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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 taidekasvatustyötä ja järjestää näyttelyitä, 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
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 haetaan kirjallisella hakemuksella. Jäseneksi voidaan hyväksyä
läntisellä Uudellamaalla vakituisesti asuva, työskentelevä tai muulla tavoin alueelle
kiinnittyvä visuaalisen alan taiteilija. Länsi-Uudenmaan taiteilijaseuran jäsenyyttä haetaan
vapaamuotoisella hakemuksella (pdf-tiedosto), johon tulee liittää ansioluettelo, teoskuvia ja
lyhyt kuvailu siitä, miksi haluaa liittyä seuraan. Hakija voi asua Länsi-Uudenmaan
ulkopuolella, tällöin on hänen hakemuksessaan kerrottava, miten hän osallistuu LänsiUudenmaan kuvataidetoiminnan edistämiseen.
Yhdistyksen hallitus voi valita jäseneksi kokouksessaan henkilön, joka alla mainitussa
pisteytyksessä saa vähintään 3 pistettä aktiivisuudestaan kuluneiden 10 vuoden ajalta. Mikäli
hakijan pisteet eivät riitä seuran varsinaiseen jäsenyyteen, voidaan hänet valita hallituksen
päätöksellä kokelasjäseneksi. Kokelasjäsenyys voi kestää korkeintaan viisi (5) vuotta, jonka
aikana voi hakea varsinaista jäsenyyttä. Jäsenyys on pysyvä ja edellyttää syyskokouksen
vahvistaman jäsenmaksun vuosittaista maksamista.
Hallitus päättää jäsenyydestä ja vastaa voimassa olevista ansioitumisen riittävyyden
perusteista. Hakijan tulee osoittaa ammatillisuutensa kolmen pisteen menettelyllä ja/tai
teoskuvillaan. Päätös ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.

3 pisteen perusteet
Alla olevista kohdista voi saada yhden pisteen kustakin. Jäsenyyteen edellytetään kolme
pistettä ja/tai tuotannon korkeatasoisuus teoskuvien perusteella.

1. Taidekoulutus
2. Osallistuminen valtakunnallisiin tai alueellisiin jurytettyihin näyttelyihin viimeisen kymmenen
vuoden aikana (Suomen taiteilijaseuran vuosinäyttely, SKJL:n vuosinäyttely, Länsi-Uudenmaan tms.
aluenäyttely tai vastaava yhteisnäyttely).
3. Kuuluminen valtakunnalliseen Suomen taiteilijaseuran alaiseen taiteilijaliittoon (Taidemaalariliitto,
Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Valokuvataiteilijoiden Liitto, Muu ry, Taiteilijat
O ry.)
4. Teoksia julkisissa kokoelmissa (Suomen valtio, taidemuseot, säätiöt ja muut merkittävät
kokoelmat).
5. Yksityisnäyttely taidemuseossa tai taiteilijaliittojen, taiteilijaseurojen sekä muissa
varteenotettavissa gallerioissa.
5§

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
neljä (4) muuta jäsentä sekä mahdolliset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan
syyskokouksessa yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen
kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Hallitus voi kutsua sihteerin ja rahastonhoitajan myös
seuran ulkopuolelta.

6§

Hallitus
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 toimintakertomus edelliseltä
toimintavuodelta on jätettävä toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä ja se on
toiminnantarkastajien lausunnon kera jätettävä ajoissa hallitukselle vuosikokoukselle
esittämistä varten.

8§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valitseman henkilön kanssa.

9§

Hallitus kokoontuu tavallisesti noin joka toinen kuukausi tai milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja
syyskokous syksyllä.
Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kirjallisesti.
Vuosikokouksessa johtaa puhetta kokouksen valitsema henkilö, muissa kokouksissa
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kokouksen valitsema
henkilö.

10§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus
2. Valitaan kokouksen virkailijat ja pöytäkirjan tarkastajat
3. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta

4. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä̈ päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
5. Käsitellään muut esillä̈ olevat asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

Todetaan kokouksen laillisuus
Valitaan kokouksen virkailijat ja pöytäkirjan tarkastajat
Esitellään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
Päätetään vuosimaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä, rahastonhoitaja ja kaksi toiminnantarkastajaa
seuraavalle toimintavuodelle. Lisäksi valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä, yhdistyksen
näyttelytoimikuntaan kolme jäsentä sekä päätetään muut tarvittavat vastuuhenkilöt. Toimikuntien
jäseniä voidaan todeta hallituksen kokouksissa pitkin toimintavuotta.
6. 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 läsnä
olevista sitä vaatii paitsi jäsenehdokasäänestyksessä. 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. Etäyhteyksien kautta järjestettäviä
kokouksia varten mietitään ennen kokousta teknisesti paras ja luotettava äänestystapa.

12§

Ainoastaan hallitus 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 koko jäsenistölle
avoimessa 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 tai lausunnollaan vahingoittaa toimintaa, voi yhdistys
kokouksessaan erottaa jäsenyydestään. Päätöksen tekoon tarvitaan kaksi kolmasosaa (2/3)
annetuista äänistä.

17§

Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

