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Voimassaolevat säännöt: 07.04.2021 15:09:52
1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Turun Taiteilijaseura ry., josta näissä
säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toiminta-alueena Turkuja sen
ympäristökunnat.
2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa kuvataiteilijoiden
ammatillisena yhteisönä suomalaisen kuvataiteen ja taiteen
harjoittamisen edistäminen sekä jäseniensä ammattipätevyyden ja arvostuksen kohottaminen. Lisäksi yhdistys valvoo jäsentensä
ammatillisia ja sosiaalisia etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys voi
- järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
- järjestää taidenäyttelyjä ja -kilpailuja
- harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa
asioissa
- pitää yllä toimialansa kehittämistä edistäviä kansallisia ja
kansainvälisiä yhteyksiä
- kuulua tarkoitustaan edistäviin yhteisöihin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- toimeenpanna asianomaisella luvalla varojenkeräyksiä ja
maksullisia taidetapahtumia ja kursseja
- harjoittaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy
välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä
omaisuutta
- ylläpitää taidelainaamotoimintaa toiminta-alueen
kuvataidejärjestöjen taiteilijoille
Toiminnallaan yhdistys ei tuota jäsenilleen taloudellista etua.
3§ Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuvataiteilija ja
kannattajajäseneksi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Jäsenanomuksen hyväksyy hallitus.
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, voi ilmoittaa siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa
yhdistyksestä, jos hän ei täytä velvollisuuksiaan tai toiminnallaan
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää toiminnan tarkoituksen
toteuttamista taikka vahingoittaa yhdistystä.
4§ Kunniajäsenet ja -puheenjohtaja
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen
kunniajäseneksi henkilön, joka toiminnallaan on merkittävästi
edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai kuvataidetta.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous
hallituksen esityksestä kutsua erityisesti ansioituneen yhdistyksen
puheenjohtajana toimineen jäsenen. Kunniapuheenjohtajia voi olla
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vain yksi kerrallaan.
5§ Jäsenmaksut
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisilta ja
kannattajajäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsen, jolla on maksamatta erääntynyt jäsenmaksu, ei ole oikeutettu
osallistumaan yhdistyksen järjestämään taidenäyttelyyn tai kilpailuun.
Jäsen, joka ei ole toimintavuoden loppuun mennessä maksanut
jäsenmaksuaan, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä hallituksen
esityksestä erottaa yhdistyksestä.
6§ Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:
kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään
marraskuussa.
Lisäksi yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii
erityistä ilmoitettua asiaa varten.
7§ Yhdistyksen koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti
postitse taikka tietoliikenneyhteyden avulla aikaisintaan neljä (4)
viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus, joka määrää kokouksen ajan ja
paikan.
Kokouskohtaisesti voidaan osallistuminen mahdollistaa
tietoliikenneyhteyden avulla, josta on ilmoitettava tällöin erikseen
kokouskutsun yhteydessä.
8§ Äänioikeus ja päätösvalta
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannattaja- ja yhdistyksen
ulkopuolelta valitulla kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä
säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee
päätökseksi mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa,
vaalissa on tulos ratkaistava arvalla.
Yhdistyksen kokouksissa ei valtakirjalla saa äänestää.
9§ Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa
esitetään
- toimintakertomus ja tilinpäätös
- toiminnantarkastuskertomus
vahvistetaan
- tilinpäätös
päätetään
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
käsitellään
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- muut mahdolliset asiat, jotka on sääntöjen edellyttämällä tavalla
jätetty hallitukselle tai hallitus kevätkokouksessa esittää.
Syyskokouksessa
vahvistetaan
- toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi
päätetään
- seuraavan toimintakauden jäsenmaksujen suuruudet
- hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot seuraavaksi
toimintakaudeksi
valitaan
- hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
- hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle
seuraavaksi kahdeksi (2)
toimintakaudeksi
- hallituksen varajäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi
- toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi
toimintakaudeksi
käsitellään
- muut mahdolliset asiat,
jätetty hallitukselle tai
Yhdistyksen varsinaiselle
osoitettava kirjallisesti
kokousta.

jotka on sääntöjen edellyttämällä tavalla
hallitus syyskokouksessa esittää.
kokoukselle esitettävät asiat on
hallitukselle viimeistään kuukausi ennen

10§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa johtaa
hallitus, johon syyskokous valitsee yhdeksi (1) toimintakaudeksi
kerrallaan puheenjohtajan ja kahdeksi (2) toimintakaudeksi
kerrallaan kuusi (6) varsinaista jäsentä, joista puolet on
erovuorossa kunakin vuonna sekä yhdeksi (1) toimintakaudeksi
kerrallaan kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus valitsee sihteerin ja yhdistyksen toiminnanjohtajan sekä
tarvittaessa muut toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla yhdistyksen
jäseniä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos joku hallituksen jäsen sitä
puheenjohtajalta pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi on vähintään puolet hallituksen jäsenistä
läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan kanta ratkaiseva, vaalissa
kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa,
jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
11§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa lain,
sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan.
Sen lisäksi, mitä muualla näissä säännöissä on sanottu, hallituksen
tulee
- laatia ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
- laatia yhdistyksen toimintakertomus sekä päivättävä ja
allekirjoitettava tilinpäätös
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- valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
- laatia tarvittavat ohjesäännöt, jotka yhdistyksen kokous vahvistaa
- asettaa tarvittavat toimikunnat avukseen sekä valita niiden
puheenjohtajat
- vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja määrätä jäsenmaksujen
ajankohta
- määrätä toimihenkilöille suoritettavat palkkiot
- pitää säännöllisesti yhteyttä jäsenistöön
Hallitus voi anomuksesta myöntää jäsenelle vapautuksen jäsenmaksusta
sosiaalistaloudellisista syistä.
12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä varsinaisen
hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa.
13§ Toiminnantarkastus
Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1)
varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen
laskentatoimen, taloudellisten ja oikeudellisten asioiden sekä
tilintarkastuksen tuntemus ja kokemus kuin yhdistyksen toiminnan
laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle
tarkastuskertomuksensa kevätkokoukselle esitettäväksi viimeistään
viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.
14§ Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen tulee jättää tilinpäätös ja muut tarpeelliset tilinpitoa
ja hallintoa koskevat asiakirjat toiminnantarkastajalle viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.
15§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa, jossa sitä on kannattanut 3/4 kokouksessa annetuista
äänistä.
Sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus on toimitettava kokouskutsun
yhteydessä.
16§ Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen purkautumista koskeva päätös on tehtävä kahdessa
perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous,
vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautumista koskeva ehdotus on toimitettava
kokoustkutsun yhteydessä.
17§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat luovutetaan
turkulaisen kuvataiteen hyväksi purkautumisesta päättävän
yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.
Mikäli yhdistys julistetaan lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.
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18§ Muut määräykset
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Tällä
sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

