Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry:n säännöt
Hyväksytty Suomen Taiteilijaseuran edustajistossa 14.12.2018

1 Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry.
Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä The
Artists’ Association of Finland. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä
seura.
Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.
Seuran virallinen kieli on suomi.

2 Tarkoitus
Seura on Suomessa toimivien valtakunnallisten kuvataiteilijajärjestöjen kattojärjestö,
jonka tarkoituksena on edistää kuvataiteilijoiden asemaa ja taiteellisen työn tekemisen
edellytyksiä, toimia kuvataiteilijoiden edunvalvojana sekä vahvistaa kuvataiteen
merkitystä yhteiskunnassa.

3 Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
•
•
•

toimii taiteilijapoliittisena vaikuttajana tuoden esiin ammattikuvataiteilijoiden
tarpeet paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä
päätöksenteossa ja taidepolitiikassa,
edistää kuvataiteen alan yleistä strategia- ja kehitystyötä,
toteuttaa ja kehittää kuvataiteen alan viestintää,

•
•
•
•
•

tuottaa ja edistää ammattikuvataiteilijoiden neuvonta- ja koulutuspalveluita,
toteuttaa ja edistää kuvataiteen alaan liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja
näyttelytoimintaa,
järjestää kuvataiteen edistämiseen liittyviä tilaisuuksia, kampanjoita ja
tapahtumia,
tekee yhteistyötä kuvataiteen alan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa,
jakaa stipendejä, apurahoja ja palkintoja.

Seura voi ryhtyä yhteistyöhön muiden kuvataiteen alalla koti- ja ulkomailla toimivien
tahojen kanssa sekä joko liittyä olemassa oleviin järjestöihin jäseneksi tai solmia niiden
kanssa yhteistoimintasopimuksia.
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
•
•
•
•
•

periä jäsenmaksuja,
ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia,
järjestää arpajaisia ja keräyksiä,
hallita ja omistaa kiinteistöjä sekä muuta kiinteää ja irtainta omaisuutta,
perustaa säätiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

4 Jäsenyys ja jäsenmaksu
Jäsenyys
Seuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä valtakunnalliset rekisteröidyt
kuvataiteilijajärjestöt (rekisteröityjä yhdistyksiä), jotka edistävät kuvataiteilijoiden
asemaa. Seuraan voi varsinaisten jäsenten lisäksi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä
sekä kunniapuheenjohtajia.
Varsinaiset jäsenet valitsee seuran kokous. Jäseneksi hyväksymiseen vaaditaan
vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.
Kannatusjäsen voi olla jokainen seuran hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittaa kannatusjäsenmaksun.
Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua kuvataiteen tai
seuran tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4
kokouksessa annetuista äänistä.

Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat seuralle vuosittaisen jäsenmaksun,
joka määräytyy varsinaisten jäsenten osalta seuraavasti:
Niiden varsinaisten jäsenten osalta, joilla on henkilöjäseniä, jäsenmaksu määräytyy
kunkin omien maksavien jäsenten lukumäärän perusteella, ja se muodostuu perus- ja
lisämaksusta. Perusmaksu maksetaan, jos jäsenellä on 1–100 omaa maksavaa jäsentä.
Lisämaksu maksetaan kutakin tästä seuraavaa viittäkymmentä omaa maksavaa jäsentä
kohti. Jäsenmaksu lasketaan kalenterivuoden ensimmäisen päivän mukaisen
jäsenmäärän perusteella. Henkilöjäseneksi luetaan jäsenmaksun yhteisölleen maksava
jäsen.
Muiden varsinaisten jäsenten vuotuinen jäsenmaksu muodostuu kaksinkertaisesta
perusmaksusta, ja jos jäsenellä on yli 100 omaa jäsentä, lisämaksusta kutakin tästä
seuraavaa viittäkymmentä jäsentä kohti.
Kaikki maksut määrätään seuran syyskokouksessa, ja ne koskevat seuraavaa vuotta.
Seuran kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapaat jäsenmaksuista.
Jäsenyyden päättyminen
Jäsen voi erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa. Eroaminen tulee
voimaan sen toimintavuoden päätyttyä, jonka aikana eroilmoitus on tehty.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt 12 kuukautta
aikaisemmin erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Seuran kokous voi erottaa seurasta
joko määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai sen tekemiä
päätöksiä ja toimii seuran tarkoitusperiä vastaan. Päätös vaatii vähintään 2/3
kokouksessa annetuista äänistä.
Seurasta eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa seuraan ja sen
omaisuuteen.

5 Seuran kokoukset
Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuralla on kaksi varsinaista kokousta,
joista vuosikokous pidetään ennen kesäkuun 15. päivää ja syyskokous ennen joulukuun
15. päivää.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, tarvittaessa avustava sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2. todetaan varsinaisten jäsenten edustajat ja muut läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös,
4. esitetään tilintarkastajien lausunto,
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
6. käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2. todetaan varsinaisten jäsenten edustajat ja muut läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. valitaan hallituksessa erovuorossa olevien puheenjohtajan ja muiden jäsenten
tilalle vastaavat jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan,
4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
5. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
6. päätetään varsinaisten jäsenten perusmaksu ja lisämaksu seuraavalle vuodelle,
7. päätetään kannatusjäsenten jäsenmaksu seuraavalle vuodelle,
8. päätetään luottamushenkilöiden palkkioperusteet seuraavalle vuodelle,
9. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
10. käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.
Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
jos vähintään kaksi seuran varsinaista jäsentä pyytää sitä seuran hallitukselta kirjallisesti
ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.
Kokouskutsu
Kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä seuran jäsenille kirjallisesti viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta.
Varsinaisen jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian varsinaisen kokouksen asialistalle,
on ilmoitettava siitä seuran hallituksen puheenjohtajalle kirjallisesti, vuosikokoukseen
helmikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen elokuun loppuun mennessä.
Kokous voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole näissä säännöissä tai
kokouskutsussa mainittu. Käsiteltäväksi ottamisen tulee saada 2/3 kokouksessa

