SÄÄNNÖT 2011
1 Nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen nimi on Itä-Helsingin Taideseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki,
keskuspaikkana Vuosaari.
2 Tarkoitus ja toiminta
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on koota kuvataiteilijat ja taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan
sekä edistää ja kehittää taiteiden harrastusta ja tasoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
suunnittelee ja järjestää taidekursseja, muuta taidekoulutusta ja retkiä
järjestää taidenäyttelyitä
toteuttaa jäsenistönsä ehdotuksia, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusta
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
järjestää kokouksia, juhlia, esitelmä- ja muita kulttuuritilaisuuksia
tekee taiteita edistäviä aloitteita.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 Yhdistyksen jäsenet
3§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Helsingin alueella tai muualla
asuva kuvataiteilija tai taiteen harrastaja. Yhdistykseen voi liittyä myös nuorisojäseneksi (13
- 18 v.) tai kannatusjäseneksi.
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan
tapahtuvaksi välittömästi eroilmoituksen tapahduttua.
Jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä, toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, laiminlyö
jäsenmaksunsa suorittamisen kahden vuoden ajalta tai muutoin ilmeisesti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa.
Jäsenistä pidetään yhdistyslain 11 §:n mukaista jäsenluetteloa.
4§
Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
Jäsenen, joka liittyy yhdistykseen kesken tilivuotta, on suoritettava koko kulumassa olevan
vuoden jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen hallinto
5§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan
ja yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet on
vuosittain erovuorossa. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut mahdollisesti tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi on vähintään neljä (4) muuta jäsentä läsnä.
6§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
aina kaksi yhdessä.
7§
Yhdistyksen tilivuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.
Yhdistyksen tilivuoden hallintoa ja toimintaa tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
Edellisen tilivuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet sekä muut tarpeelliset asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka on helmikuun 28. päivään mennessä suoritettava tehtävänsä ja annettava niistä lausuntonsa.
5 Yhdistyksen kokoukset
8§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa,
muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
kirjallisella kutsuilla tai ilmoituksella yhdessä suomenkielisessä paikallisessa sanomalehdessä.
Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kahden kokouksessa valitun henkilön tarkastettava.
9§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisen toimintavuoden
ajalta.
2. Esitellään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
3. Vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilit antavat aihetta.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle tilivuodelle.
2. Hyväksytään hallituksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
3. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle.
4. Valitaan sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenet.
5. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan
tilivuoden hallintoa ja tilejä.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 §
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäväksi, ei kuitenkaan
päätettäväksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle kuukautta ennen kevät- tai syyskokousta, jotta siitä voidaan ilmoittaa kokouskutsussa.
12 §
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi
milloin on kysymys sääntöjen 14 § ja 15 §:ssä mainituista asioista.
6 Muita määräyksiä
13 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.
14 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa tai
kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä muussa kokouksessa, jos vähintään 3/4
äänistä on annettu purkamisehdotuksen puolesta.
15 §
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti yleisesti jäsenten opiskelun ja näyttelytoiminnan hyväksi purkamisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaan.
16 §
Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.
Sääntömuutokset:
24.09.1985 syyskokous
21.11.2004 syyskokous
12.11.2011 syyskokous

