle. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen 
itselleen tai jäsenilleen. 
 
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
 
4 § 
Sisäiset ohjesäännöt 
 
Yhdistys voi kokouksessaan hyväksyä ohjesäännöt CM-musiikkiopistolle ja CM-poikakuorolle. 
 
5 § 
Jäsenet 
 
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 
 
Edellytyksenä yksityisen henkilön jäsenyydelle on 18 vuoden ikä.  
 
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. 
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 
 
Jäsenen velvollisuutena on myötävaikuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja 
suorittaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu. 
 
Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen 
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Jäsenyys alkaa, kun yhdistyksen hallitus on jäsenilmoituksen hyväksynyt ja päättyy, kun 
hallitus on kirjannut eroamisilmoituksen tai päättänyt jäsenen erottamisesta. Hallitus voi 
erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyin perustein. Mikäli eroamisilmoitusta ei ole tehty, 
mutta jäsen on jättänyt kahden viimeisen vuoden jäsenmaksut maksamatta, hänet katsotaan 
eronneeksi. 
 
Yhdistyksen hallitus voi kutsua erityisten ansioitten perusteella yhdistykselle kunniajäseniä. 
Kunniajäsenyyteen ei sisälly jäsenmaksuvelvollisuutta. 
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6 § 
Päätösvalta 
 
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Yhteisöjäsentä edustaa yksi edustaja 
valtakirjalla. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. 
 
7 § 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 
 
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa siten, että 
kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua. 
 
Kevätkokouksessa 

1. vahvistetaan toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta, 
2. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta ja sitä koskeva 

tilintarkastuskertomus, 
3. päätetään tillinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, 
4. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, sekä 
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Syyskokouksessa 

1. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle, 
2. päätetään seuraavan toimintavuoden jäsen- ja lukukausimaksujen suuruudesta, 
3. valitaan nelijäseninen vaalitoimikunta tekemään kevätkokoukselle ehdotus siinä 

valittaviksi hallituksen jäseniksi, 
4. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja ja 

yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa ja 
tilejä, sekä 

5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi 
ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Äänioikeutta ei 
kuitenkaan ole jäsenellä, jonka edellisen tai aikaisempien toimintavuosien jäsenmaksut ovat 
maksamatta. 
 
Kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja, joka on kokouksen puheenjohtajan 
allekirjoitettava ja vähintään kahden kokouksessa valitun jäsenen tarkistettava. 
 
8 § 
Kokouskutsu 
 
Kutsu yhdistyksen kokoukseen tapahtuu ilmoittamalla kutsu Cantores Minores -poikakuoron 
internet-sivuilla (http://www.cantoresminores.fi) vähintään 14 päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsu voidaan toimittaa yhdistyksen jäsenelle myös hänen ilmoittamaansa 
sähköpostiosoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
 
9 § 
Päätöksentekojärjestys 
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee 

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä; 
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 

kannattavansa; sekä  
3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan 

luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme 
neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 
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Mikäli päätös sääntöjen muuttamisesta perustuu yhdistyksen hallituksen ulkopuolelta 
tulleeseen aloitteeseen, on päätös tullakseen voimaan vahvistettava aikaisintaan kuukauden 
kuluttua uudelleen koolle kutsuttavassa yhdistyksen kokouksessa. Vahvistuspäätös tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
 
10 § 
Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa valittu hallitus, johon 
kuuluu viisi-kahdeksan (5-8) jäsentä. Vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen tulee olla 
kannatusyhdistyksen jäseninä olevia CM-huoltajia tai CM-musiikkiopistossa opiskelevia tai 
CM-poikakuorossa laulavia täysi-ikäisiä poikia.  
 
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Eroava jäsen voidaan valita 
uudelleen. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta 
niin usein kuin asiat vaativat ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapu-
villa. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla 
taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpi-
don päätöksenteon aikana. Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan hallituksen päättämällä 
tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta. 
 
11 § 
Muut toimielimet 
 
Yhdistyksen hallitus voi asettaa erityisiä tehtäviä varten työryhmiä sekä valio- ja toimikuntia, 
jolloin se kutsuu niihin jäsenet, määrää vastuuhenkilöt ja antaa toimintaohjeet. 
 
12 § 
Yhdistyksen nimenkirjoittajat 
 
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on 

1. hallituksen puheenjohtajalla yksin, 
2. kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä ja 
3. henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. 

 
Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi sekä nimenkirjoittajan tai 
nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus. 
 
13 § 
Varojen käyttäminen yhdistyksen purkautuessa 
 
Mikäli yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä Helsingin tuomiokirkon piirissä poikien 
keskuudessa tapahtuvan kirkkomusiikin edistämiseen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvoston valvonnan alaisena yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätetyn 
mukaisesti. 
 
14 § 
Muut määräykset 
 
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 
 
(hyväksytty Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 22.11.2018) 