annettavista äänistä. Tämä ei koske yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja asioita, jotka on
aina mainittava kokouskutsussa.
Kokousedustajat
Varsinaiset jäsenet, joilla on henkilöjäseniä, valitsevat ensimmäistä 40:ä maksavaa
henkilöjäsentä kohti kaksi kokousedustajaa ja jokaista seuraavaa alkavaa 40:ä maksavaa
jäsentä kohti yhden kokousedustajan. Edustajien määrä lasketaan kalenterivuoden
ensimmäisen päivän mukaisen maksavien jäsenten määrän mukaan.
Muut varsinaiset jäsenet valitsevat kukin neljä kokousedustajaa.
Puheenjohtaja ja sihteeri
Seuran kokouksen puheenjohtaja valitaan kokousedustajien keskuudesta, kunkin
vuoden ensimmäisessä kokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan vuoden
ensimmäisen kokouksen alkuun saakka.
Seuran kokouksessa sihteerinä toimii kokouksen puheenjohtajan sihteeriksi kutsuma
henkilö.
Päätöksenteko ja äänioikeus
Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä
säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa arpa. Äänestykset on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.
Seuran hallituksen puheenjohtajan vaalissa noudatetaan ehdottoman enemmistön
periaatetta. Jos ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokas ei saa yli puolta
annetuista äänistä, suoritetaan toinen vaali, jossa ovat mukana ensimmäisessä vaalissa
kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.
Kokouksissa kullakin varsinaisella on yhtä monta ääntä kuin sillä on oikeus valita
kokousedustajia.
Jokaisella varsinaisen jäsenen kokousedustajalla on yksi ääni. Jos varsinainen jäsen on
valinnut vähemmän kokousedustajia kuin mihin sillä olisi oikeus, se voi kuitenkin
valtuuttaa valitsemansa edustajan käyttämään äänioikeutta myös puuttuvien edustajien
osalta.
Varsinaisen jäsenen on toimitettava seuralle ennen kokousta asiakirja, josta ilmenee
kalenterivuoden ensimmäisen päivän mukainen jäsenmäärä sekä tiedot
kokousedustajista ja heidän käytössään olevista äänimääristä.

Äänioikeuden käyttämisen ehtona on, että varsinainen jäsen on suorittanut erääntyneen
jäsenmaksun.
Kannatusjäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla sekä varsinaisten jäsenten
jäsenillä ja henkilökunnalla on oikeus olla läsnä kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksentekoon.

6 Hallinto
Toimeenpanevana elimenä seuran asioita hoitaa hallitus.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan juoksevia asioita.
Erityistehtäviä varten hallitus voi asettaa toimikuntia, joihin voidaan valita jäseniksi
myös seuraan kuulumattomia henkilöitä, ja määrätä heille maksettavat palkkiot.
Seuran päivittäistä toimintaa hoitavat hallituksen tehtävään määräämät toimihenkilöt.
Henkilökunnan rekrytoinneista päättää seuran hallitus.
Hallituksen kokoonpano
Seuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja, 4–8 varsinaista jäsentä ja 4–8
varajäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan jäsen seuran kunkin varsinaisena
jäsenenä olevan järjestön piiristä. Hallituksen jäsenen tulee olla kuvataiteilija ja nauttia
seuran asianomaisen varsinaisen jäsenen luottamusta. Puheenjohtajan, varsinaiset
jäsenet ja varajäsenet valitsee seuran syyskokous.
Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi
kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan
syyskokouksessa kaksivuotiskausiksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on
vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan
varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenen erottua kesken toimikautensa voidaan hänen tilalleen valita uusi
jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi muussakin seuran kokouksessa kuin
syyskokouksessa.

Hallituksen tehtävänä on:
1. toimia seuran tarkoitusperien hyväksi ja hoitaa seuran asioita yhdistyslain,
näiden sääntöjen, hyvän hallinnon periaatteiden ja seuran kokouksen päätösten
mukaisesti,
2. edustaa seuraa, tehdä sen puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä
kantajana ja vastaajana,
3. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
4. huolehtia seuran taloudenhoidon ja kirjanpidon järjestämisestä,
5. laatia vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys,
6. valita ja vapauttaa tehtävistään seuran toimihenkilöt,
7. valita kannatusjäsenet.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet muista hallituksen jäsenistä.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan päätöksen ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja.

7 Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä hallituksen
tehtävään määräämä toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

8 Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Seuran kirjanpito ja tilinpäätös sekä muut tilintarkastusasiakirjat, jotka ovat tarpeen
tilintarkastuksen suorittamista varten, on annettava tilintarkastajille viimeistään
kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee luovuttaa
tilintarkastuskertomuksensa seuran hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

9 Sääntöjen muuttaminen
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta käsitellään seuran kokouksessa ja se on
jätettävä hallitukselle kirjallisesti kolme kuukautta ennen tarkoitettua kokousta. Päätös
sääntöjen muuttamisesta on pätevä, jos sääntömuutosta on kannattanut vähintään 3/4
seuran kokouksessa annetuista äänistä.

10 Seuran purkaminen
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran varsinaisessa kokouksessa ja
vahvistettava seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Molemmilla kerroilla päätöksen
on saatava vähintään 3/4 seuran kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli seura puretaan,
siirtyvät sen jäljelle jääneet varat seuran viimeisessä kokouksessa päättämään
kuvataiteilijoiden etua ajavaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

