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HELSINGIN TAIDEYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
Y-tunnus 1581138-3 
1.   NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Helsingin Taideyhdistys HTY ry/Konstföreningen i Helsingfors KFH rf ja sen kotipaikka on 
Helsinki. 

2. TARKOITUS JA TOIMINTA 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataiteita ja koota eri kuvataidelajien harrastajat tai niistä kiinnostuneet 
ihmiset toimimaan yhdessä taiteiden ymmärryksen, harrastuksen ja arvostuksen lisäämiseksi. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
• Vuokraa tarvittaessa voittoa tavoittelematta näyttelytiloja sekä yksityis- että yhteisnäyttelyjä varten sekä pitää 

yhteyksiä muihin taideyhdistyksiin ja –järjestöihin, 
• järjestää kokouksia, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutuspäiviä, näyttelykäyntejä, taiteilijata-

paamisia ja muita yhdessäolotilaisuuksia, 
• tiedottaa jäsenistölleen kuvataiteen tapahtumista ja ajankohtaisista kuvataiteen kysymyksistä, 
• järjestää jäsenistölleen tietoa ja etuisuuksia kuvataiteeseen liittyvistä tarvikkeista 
• tekee toimintapiirinsä kuuluvista asioista aloitteita ja esityksiä tarvittaville tahoille. 
Yhdistys voi hankkia varoja toimintansa tukemiseen toimeenpanemalla erilaisia yleisötilaisuuksia, myyjäisiä ja ar-
pajaisia hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan. 

3. YHDISTYKSEN JÄSENET 
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hakija, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja sen säännöt ja haluaa niitä edis-
tää maksamalla syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen halli-
tus. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. 
Kannatusjäsenet maksavat syyskokouksen päättämän kannatusjäsenmaksun. 

4. KOKOUKSET 
Päätösvalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella. Yhdistyksen kokouskieli on suomi. Yhdistys kokoontuu 
vuosittain vuosi- ja syyskokoukseen .Vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous  marraskuun 
loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 
1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen 
kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kirjeitse jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 
• Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, 
• valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa, 
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
• esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto, 
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisil-

le, 
• valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika, 
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. 
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 
• Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, 
• valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa, 
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
• vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle, 
• päätetään jäsenmaksun suuruus, 
• valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi; puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuot-

ta, 
• valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle, 
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjalli-
sesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 
5. HALLITUS 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) 
varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että ensimmäisenä 
vuonna ovat erovuorossa  kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Seuraavana vuonna ovat erovuorossa kolme jäsentä ja 
yksi varajäsen. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla, jonka jälkeen vuoron mukaan. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltai-
nen, kun  vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Hallituksen 
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päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan 
mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa ratkaisee arpa. 

 
6. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenyydestä vapautuu kuukauden ku-
luttua eroilmoituksen jättämisestä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne 
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolel-
la huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden 
ehtoja. Jäsenmaksunsa kuluvalta ja edelliseltä vuodelta maksamatta jättänyt jäsen voidaan katsoa yhdistyksestä 
eronneeksi. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on 
annettava tiedoksi kirjallisena yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesta erotta-
mispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta.  Yhdistyksen on käsiteltävä vetoomus yh-
distyksen seuraavassa kokouksessa. Jäsenmaksun laiminlyönnin takia erotetulla ei ole oikeutta vedota asiassa 
yhdistyksen kokoukseen. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 

 
7.  TILIT JA TILINTARKASTUS 
 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille 15 maaliskuuta mennessä. Tilintarkastajan on annettava 
kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 

8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi  yhdessä sihteerin kanssa taikka 
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

9. YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän 
yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla. 

 
YHDISTYKSEMME TOIMINNAN RAJOISTA 
Jotta yhdistyksemme toiminta ei tulisi verolliseksi (sekä tulo- että arvonlisävero) eikä muutoinkaan olisi sääntöjen vastaista, meidän 
on noudatettava yhdistyslain 5 §:n sekä sääntöjemme 2. kohdan määräyksiä! 
 
Yhdistyslain 5 §: 
Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi 
liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.  
 
Yhdistyksen sääntöjen 2. kohta: 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataiteita ja koota eri kuvataidelajien harrastajat tai niistä kiinnostuneet ihmiset toimimaan 
yhdessä taiteiden ymmärryksen, harrastuksen ja arvostuksen lisäämiseksi. 
 
 
Kts. myös tuloverolain 22 ja 23 § sekä arvonlisäverolain 4 §.  
 


