Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i
Finland r.y.:n säännöt
Suomen Taiteilijaseuran edustajiston 8.12.2011 hyväksymät säännöt.

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Taiteilijaseura-Konstnärsgillet i Finland r.y. Sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki ja toiminta-alueena koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä
seura.

2§
Seura toimii Suomen kuvataiteilijain valtakunnallisten yhdistysten ammatillisena keskuselimenä. Sen
tarkoituksena on edistää suomalaista kuvataidetta, valvoa kuvataiteilijain ammatillisia ja sosiaalisia etuja
sekä kasvattaa yleisön kiinnostusta kuvataiteisiin.

3§
Seura toteuttaa tarkoitustaan pitämällä kokouksia, järjestämällä taidepäiviä, taidenäyttelyjä ja kilpailuja,
tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja ja esittämällä kantansa toimintapiiriinsä kuuluvissa asioissa sekä
harjoittamalla kerho- ja julkaisutoimintaa. Seura voi hoitaa ja muodostaa erityisiä rahastoja.

4§
Seura voi vastaanottaa lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä muin samantapaisin keinoin
hankkia varoja toimintaansa varten. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

Jäsenyys

5§
Seuraan kuuluu varsinaisina jäseninä valtakunnallisia kuvataiteilijajärjestöjä, jotka ovat oikeuskelpoisia
yhteisöjäseniä. Seuraan voi kuulua myös kannattaja- ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Varsinaiset
jäsenet valitsee seuran kokous. Jäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 kokouksessa annetuista
äänistä. Kannattajajäsenenä voi olla jokainen seuran hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa määrätyn maksun. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voi
seuran kokous kutsua kuvataiteen tai seuran tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen
henkilön. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista
äänistä.

6§
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuralle vuosittaisen jäsenmaksun. Varsinaisten jäsenten
vuotuinen jäsenmaksu määräytyy seuraavasti. Muiden varsinaisten jäsenten kuin Suomen
Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n osalta jäsenmaksu määräytyy kunkin varsinaisen jäsenen omien maksavien
jäsenten lukumäärään perusteella ja muodostuu perusmaksusta ja lisämaksusta. Perusmaksu maksetaan,
jos varsinaisella jäsenellä on 1-100 omaa maksavaa jäsentä. Lisämaksu maksetaan kutakin tästä seuraavaa
viittäkymmentä omaa maksavaa jäsentä kohti. Perusmaksun ja lisämaksun määrät päätetään seuran
syyskokouksessa seuraavaa vuotta koskien. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n vuotuinen jäsenmaksu
on seuran syyskokouksessa päätetty perusmaksu kaksinkertaisena. Kannattajajäsenten vuotuisen
jäsenmaksun määrä päätetään seuran syyskokouksessa seuraavaa vuotta koskien. Kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtajat ovat vapaat jäsenmaksuista.

7§
Jäsen on vapaa seuran jäsenyydestä sen toimintavuoden päätyttyä, jonka aikana jäsen ilmoittaa
eroamisestaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen, joka ei kolmena peräkkäisenä vuotena ole maksanut maksettavaksi langenneita
jäsenmaksuja eikä pyytäessä niitä suorita, katsotaan hallituksen tehtyä siitä päätöksen seurasta eronneeksi.
Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai sen tekemiä päätöksiä ja toimii seuran tarkoitusperiä vastaan,
voi seuran kokous erottaa seurasta joko määräajaksi tai kokonaan. Päätöksen on tullakseen voimaan saatava

vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. Seurasta eronnut tai erotettu menettää kaikki oikeutensa
seuraan ja sen omaisuuteen.

