LIITYMME SULASOLIN JÄSENEKSI
Mitä jäsenyys ja liittyminen sisältää ja vaatii:
 Sulasolin jäseneksi voivat liittyä sekä itsenäisinä toimivat kuorot, orkesterit ja laulu- tai
soitinyhtyeet että jonkun laitoksen tai yhteisön yhteydessä toimivat kokoonpanot.
 Sulasolista, liittymisestä sen jäseneksi ja jäsenyyden eduista ja velvoitteista löytyy tietoa
Sulasolin verkkosivuilta www.sulasol.fi.
 Sulasolin jäsenyys vaatii yhdistyksen rekisteröimistä, ellei kuoro tai orkesteri ole jonkun
julkisoikeudellisen yhteisön tai laitoksen jäsen (ks. lisää tietoa alta). Ohjeita
rekisteröimishakemusten laatimiseen löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilta
osoitteesta www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html.
 Hakulomakkeet voi tulostaa Sulasolin verkkosivuilta. Rekisteröityneille ja ei-rekisteröityneille
yhdistyksille löytyy omat hakulomakkeensa.
Kun jäseneksi on päätetty liittyä:
 Yhdistys rekisteröityy, mikäli se on tarpeellista.
 Rekisteröidyn yhdistyksen hallitus/sihteeri täyttää hakemuslomakkeen ja liittää mukaan
pöytäkirjanotteen siitä kokouksesta, jossa päätös liittymisestä on tehty sekä yhdistyksen säännöt
ja täydellisen jäsenluettelon osoitteineen.
 Yhteisön tai laitoksen yhteydessä toimiva kuoro tai orkesteri valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka täyttävät hakulomakkeen. Hakemukseen
pyydetään myös taustayhteisön/laitoksen edustajan allekirjoitus. Hakemukseen liitetään mukaan
täydellinen jäsenluettelo osoitteineen.
 Hakemus liitteineen lähetetään Sulasolin toimistoon, osoite Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki.
Sulasol hyväksyy jäseneksi:
 Kun hakemus saapuu Sulasoliin, Sulasol pyrkii selkeissä tapauksissa liittämään yhdistyksen
jäsenetujensa piiriin heti hakemuksen saatuaan.
 Virallisen päätöksen jäsenyydestä tekee Sulasolin liittohallitus, joka kokoontuu kesäkuukausia
lukuun ottamatta keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen päätös jäseneksi hyväksymisestä
ilmoitetaan yhdistykselle.
HUOM!
Sulasolin sääntöjen mukaan SULASOLin jäseniksi voidaan hyväksyä: rekisteröidyt kuoro- ja
soitinyhtyeyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja
laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset kuorot ja soitinyhtyeet sekä ulkomailla toimivat
oikeuskelpoiset kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset.
Tätä sääntöjen kohtaa tulkitaan käytännössä siten, että jo jäsenyyttä hakiessaan rekisteröidyn
yhdistyksen lisäksi jäseneksi hyväksytään:
• Yhdistys, joka ei ole rekisteröity, mutta jonka taustayhteisönä on rekisteröity yhdistys. Tällöin
jäsenyyttä hakee tämä rekisteröity yhdistys, esim. tuki- ja kannatusyhdistys. Käytännössä
myöhempi toiminnallinen yhteydenpito tapahtuu jäsenenä olevan kuoron/orkesterin ja Sulasolin
kesken.
• Yhdistys, joka ei ole rekisteröity, mutta joka liittyessään samalla käynnistää rekisteröimistoimet.
• Kuoro tai orkesteri, joka toimii jonkun yhteisön tai laitoksen, kuten musiikkioppilaitoksen
yhteydessä. Toiminnallinen yhteydenpito tapahtuu jäsenenä olevan kuoron/orkesterin
keskuudestaan valitsemien henkilöiden ja Sulasolin kesken.
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