LiveFIN ry - SÄÄNNÖT
Hyväksytty 12.03.2018
Patentti- ja rekisterihallitus
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on LiveFIN ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko
Suomi.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia elävän musiikin tapahtumakentän
oikeuskelpoisten yhteisöiden, yritysten ja säätiöiden yhteiselimenä ja
edunvalvojana sekä edistää niiden arvostusta ja tunnetuksi tekemistä
kotimaassa ja ulkomailla.
Yhdistys valvoo elävän musiikin toimijoiden yleisiä ja yhteisiä
ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä
yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
3 § Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää kulttuuri-, keskustelu-, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia
- järjestää tapahtumia, seminaareja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä
yleisötilaisuuksia
- harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- tekee aloitteita ja kannanottoja eri viranomaisille ja vaikuttajille
- on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
- ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa
järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutuksia sekä laatimalla
tarvittaessa asiaa koskevia selvityksiä.
- edistää lainsäädäntöä ja alan suunnitelmallista kehittämistä yhdessä muiden
alan järjestöjen kanssa sekä harjoittaa muuta edunvalvontatoimintaa ja antaa
tarvittaessa oikeudellista neuvontaa
- harjoittaa kansainvälistä ja kotimaista yhteistyötä
- järjestää opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla
- voi palkata henkilökuntaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
- voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta, sekä samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita
- voi asianmukaisella luvalla harjoittaa kioski-, kahvila- ja
ravitsemusliiketoimintaa sekä järjestää myyjäisiä ja tarkoituksiaan edistäviä
huutokauppoja
- järjestää maksullisia tapahtumia, seminaareja, esitelmä- ja
luentotilaisuuksia, yleisötilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia.
- voi asianmukaisella luvalla järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä

- voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
- voi perustaa rahastoja
- voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
- jakaa kunniamainintoja, -palkintoja, -kirjoja, ei kuitenkaan merkittäviä
taloudellisia etuja jäsenilleen.
Yhdistyksen tarkoitus ei ole kuitenkaan voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen toimintaan osallistuville eikä toiminta saa
muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
4 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.
Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat hallituksen hyväksymät elävän musiikin
kenttää edustavat oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka hyväksyvät
yhdistyksen tarkoituksen ja joilla ei ole sääntöjensä tai muiden syiden vuoksi
estettä noudattaa sääntöjä tai päätöksiä.
Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän on jätettävä yhdistyksen hallitukselle
vapaamuotoinen kirjallinen jäsenanomus. Yhdistys kerää vuosittain tietoa
jäsenistään alan kehittämistoimia ja edunvalvontatyötä varten. Yhdistyksen
jäsen on velvollinen toimittamaan tiedot yhdistyksen esittämän lomakkeen
mukaisesti.
Jäsen voi erota yhdistyksestä kalenterivuoden vaihtuessa, mikäli kirjallinen
ilmoitus siitä on saapunut yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
mikäli siitä on ilmoitettu yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi
viimeistään edeltävän marraskuun loppuun mennessä. Muuten eroaminen
tulee voimaan vuoden päästä eroamisilmoituksen tekemisestä.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut
2) on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.
Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai
yksityinen henkilö. Jäsenyydestä päättää hallitus. Kannatusjäsenellä on
yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kannatusjäsenet maksavat syyskokouksen päätöksen mukaisen
jäsenmaksun.
Kunniajäsen
Yhdistys voi kokouksessaan kutsua kunniajäsenekseen tahon tai
yksityishenkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut yhdistyksen toimintaa
tai jolle yhdistys haluaa muuten osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenellä on
yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
5 § Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
6 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen
tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta.
Kullakin varsinaisella jäsenellä on käytössään 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, vaaleissa kuitenkin arpa.
Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi taikka yksi kymmenesosa
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan vähintään kymmenen (10) päivää
ennen kokousta kirjallisesti postitse tai sähköpostilla.
8 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
9 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi
vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä 4-8 hallituksen jäsentä. Hallituksen
jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksesta on vuosittain erovuorossa
puolet. Ensimmäiset erovuorossa olevat ratkaistaan arvalla. Hallituksen
jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden
varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus nimittää ja tarvittaessa
erottaa toiminnanjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii tai on
läsnä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Päätökset
tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä lukuun ottamatta pykälää 12.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksia johtaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus
asettaa alaisuuteensa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia sekä jaostoja.
Hallituksen tehtävänä on
1) ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa
2) huolehtia yhdistyksen taloudesta
3) asettaa työvaliokunta ja tarvittavat työryhmät ja asiantuntijaelimet
4) huolehtia valtuuston kokousten koollekutsumisesta ja valtuuston päätösten
toimeenpanosta
5) ratkaista jäsenkysymykset
6) ottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
10 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai
jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai
henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos 3/4
äänestyksessä annetuista äänistä muutosta kannattaa. Yhdistys purkautuu,
jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään 3/4
äänestyksissä annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
13 § Siirtymäsäädöksiä
Vuonna 2018 sääntömuutoksen voimaantullessa uudet hallituksen jäsenet
valitaan sääntömuutosta seuraavassa syyskokouksessa. Sääntömuutoksen
voimaantullessa alkanut toiminta- ja tilikausi päättyy 31.12.2018.
14 § Muita määräyksiä
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