Hallitus

8§
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-8 varsinaista jäsentä ja 4-8
varajäsentä. Hallitukseen valitaan kunkin yhteisöjäsenen piiristä yksi kutakin yhteisöjäsentä edustava
varsinainen ja yksi varajäsen. Yhteisöjäsenen edustajan tulee olla taiteilija ja nauttia asianomaisen
yhteisöjäsenen luottamusta. Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee seuran syyskokous
seuraavan vuoden alusta lukien kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenen erottua kesken toimikauttaan
voidaan hänen tilalleen valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi muussakin seuran kokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksesta eroaa joka toinen
vuosi puheenjohtaja sekä puolet varsinaisista ja varajäsenistä. Näiden sääntöjen hyväksymisen jälkeen
seuraavassa syyskokouksessa valitaan hallituksen kaikki varsinaiset jäsenet ja varajäsenet uudelleen ja
heidän erovuorojärjestys arvotaan niin, että erovuorossa ei ole yhtä aikaa yhteisöjäsentä edustava
varsinainen jäsen ja varajäsen. Aiemmin valittu puheenjohtaja jatkaa kaksivuotiskautensa loppuun. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. Seuran toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä
kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon. Päätökset hallituksen kokouksissa
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan on päätöksenä se mielipide, jota
puheenjohtaja on kannattanut. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on vastuussa toiminnastaan seuran kokoukselle.

9§
Hallituksen tehtävä on:
1.   toimia seuran tarkoitusperien hyväksi,
2.   edustaa seuraa, tehdä sen puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä
kantajana ja vastaajana,
3.   kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella niissä esiin tulevat asiat,
4.   toimeenpanna seuran tekemät päätökset
5.   hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta

6.   laatia seuran syyskokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi
toimintavuodeksi
7.   laatia seuran vuosikokoukselle esitettävä toimintakertomus ja siihen liittyvä tilinpäätös edelliseltä
toimintavuodelta.
8.   antaa seuran jäsenille tarpeelliset tiedonannot ja kokouskutsut joko kirjeitse tai julkaisemiensa
painotuotteiden välityksellä,
9.   hoitaa seuran jäsenluetteloa ja kerätä määrätyt jäsenmaksut.
10.   suorittaa kaikki ne muut tehtävät, jotka seuran sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka
seuran kokous hallitukselle antaa.

10 §
Juoksevia asioita hoitamaan voi hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Hallitus voi asettaa
erikoistehtävää varten tarpeellisia toimikuntia, joihin voidaan valita jäseneksi myös seuraan kuulumattomia
henkilöitä ja määrätä heille maksettavat palkkiot.

11 §
Seuran nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen
määräämien toimihenkilöiden kanssa.

12 §
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja muut seuran toimintaa koskevat asiakirjat on ennen
maaliskuun 31. päivää annettava seuran tilintarkastajalle, joiden on ennen toukokuun 1. päivää annettava
hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus sekä lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä.

13 §
Seuran hallitus kiinnittää tarpeellisen määrän toimihenkilöitä hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Toimihenkilöiden tehtävistä määrää seuran hallitus.

Edustajisto

14 §
Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään ennen kesäkuun 15. päivää ja
syyskokous ennen joulukuun 15. päivää.

Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään
kaksi yhteisöjäsentä sitä kirjallisesti seuran hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten
pyytää.

Seuran kokouksista ja niissä käsiteltävistä asioista on ilmoitettava yhteisöjäsenille kirjallisesti kaksi viikkoa
ennen kokousta. Muille jäsenille annetaan kokouksesta tieto joko ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään
kahta viikkoa ennen kokousta seuran lehdessä tai kahdessa Helsingissä ilmestyvässä, yleisesti leviävässä
sanomalehdessä tai vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

15 §
Vuosikokouksessa:
1.  
2.  
3.  
4.  

valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta
esitetään tilintarkastajien lausunto
päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä
toimintavuodelta,
5.   käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

valitaan hallituksesta erovuorossa olevien puheenjohtajan ja muiden jäsenten tilalle vastaavat
jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan,
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,
käsitellään hallituksen laatima suunnitelma tulevan vuoden toiminnaksi,
määrätään varsinaisten jäsenten perusmaksu ja lisämaksu tulevalle vuodelle,
määrätään kannattajajäsenten jäsenmaksu tulevalle vuodelle,

6.   määrätään luottamushenkilöiden palkkioperusteet tulevalle vuodelle,
7.   käsitellään talousarvio tulevalle vuodelle,
8.   käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

16 §
Jos yhteisöjäsen haluaa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin asian, ilmoittakoon siitä kirjallisesti seuran
hallitukselle niin ajoissa, että se voidaan seuran hallituksessa valmistelevasti käsitellä ja sisällyttää
kokouskutsuun.

