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YHDISTYKSEN PERUSTAMISKIRJA 

1 § 	 Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan taiteilijaseura r.y., ja sen kotipaikkana on Lohjan 
kaupunki. Toiminta ulottuu myös ympäröivälle talousalueelle.

____________________________________________________________________________________


2 § 	 Yhdistys on mainitulla alueella (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, 
Siuntio ja Vihti) toimivien kuvataiteilijoiden ammatillinen yhdistys, jonka tehtävänä on valvoa ja 
edistää jäsenistönsä ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä hoitaa ja kehittää yhteyksiä valtion ja 
läänin taidetoimikuntiin, taiteilijaseuroihin ja kulttuurijärjestöihin. Yhdistys harjoittaa valistus- ja 
julkaisutoimintaa ja antaa asiantuntija-apua alueen kuvataide- ja taidepoliittisissa kysymyksissä. 
Yhdistys avustaa jurytys-, näyttely-, ja kilpailutoiminnassa, tukee taidekasvatus- ja valistustyötä ja 
järjestää näyttelyitä, galleria- ja taidelainaamotoimintaa, sekä antaa lausuntoja apuraha- ym. 
kuvataiteilijoita koskevissa kysymyksissä.


3 § 	 Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä ja 
arpajaisia asianmukaisella luvalla. Yhdistys myöntää mahdollisuuksiensa rajoissa apurahoja ja 
stipendejä alueella toimiville kuvataiteilijoille. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun 
välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä yhdistyksen tarkoitus 
muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.


4 § 	 Yhdistyksen jäseneksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä kaikki alueella toimivat 
ammatillisten liittojen, kuten Taidemaalariliiton, Suomen kuvanveistäjäliiton, Suomen 
Taidegraafikot ry, MUU ry:n, Valokuvataiteilijoiden liiton ja Taiteilijat O ry:n jäsenet. Jäseneksi 
voidaan myös hyväksyä jäsenhakemuksen tehnyt henkilö, joka on muuten osoittanut taiteellisen 
toimintansa ammatillisuuden. Johtokunta käsittelee sille osoitetut jäsenhakemukset ja antaa ne 
jäsenkokouksen päätettäväksi. Jäseneksiottamispäätös voidaan tehdä keväällä vuosi- tai 
syyskokouksessa, jolloin myönteiseen päätökseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö. 
Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää.


5 § 	 Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan 
syyskokouksessa yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen kolmen 
(3) jäsenen ollessa läsnä. Johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan itselleen sihteerin ja 
rahastonhoitajan, jotka se voi kutsua myös seuran ulkopuolelta.


6 § 	 Johtokunta

1. Kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle, valmistelee sille esitettävät asiat ja suorittaa ne

tehtävät, jotka yhdistys on sille toimitettavaksi jättänyt.

2. Laatii seuraavalle vuodelle talousarvion, hoitaa huolellisesti yhdistyksen omaisuutta ja

raha-asioita, pitää niistä kirjaa ja tekee tilinpäätöksen.

3. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

4. Huolehtii yhdistyksen virallisesta edustuksesta.

5. Laatii toimintakertomuksen.


7 § 	 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja johtokunnan vuosikertomus 
edelliseltä toimintavuodelta on jätettävä toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä ja se 
on toiminnantarkastajien lausunnon kera jätettävä ajoissa johtokunnalle vuosikokoukselle 
esittämistä varten.


8 § 	 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.




9 § 	 Yhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa tai milloin johtokunta katsoo sen 
tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Vuosikokous pidetään maaliskuun ja syyskokous lokakuun 
loppuun mennessä.Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen 
kirjeellisesti. Vuosikokouksessa johtaa puhetta kokouksen valitsema henkilö, muissa kokouksissa 
yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kokouksen valitsema 
henkilö.


10 § 	 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Todetaan kokouksen laillisuus

2. Valitaan kokouksen virkailijat

3. Esitetään johtokunnan kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta

4. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään edellisen vuoden

tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle 

5. Käsitellään uudet jäsenhakemukset

6. Käsitellään muut esillä olevat asiat


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus

2. Valitaan kokouksen virkailijat

3. Esitellään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

4. Päätetään vuosimaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle

5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi,

varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä ja kaksi toiminnantarkastajaa sekä rahastonhoitaja 
seuraavalle toimintavuodelle 

6. Käsitellään uudet jäsenhakemukset 

7. Käsitellään muut esillä olevat asiat.


11 § 	 Jos asia on kokouksessa päätettävä äänestämällä, ratkaisee sen yksinkertainen äänten 
enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin ole määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa. Lippuäänestys suoritetaan, jos joku läsnäolevista sitä 
vaatii paitsi jäsenhakemusäänestyksessä. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. 
Valtakirjalla ei voi äänestää. Päätöksen tekeminen asiassa, jota ensimmäistä kertaa käsitellään, on 
lykättävä seuraavaan kokoukseen, jos kaksi (2) jäsentä sitä vaatii, ellei enemmistö läsnä olevista 
ole lykkäystä vastaan.


12 § 	 Ainoastaan johtokunta on oikeutettu antamaan julkisia selostuksia yhdistyksen 
toiminnasta.


13 § 	 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan, jos enemmistö kaikista annetuista äänistä 
kahdessa (2) vähintään neljäntoista (14) päivän väliajalla pidettävässä kokouksessa muutosta 
kannattaa. Toisen kokouksista on oltava vuosikokous.


14 § 	 Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa ja vahvistettava toisessa 
vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tulee kokouksessa

käsiteltäväksi, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava.


15 § 	 Jos päätös yhdistyksen purkamisesta on edellä mainitussa järjestyksessä syntynyt, 
jätettäköön yhdistyksen sillä hetkellä olevat varat, sen jälkeen kun velat on maksettu, 
käytettäväksi viimeisen kokouksen päätöksen mukaan alueella toimivien kuvataidejärjestöjen 
hyväksi.


16 § 	 Jäsenen, joka menettelyllään, jäsenmaksun laiminlyömisellä tai lausunnollaan vahingoittaa 
toimintaa, voi yhdistys kokouksessaan erottaa jäsenyydestään. Päätöksen tekoon tarvitaan kaksi 
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä, paitsi jäsenmaksun laiminlyönnistä johtuvan 
erottamispäätöksen tekee yhdistyksen johtokunta.


17 § 	 Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.





