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SUOMEN KANSANMUSIIKKILIITTO RY 
 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Suomen Kansanmusiikkiliitto ry. Sen toimialueena on koko maa ja kotipaikka 
Helsingin kaupunki. 
 
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA 
 
Liiton tarkoituksena on kehittää ja laajentaa kansanmusiikin harrastusta sekä edistää harrastajien 
keskinäistä yhteistoimintaa. 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto: 
- edistää kansanmusiikkialan yhdistysten perustamista sekä tukee ja ohjaa niiden toimintaa 
- järjestää kansanmusiikin esittely- ja koulutustilaisuuksia 
- järjestää konsertteja ja muita esiintymistilaisuuksia 
- harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä kansanmusiikkiin liittyvien tuotteiden 
myyntitoimintaa 
- tekee kansanmusiikkitoimintaa tunnetuksi eri kansalaispiireissä 
- pitää yhteyttä muihin kansanmusiikkia edistäviin järjestöihin ja yhteisöihin  
- toimii asiantuntija- ja vaikuttajajärjestönä  
- edistää alan kansainvälistä toimintaa  
- edistää muilla vastaavanlaisilla tavoilla liiton tarkoitusta 
 
Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa 
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan 
arpajaisia ja 
rahankeräyksiä. 
 
3§ JÄSENET 
 
Liiton varsinaisia jäseniä ovat rekisteröidyt kansanmusiikkialan yhdistykset, jotka liiton hallitus 
jäseniksi hyväksyy. 
 
Liiton kannattajajäseniksi voi hallitus hyväksyä liiton tarkoitusta edistäviä henkilöitä.  Liitto voi 
kutsua kunniajäsenikseen sen toimintaa erityisesti edistäneitä kansalaisia. Kunniajäseneksi 
kutsumisesta päättää liiton kokous hallituksen esityksestä. Liitto voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi 
liiton toimintaa erityisen ansiokkaasti edistäneen entisen puheenjohtajan. 
 
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa. 
 
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 
 
4§ HALLITUS 
 
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut liiton puheenjohtaja, joka toimii 
hallituksen puheenjohtajana ja kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä  kymmenen 
henkilökohtaista varajäsentä. 
 
Hallituksen tehtävänä on: 
- johtaa liiton toimintaa liiton kokousten päätösten mukaisesti 
- ohjata liiton toimintaa ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi sekä valvoa  sääntöjen ja 
kokousten päätösten noudattamista 
- kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella käsiteltäviksi tulevat asiat 
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- hyväksyä liiton jäsenet 
- huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta 
- edustaa liittoa 
- hoitaa kaikki ne muut tehtävät, jotka hallitukselle sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuuluvat. 
 
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja 
heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa. 
Hallituksen jäsenten pisin mahdollinen yhtämittainen toimikausi on kolme (3) perättäistä kautta. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt sekä vahvistaa heille ohjesäännöt. 
 
Hallitus on oikeutettu asettamaan keskuudestaan työvaliokunnan ja valitsemaan asioiden 
valmistelua ja erityisalojen hoitamista varten muita valiokuntia ja toimikuntia, sekä hyväksymään 
niitä varten ohjesäännöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, sekä puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan  mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Jäsenistön aloitteet ja esitykset hallitukselle tekee jäsenyhdistys. 
 
5§ LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä. 
 
6§ TILIT 
 
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 
 
7§ LIITON KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN  
 
Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksikymmentä 
(20) päivää ennen kokousta lähettämällä kirjallinen kutsu kullekin jäsenelle. 
 
8§ LIITON KOKOUKSET 
 
Liiton kokouksia pidetään vuosittain kaksi hallituksen määrääminä päivinä. Vuosikokous maalis-
huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
 
Liiton kokouksessa on äänioikeus jäsenyhdistysten virallisilla edustajilla. Jäsenyhdistys voi valita 
kalenterivuodeksi kerrallaan kaksi virallista edustajaa ja heille varaedustajat. Äänivaltaa voi liiton 
kokouksessa käyttää jäsenyhdistys, joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksun liitolle ja 
toimittanut toimintakertomuksen. 
 
Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. 
 
Liiton päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mainittu se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muutoin päätökseksi 
tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 
 
9§ VUOSIKOKOUS JA SYYSKOKOUS 
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Liiton kokouksessa 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; 
 
sekä lisäksi vuosikokouksessa: 
 
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto; 
 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; 
 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
sekä lisäksi syyskokouksessa: 
 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus; 
 
6. valitaan liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet; 
 
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille  kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan vuoden 
taloutta ja hallintoa;  
 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli liiton jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, on yhdistyksen 
siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. 
 
Liiton purkautuessa käytetään varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla.  
 
Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.      
 
 
 
 
Sääntömuutokset hyväksytty Suomen Kansanmusiikkiliitto ry:n syyskokouksessa 1.-2.10.2016. 
 

Säännöt hyväksytty 16.10.1994 Suomen Kansanmusiikkiliitto ry:n syyskokouksessa tulevaksi 
voimaan 1.1.1995. 
 