17 §
Jos kokous niin päättää, otettakoon kokouksessa käsiteltäväksi sellainenkin asia, jota ei ole näissä
säännöissä tai kokouskutsussa mainittu huomioonottaen, että päätöstä ei voida tehdä yhdistyslain 23§
mainituissa asioissa, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu. Jotta kokouskutsussa mainitsematon asia
voidaan ottaa käsiteltäväksi, tulee sen saada 2/3 kokouksessa annettavista äänistä.

18 §
Seuran kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on kokouksen valitsemien kahden pöytäkirjan tarkastajan
tarkastettava ja hyväksyttävä vähintään kahden viikon kuluessa kokouksesta lukien. Jos joku haluaa esittää
kokouksen päätöksistä eriävän mielipiteensä, on hänen ilmoitettava siitä ennen kuin asia katsotaan
loppuunkäsitellyksi ja jättäköön hän eriävän mielipiteensä kirjallisesti kolmen päivän kuluessa
puheenjohtajalle, jonka on huolehdittava siitä, että se tulee otetuksi pöytäkirjaan. Päätökset kokouksissa
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Äänestykset on vaadittaessa toimitettava suljetuin
lipuin. Seuran puheenjohtajan vaalissa noudatetaan ehdottoman enemmistön periaatetta. Jos
ensimmäisessä äänestyksessä ei kukaan ehdokas saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen vaali,
jossa ovat mukana ensimmäisessä vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Kokouksissa toimii
puheenjohtajana seuran kokouksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan joku muu kokousedustaja,
jonka kokous tähän tehtävään valitsee. Seuran kokouksen puheenjohtaja valitaan kokousedustajien
keskuudesta, kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan vuoden
ensimmäisen kokouksen alkuun saakka. Muissa kuin seuran vuosikokouksessa pitää pöytäkirjaa seuran
sihteeri tai hänen estyneenä ollessaan puheenjohtajan pöytäkirjan pitäjäksi kutsuma henkilö.

19 §

Seuran kokouksiin valitsevat yhteisöjäsenet paitsi Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto edustajia
ensimmäistä 40 jäsentä kohti kaksi edustajaa ja jokaista seuraavaa alkavaa 40 jäsentä kohti yhden
edustajan. Edustajien määrä lasketaan kalenterivuoden ensimmäisen päivän mukaisen jäsenmäärän
perusteella. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto valitsee neljä edustajaa.

20 §
Kokouksissa on kullakin yhteisöjäsenellä yhtä monta ääntä kuin sillä on oikeus valita edustajia.
Jokaisella yhteisöjäsenen edustajalla on yksi ääni. Jos yhteisöjäsen on valinnut vähemmän edustajia kuin
mihin sillä olisi oikeus, yhteisöjäsen voi kuitenkin valtuuttaa valitsemansa edustajan käyttämään
äänioikeutta myös puuttuvien edustajien osalta. Äänioikeuden käyttämisen ehtona on, että yhteisöjäsen on
suorittanut erääntyneet jäsenmaksut.

21 §
Edustajaksi hyväksyttävän on esitettävä oikeaksi todistettu ote sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa hänet
valittiin edustajaksi ja josta käy selville kunkin edustajan edustusoikeus. Kannattaja-ja kunniajäsenillä ja
kunniapuheenjohtajilla sekä yhteisöjäsenten jäsenillä on oikeus olla saapuvilla kokouksissa ja ottaa osaa
keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.

22 §
Ehdotus näiden sääntöjen muutoksiksi ja lisäyksiksi niihin käsitellään seuran kokouksessa ja ne on jätettävä
kirjallisesti hallitukselle kaksi kuukautta ennen tarkoitettua kokousta. Muutosehdotuksen hyväksymiseen
vaaditaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

23 §

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran varsinaisessa kokouksessa ja vahvistettava seuraavassa
varsinaisessa kokouksessa. Molemmilla kerroilla on päätöksen saatava vähintään ¾ kokouksessa annetuista
äänistä, jotta se astuisi voimaan. Seuran lopettaessa toimintansa siirtyvät sen jäljelle jääneet varat seuran
viimeisessä kokouksessa päättämään kuvataiteilijain etua ajavaan tarkoitukseen.

24 §
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.
id

