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Haluatko liittyä yhdisyksen jäseneksi? 

Maksa kuluvan kauden jäsenmaksu valitsemasi vaihtoehdon mukaan alla olevalle pankkitilille. Lähetä sen 

jälkeen tieto maksustasi ja yhteystietosi (nimi ja kotiosoite, tarvittaessa myös yhdistyksesi tai yrityksesi 

osalta sekä sähköpostisi ja puhelinnumerosi) sähköpostilla info@galleriapihatto.com ja kerro myös minkä 

jäsenvaihtoehdon valitsit. Löydät yhdistyksestämme lisätietoja verkkosivuiltamme. 

• Varsinainen jäsen (henkilö) 100 eur 

• Kannatusjäsen (henkilö) 30 eur 

• Yhdistys 100 eur (ilmoita myös yhteyshenkilö) 

• Yritys 200 eur (ilmoita myös yhteyshenkilö) 

Liittyessäsi jäseneksi sitoudut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä (liitteenä). 

 

Pankkiyhteys: Nordea FI95 1544 3000 1324 51 

Saaja: Kulttuuri- ja taidetila ry  

Viesti: Yhdistyksen jäsenmaksu + täydennä jäsenluokka 

Summa: 100 eur / 30 eur / 100 eur / 200 eur (ei sisällä arvonlisäveroa) 

Eräpäivä: - 

Yhteyshenkilö:  

Kirsi Härkänen 

040 589 7024 

info@galleriapihatto.com 
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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kulttuuri- ja taidetila ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää, tukea ja tuottaa kulttuuria. Yhdistys luo mahdollisuuksia taiteen, 

taiteilijoiden ja yleisön kohtaamisille. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

- järjestää näyttelyitä, kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia  
- järjestää matkoja 
- harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa  
- tekee aloitteita eri viranomaisille  
- on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa 
- voi hakea ja myöntää apurahoja, avustuksia tai muuta tukea 
- voi palkata henkilökuntaa kuten toiminnanjohtajan 
- voi vuokrata käyttöönsä toimi- tai näyttelytilan 
- voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta  
- voi omistaa osuuksia tai osakkeita  

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys  

- voi toimeenpanna luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia 
- voi järjestää näyttelyitä, konsertteja, näytöksiä ja niihin verrattavia tilaisuuksia, sekä koulutuksia, kulttuuriin 

liittyvää konsultointia 
- voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
- voi vuokrata tilojaan, kalustoaan ja mainostilaa 
- voi myydä taideteoksia 
- voi harjoittaa kustannustoimintaa 
- voi harjoittaa ravintolatoimintaa 
- voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu 

työskentelemään yhdistyksessä tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 

yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta 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 liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 

erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita 

jäsenmaksuja. 

Sellainen yhdistyksen jäsen, joka ei ole kehotuksesta huolimatta maksanut hallituksen vahvistamaa jäsenmaksua 

viimeistään 30 päivän kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi 

yhdistyksestä. 



 

 

5. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista 

jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

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 mukaanluettuna 

on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.  

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai jos yhdistyksellä on 

toimisuhteessa toiminnanjohtaja, hän yksin. 

7. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

8. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa 
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, 
valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja 
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 
 
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille 

lähetettävällä sähköpostilla tai muulla vastaavalla sähköisellä medialla. Jäsenet ovat velvollisia toimittamaan 

yhdistyksen hallitukselle voimassaolevat yhteystietonsa kutsua varten.  

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. 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä 

vähintään kahden viikon välein pidettävässä 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. 


