1

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi on Heinolan Taidemuseon Ystävät ry. ja sen kotipaikka on Heinolan
kaupunki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taidemuseotoimintaa ja siihen liittyvää
kuvataiteen harrastusta Heinolan alueella sekä toimia kuvataidetta harrastavien ja
siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee Heinolan Taidemuseota
mahdollisuuksiensa mukaan taide- ja muin lahjoituksin, järjestää luentotilaisuuksia ja
tutustumiskäyntejä sekä retkiä taidetilaisuuksiin. Yhdistys voi ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianomaisen luvan saatuaan kerätä varoja
järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja talkootoimintaa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen
yhdistyksen toimintaan osallisille.

4§

Yhdistys voi kuulua valtakunnalliseen liittoon tai yhdistykseen.

5§

Yhdistyksellä voi olla vuosi-, ainais- ja kannattajajäseniä. Mainituksi jäseneksi hallitus
voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostuneen henkilön tai
oikeustoimikelpoisen yhteisön tai säätiön.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esityksestä henkilön, joka
on erityisen ansiokkaasti toiminut taidemuseon tai yhdistyksen hyväksi.

6§

Jäsenmaksun määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

7§

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä joko ilmoittamalla asiasta kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa yhdistyksen seuraavaan
kokoukseen käsiteltäväksi erottamispäätös ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
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8§

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät kokouksissa läsnä olevat jäsenet.
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään hallituksen
määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun
loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään 1/20 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.
Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei niistä säännöissä toisin
määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan
vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
Taidemuseon edustajalla on yhdistyksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

9§

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu on toimitettava jäsenille
kirjallisesti tai julkaisemalla kokouskutsu Heinolan kaupungissa ilmestyvässä
jäsenistön keskuuteen leviävässä sanomalehdessä ainakin seitsemän (7) vuorokautta
ennen varsinaista kokousta ja viisi (5) vuorokautta ennen ylimääräistä kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

10§

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
Kevätkokouksessa:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Valitaan tarvittaessa edustajat yhdistyksen toiminnan edellyttämiin kokouksiin ja
muihin tilaisuuksiin sekä neuvotteluihin.
9. Annetaan evästyksiä luottamus- ja edustustehtäviin valituille.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa esille tuleviksi ilmoitetut asiat sekä muut
työjärjestykseen hyväksytyt asiat.
Yhdistyslain 23-24 §:issä mainituista asioista ei kuitenkaan voida päättää, ellei niistä
ole kokouskutsussa erityisesti ilmoitettu.
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Syyskokouksessa:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6. Vahvistetaan jäsenmaksut.
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8. Valitaan hallituksen, edustajien sekä tilintarkastajien palkkiot ja matka- ja muiden
kustannusten korvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrästä ja todetaan erovuorossa
olevat.
11. Valitaan jäsenten keskuudesta jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle.
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan
kalenterivuoden tilejä ja yhdistyksen hallintaa.
13. Valitaan tarvittaessa edustajat yhdistyksen toiminnan edellyttämiin kokouksiin ja
muihin tilaisuuksiin sekä neuvotteluihin.
14. Annetaan evästyksiä luottamus- ja edustustehtäviin valituille.
15. Vahvistetaan,
mitä
näissä
säännöissä
määrättyä
kokouskutsujen
tiedoksisaattamistapaa seuraavana vuonna käytetään ja miten muut tiedonannot
jäsenille toimitetaan.
16. Käsitellään muut kokouksessa esille tuleviksi ilmoitetut asiat sekä muut
työjärjestykseen hyväksytyt asiat.
Yhdistyslain 23-24 §:issä mainituista asioista ei kuitenkaan voida päättää, ellei niistä
ole kokouskutsussa erikseen ilmoitettu.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asiat yhdistyksen kokouksessa
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä ennen työjärjestyksen hyväksymistä.
11 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6)
ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi (2) vuotta. Sama henkilö voidaan valita
korkeintaan kaksi (2) kertaa uudelleen. Jäsenistä puolet eroaa vuosittain.
Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuuden määrää arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja muut
tarpeelliset toimihenkilöt.
Taidemuseon edustajalla on hallituksen kokouksissa puhevalta, ei äänivaltaa.
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Hallitus
kokoontuu
puheenjohtajan
tai
hänen
estyneenä
ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan
vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
12 §

Yhdistyksen toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallituksen kevätkokoukselle osoitettu
kertomus suorittamastaan tarkastuksesta viimeistään viikkoa (1) ennen yhdistyksen
kevätkokousta.

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen erikseen oikeuttaman kanssa.

14 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa
tehdyllä päätöksellä, jota vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.
Sama äänten enemmistö vaaditaan myös päätöksentekoa varten yhdistyksen
purkamisesta, mutta purkamispäätös on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä
kokouksessa, joiden väliä on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Muutetut
säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, varat on käytettävä yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen niin kuin yhdistyksen viimeinen kokous niistä päättää.

15 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

