HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY – KONSTNÄRSGILLET I HELSINGFORS RF SÄÄNNÖT

Patentti‐ ja rekisterihallituksessa ennakkotarkastetut säännöt/päätös 2012/002363Y/17.10.2012
Hyväksytty Helsingin Taiteilijaseuran syyskokouksessa 10.12.2012

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Helsingin Taiteilijaseura ry – Konstnärsgillet i Helsingfors rf. Sen
kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja
yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edesauttaa taiteen asemaa ja
merkitystä.
3§ TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin, Helsingin
kaupungin kunnallisiin luottamuselimiin ja alan ammatillisiin järjestöihin; seuraa
toimialaansa liittyviä ajankohtaisia asioita, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Lisäksi
yhdistys järjestää näyttelyitä, julkisia tilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys
ylläpitää galleriaa, taidelainaamoa, kuvataidekoulua ja kurssikeskusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia,
testamentteja ja panna toimeen arpajaisia. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta
omaisuutta. Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja
elimiin, joihin kuuluminen edistää jäsenten etujen valvomista.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua.
4§ JÄSENET JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen Helsingin kaupungissa asuva
kuvataiteilija, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja haluaa edistää niitä ja joka on
osoittanut pätevyytensä kuvataiteilijana. Vuosikokous määrittelee lähemmin erikseen
kunakin vuonna pätevyysvaatimukset jäseneksi hyväksymiselle. Hallitus käsittelee
jäsenanomukset ja päättää jäseneksi hyväksymisestä.
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös kuvataiteilijoiden oikeuskelpoinen yhteisö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka toiminnallaan edesauttaa merkittävästi Helsingin
Taiteilijaseuran toimintaa sen päämäärien edistämiseksi. Erääntyneen jäsenmaksun
maksaneella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Jäsenmaksun
määrän vahvistaa syyskokous seuraavalle kalenterivuodelle.
Yhdistyksen kunniajäsenet ja hallituksen puheenjohtajina toimineet varsinaiset jäsenet ovat
ainaisesti vapautettuja jäsenmaksusta. Hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen
varsinaiset jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta hallitustoimikautensa keston ajan. Yli 65‐
vuotiaille varsinaisille jäsenille jäsenmaksu on 50% vuotuisesta jäsenmaksusta. Ennen
vuoden 2013 alkua kaikki 65 vuotta täyttäneet jäsenet ovat edelleen vapautettuja
jäsenmaksusta. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.
Varsinaisten jäsenten lisäksi voi seuraan liittyä kannatusjäseneksi kaikki kuvataiteesta
kiinnostuneet luonnolliset ja juridiset henkilöt, jotka hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy..
Lisäksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi koti‐ ja
ulkomaisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen

toteuttamista. Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan ¾ äänten enemmistä yhdistyksen
kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä.
Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa päättää myös
vapaaehtoisen ylimääräisen jäsenmaksun keräämisestä ja maksun suuruudesta.
Jäsen, joka yhden vuoden aikana on laiminlyönyt maksettavaksi erääntyneen varsinaisen
jäsenmaksun suorittamisen, eikä sitä pyydettäessä suorita, katsotaan hallituksen päätöksellä
erotetuksi.
Jäsen on vapaa Helsingin Taiteilijaseuran jäsenyydestä sen kuukauden päättyessä, jonka
aikana hän ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Erotettu jäsen voidaan ottaa uudelleen jäseneksi hänen maksettuaan erääntyneen
jäsenmaksun.
Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa seuran varoihin.
5§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä,
joista yksi on varapuheenjohtaja. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus voi valita
keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan asioita.
Puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen syyskokous kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenet ovat erovuorossa siten, että yhtenä vuonna ovat erovuorossa
puheenjohtaja ja neljä jäsentä ja toisena vuonna on erovuorossa neljä jäsentä, joista yksi on
varapuheenjohtaja.
5.1§ Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen neljän jäsenen ollessa kokouksessa saapuvilla puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Hallituksen puheenjohtajan valitsee syyskokous. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on
kaksi vuotta.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan kunkin toimikauden ensimmäisessä
kokouksessa. Varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja
äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri. Jäljennös
pöytäkirjasta tulee toimittaa hallituksen jäsenille sekä läsnäolo‐oikeutetuille.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään tai seurasta kesken toimikauden, valitaan hänen
tilalle uusi hallituksen jäsen lähimmässä seuraavassa jäsenkokouksessa.
5.2§ Hallituksen tehtävät
Hallitus edustaa yhdistystä ja huolehtii yhdistyksen toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä noudattaen lakeja ja yhdistyksen sääntöjä.
Hallituksen tehtävänä on:
‐ panna toimeen vuosi‐ ja syyskokouksen päätökset;
‐ valita yhdistyksen toiminnanjohtaja sekä päättää hänen sopimuksestaan;
‐ valita seuran uudet jäsenet;
‐ hyväksyä seuran toimihenkilöstön työsopimukset;
‐ päättää lainanotosta ja vakuussitoumuksista;
‐ päättää käytännön toiminnan suuntaviivoista voimassaolevan strategian mukaisesti
‐ laatia ja esittää vuosikokoukselle vuosittain toimintakertomus ja
tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta;
‐ laatia ja esittää syyskokoukselle vuosittain talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle
kalenterivuodelle;
‐ laatia muut toiminnan, hallinnon ja taloudenhoidon kannalta tarpeelliset
toimintaperiaatteet
6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
jonkin hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa, tai kaksi muuta
hallituksen jäsentä yhdessä.
7§ YHDISTYKSEN TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä toimintakertomus on jätettävä
tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tarkastettavaksi kunakin vuonna ennen maaliskuun
15. päivää. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa ennen
huhtikuun 15. päivää.
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi, vuosikokous ja syyskokous. Vuosikokous on
pidettävä kesäkuun 15. päivään ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. Lisäksi
voidaan kutsua tarpeen vaatiessa koolle ylimääräinen kokous. Ylimääräinen kokous on
kutsuttava koolle, jos vähintään 10 prosenttia yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti vaatii. Tällöin kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.
Hallituksen on kutsuttava vuosi‐ , syys‐ ja ylimääräiset kokoukset koolle ilmoittamalla niistä
vähintään kahta viikkoa ennen jäsenille lähettämällään kirjeellä. Jäsenten kirjallisella
suostumuksella kutsu voidaan lähettää myös sähköpostiviestinä.
8.1§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilin‐ ja
toiminnantarkastajien antamat lausunnot tilinpäätöksestä sekä yhdistyksen
hallinnosta.

4.
5.
6.
7.

Vahvistetaan tilinpäätös.
Päätetään tilivelvollisten tili‐ ja vastuuvapaudesta.
Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt.
Määritellään näiden sääntöjen 4§:n puitteissa pääsyvaatimukset jäseneksi
hyväksymiselle.

8.2§ Syyskokous
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sääntöjen 5§:n mukaisesti.
6. Valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 5§:n mukaisesti.
7. Valitaan näyttelytoimikuntie jäsenet erovuoroisten tilalle
Yhdistyksen jäsenet voivat esittää kokouksen asialistalle lisättäväksi sellaisia asioita, jotka
vaativat äänestystä tai päätöstä. Nämä asiat on ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää ennen
kokousta hallituksen puheenjohtajalle tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajalle.
9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosi‐ tai syyskokouksessa vähintään
kolmeneljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
10§ YHDISTYSLAKI
Tapauksissa, joita ei ole mainittu näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.
11§ VOIMAANTULO
Nämä säännöt ja sääntöjen muutokset tulevat voimaan, kun ne on merkitty
yhdistysrekisteriin.

