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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 31.5.2018.
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 26.10.2018.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pukinmäen taidetalo ry, ruotsiksi Bocksbacka konsthus rf, englanniksi Pukinmäki Art House
Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on järjestää monitaiteista taidekasvatusta Koillis-Helsingin alueella, tukea taiteen
tekemisen kautta ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, lisätä toimialueensa taide- ja kulttuuritarjontaa sekä
edistää monimuotoisen taiteen valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta.
Tarkoitustaan Pukinmäen taidetalo ry. toteuttaa
– ylläpitämällä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Pukinmäen Taidekoulut -nimistä taiteen
perusopetusta antavaa oppilaitosta ruotsiksi Bocksbacka konstskolor, englanniksi Pukinmäki Art
Schools, joka järjestää monitaiteista taidekasvatusta lapsille, nuorille ja aikuisille Koillis-Helsingissä
– järjestämällä esityksiä, tapahtumia, näyttelyjä, juhlia, koulutustilaisuuksia ja retkiä
– osallistumalla paikallisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin juhliin, tapahtumiin ja kilpailuihin
– vaikuttamalla omaan toimintaympäristöönsä taidetta ja aloitteita tehden ja lausuntoja antaen.
– harjoittamalla opetukseen liittyvää pienimuotoista julkaisutoimintaa
Pukinmäen taidekoulujen aputoiminimiä ovat Pukinmäen kuvataidekoulu, Pukinmäen musiikkikoulu,
Pukinmäen sanataidekoulu, Pukinmäen sirkuskoulu, Pukinmäen tanssikoulu ja Pukinmäen teatterikoulu.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattava jäsen voi olla yksityinen henkilö, perhe tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Jäsenmaksun puuttuessa
hakijaa ei voida hyväksyä jäseneksi. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi
tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista
jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta, hallituksen jäsenten
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenellä on oikeus
erota tehtävästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen
pöytäkirjaan. 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 vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin,
rahastonhoitajan, toiminnanjohtajan tai muun hallituksen jäsenen kanssa.
7. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja
syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on julkaistava syyskokouksen päättämässä, alueella ilmestyvässä
julkaisussa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ilmoitettava hallituksen jäsenille
vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse.
10. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen ja kokouspalkkioiden suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet § 5 mukaan
7. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja voimassa olevan tilintarkastuslain mukaan
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
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.

