KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry
1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava.
Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella olevat kunnat.
2§

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Keravan Taidemuseota ja sen toimintaa
sekä tukea museota taidenäyttelyiden ja kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi sekä
taideteosten hankkimiseksi. Yhdistys edistää myös taiteen ja erityisesti suomalaisen
nykytaiteen tunnetuksi tekemistä, taiteen tutkimusta ja koulutusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1)

toimii yhteistyössä Keravan Taidemuseota ylläpitävän ja museon
kokoelmat omistavan Keravan Taidesäätiön sekä museon johdon kanssa

2)

järjestää kuvataiteen esittelyjä ja muita kulttuuritilaisuuksia sekä niitä
käsitteleviä luentoja, seminaareja ja vastaavia tilaisuuksia

3)

järjestää jäsenilleen vierailuja taidenäyttelyihin, -museoihin ja erilaisiin
kulttuuri- tilaisuuksiin sekä tutustumismatkoja

4)

toimii yhteistyössä muiden taide- ja erityismuseoiden tukiyhdistysten
kanssa

5)

harjoittaa ja tukee tutkimus- ja julkaisutoimintaa

6)

hankkii käytettävissään olevilla varoilla taideteoksia Keravan Taidesäätiön
kokoelmaan museon johtajaa kuultuaan

7)

myöntää mahdollisuuksiensa mukaan avustuksia ja apurahoja Keravan
Taidemuseon toimintaa edistäviin tarkoituksiin

Yhdistys voi toimintaansa varten ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää
asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä. Se voi myös ylläpitää kahvila- ja

kioskitoimintaa sekä pienimuotoista kannatustuotteiden myyntitoimintaa. Yhdistys voi
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.
3§

Jäsenistö

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä suomalaisesta kuvataiteesta ja sen sekä Keravan
Taidemuseon toiminnan edistämisestä kiinnostunut, sen tarkoituksen ja säännöt
hyväksynyt yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys ja säätiö.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, joka myös myöntää jäsenille eron.
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi
henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet yhdistyksen toiminnassa tai sen tukemisessa.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli jäsen ei ole
kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan hänen eronneen
yhdistyksestä.

Yhdistyksen jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää
vuosikokous. Jäsenmaksu vahvistetaan seuraavaksi toiminta- ja kalenterivuodeksi.
Jäsenmaksu vahvistetaan erikseen yksityiselle henkilölle sekä rekisteröidyille yhdistyksille
ja säätiöille.
4§

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
kuusi (6) jäsentä. Vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja puolet hallituksen
jäsenistä kahdeksi toimintavuodeksi. Ensimmäisellä kerralla hallitusta valittaessa
ratkaistaan erovuoroiset hallituksen jäsenet arvalla. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan tai asettaa toimikuntia valmistelemaan
hallituksen käsittelemiä asioita tai hoitamaan hallituksen sille antamia tehtäviä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa
kuitenkin aina arpa.
Hallitus ottaa yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
5§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
6§

Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa
ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.
7§

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai julkaisemalla

kokouskutsu Keravalla yleisesti ilmestyvässä, vuosikokouksen päättämässä
sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu sähköpostilla niille jäsenille, ovat ilmoittaneet
yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

8§

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen
huhtikuun loppua.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii
kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee
puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
9§

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)

Kokouksen avaus

2)

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

3)

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4)

Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä vuodelta

5)

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä vuodelta

6)

Päätetään tulevan vuoden jäsenmaksun suuruus yksityishenkilöille ja
yhteisöille

7)

Päätetään kokous- ja muista palkkioista

8)

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle

9)

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle tulevalle vuodelle

10)

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
tulevalle vuodelle

11)

Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumisen tavasta 7 §:n rajoissa

12)

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen tehtävä siitä kirjallinen esityksensä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja hallitus ehtii antaa siitä oman esityksensä.
10 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Keravan Taidemuseon toiminnan
tukemiseen tai suomalaisen kuvataiteen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta
päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.
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