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SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT     
 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

 

Yhdistyksen nimi on Siilinjärven Kuvataideyhdistys ry.  Yhdistyksen kotipaikka on Siilinjärvi. 

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää kuvallisen taiteen tekijät, harrastajat ja kuluttajat edistämään kuvallisten taiteiden 

harrastusta Siilinjärvellä. 

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäseniltoja, esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja opetusta jäsenilleen ja muille 

kuvallisista taiteista kiinnostuneille.  Lisäksi yhdistys toimii aktiivisesti lasten taidekasvatuksen edistämiseksi Siilinjärvellä.  

Toiminnassaan yhdistys pyrkii kiinteään yhteistyöhön muiden kulttuurialan järjestöjen kanssa. 

 

3 § JÄSENET 

 

Yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoitusperät.  Jäsenet ovat velvollisia 

suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten.  Jäsen katsotaan 

eronneeksi, jollei hän kahden (2) kuukauden kuluessa huomautuksen saamisesta ole suorittanut jäsenmaksuaan.  Yhdistyksen 

kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua jäsenen joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien 

toteuttamista.  Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. 

 

4 § HALLITUS JA YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 

Yhdistyksen hallituksen muodostaa jäsenten keskuudesta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan valitut 6 jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.   Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan sekä ottaa tarpeelliset toimihenkilöt.  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.   

 

5 § TILIT 

  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava 

toiminnantarkastajalle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.  Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, jonka kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.  Yhdistyksen kokouksesta 

on ilmoitettava jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoituksella paikallisessa lehdessä tai sähköpostitse tai 

tekstiviestinä tai yhdistyksen omilla internetsivuilla. 

Yhdistys pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta. 

Syyskokouksessa loka-marraskuussa:  

- valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavalle vuodelle 

- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle 

- hyväksytään  toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 

- päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle 

- hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle 

- käsitellään mahdolliset  muut esille tulevat asiat 

 

Vuosikokouksessa tammi-helmikuussa: 

- esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä  

- hyväksytään toimintakertomus edelliseltä vuodelta 

- käsitellään mahdolliset  muut esille tulevat asiat 

 

7 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN 

 

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan, josta päättää purkautumisesta 

päättävä kokous 

 

8 § MUUT MÄÄRÄYKSET 

Muissa asioissa noudatetaan, mitä yhdistyslaissa säädetään. 


