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I LUKU
NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
1§
Yhdistyksen nimi on Taito Varsinais-Suomi ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Toimintaalueena on Varsinais-Suomen maakunta.
2§
Toiminta-ajatuksena on käsityökulttuurin säilyttäminen ja edistäminen taitona ja elinkeinona sekä
toimia käsityön puolestapuhujana. Taito Varsinais-Suomi ry on voittoa tavoittelematon
yleishyödyllinen yhdistys.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- Suorittaa käsityöneuvontaa, -ohjausta ja -opetusta
- Kerätä varoja toimintaansa järjestämällä myyjäisiä, arpajaisia ja näyttelyjä sekä perimällä
neuvonta ja kurssimaksuja
- Kerätä jäsenmaksuja
- Vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
- Vastaanottaa ja käyttää valtion ja kuntien tähän tarkoitukseen osoittamia varoja.
- Harjoittaa käsi- ja taideteollisuustuotteiden ja tarvikkeiden myyntiä ja välitystä kiinteistä ja
tilapäisistä myyntipisteistä. Yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista kahvila tms. toimintaa
toimintansa ylläpitämiseksi.

II LUKU
HALLINTO
1§
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää II luvun 4-5 §:ssa mainitulla tavalla koolle kutsuttu jäsenistön
muodostama yhdistyksen kokous.
2§
Hallintoa varten yhdistys kokoontuu kerran vuodessa vuosikokoukseen maaliskuun loppuun
mennessä.
3§
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää hallituksen harkinnan mukaan tai jos vähintään 1/10
jäsenistöstä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

4§
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen.
5§
Kokous kutsutaan koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla vähintään 10 vrk ennen
kokousta.
6§
Yhdistyksen kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja, joka toteaa kokouksen laillisuuden.

7§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3 Valitaan kokoukselle muut mahdollisesti tarvittavat virkailijat.
4 Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
5 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä
niistä toimenpiteistä, joihin 4. kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.
7 Esitetään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenten osalta.
9 Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle.
10 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11 Käsitellään muut hallituksen esitykset ja jäsenistön 30 päivää ennen kokousta kirjallisesti
hallitukselle esitetyt asiat.

8§
Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat on aina mainittava kokouskutsussa.

9§
Yhdistyksen kokouksissa suoritetuissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

III LUKU
JÄSENISTÖ
1§
Jäsenistön muodostavat:
1 henkilöjäsenet,
2 kannattajajäsenet,
3 kunniajäsenet,
jotka ovat hyvämaineisia Suomen kansalaisia,

4 yhteisöjäsenet,
joiden tulee olla oikeuskelpoisia.
Maksamalla jäsenmaksunsa jäsenet ilmoittavat noudattavansa yhdistyksen sääntöjä. Kunniajäsen
on jäsenmaksusta vapaa.
2§
1 Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.
2 Yhdistyksen hallitus kutsuu kunniajäsenet.
3 Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii sääntöjen vastaisesti tai muutoin toimii
yhdistyksen vahingoksi.
3§
Jokaisella henkilöjäsenellä on kokouksissa yksi ääni ja yhteisöt saavat lähettää kaksi äänivaltaista
edustajaa.

IV LUKU
HALLITUS
1§
Yhdistyksen hallituksen muodostaa vuosikokouksessa valitut vähintään kuusi-kymmenen jäsentä
ja kolme- kuusi varajäsentä.
2§
Jäsenten vaalikausi on kolme vuotta.
3§
Vuosittain on erovuorossa kolmannes tai lähinnä kolmannes varsinaisista ja varajäsenistä.
4§
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on
vaalikauden pituinen.
5§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja,
kaksi yhdessä.
6§
Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja, jolla on kokouksissa esittely- ja puheoikeus, mutta
ei äänioikeutta.
7§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
8§
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä hallituksen jäsenistä, mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

V LUKU
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
1§
Hallituksen tulee:
1 talouden asettamissa rajoissa kehittää ja monipuolistaa yhdistyksen toimintaa
2 seurata yhdistyksen taloutta ja sen perusteella tehdä tavoitteet, päätökset ja esitykset
3 valita talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa toimihenkilöt
5 tehdä tarpeelliset esityksen yhdistyksen kokoukselle
6 valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle toimintasuunnitelma, talousarvio,
toimintakertomus ja tilinpäätös.
2§
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.
3§
Hallituksen puheenjohtaja:
1 johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
2 edustaa yhdistystä käsi- ja taideteollisuusliiton virallisissa tilaisuuksissa, toiminnanjohtajan
toimiessa varaedustajana.
3 valmistelee sihteerin kanssa kokousasiat
4 seuraa yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa.

VI LUKU
ERITYISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
1§
Yhdistyksen kokous myöntää hallitukselle oikeuden kiinteän omaisuuden ostoon ja myyntiin,
kussakin tapauksessa erikseen.

VII LUKU
YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA SÄÄNTÖJEN MUUTOS
1§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja 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 yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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