
Suomen Taidegraafikot – Finlands Konstgrafiker ry:n säännöt (8.6.2012) 
   

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Suomen Taidegraafikot – Finlands Konstgrafiker ry. Kansainvälisissä yhteyksissä 

käytetään epävirallista englanninkielistä käännöstä The Association of Finnish Printmakers. Epävirallinen 

lyhennys nimestä on STG, FKG. Kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistyksestä 

käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto 

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Liiton tarkoitus on valtakunnallisena yhdistyksenä yleisten ja yhteisten taiteenharjoittamisen etujen 

valvominen sekä taidegrafiikan ja taidepiirtämisen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 

- valvoo ja ajaa ammattikuntansa ammatillisia ja sosiaalisia etuja, 

- edistää taidegraafiikan ja piirustustaiteen kehitystä, 

- järjestää näyttelyitä, taidetapahtumia yms. yleisötilaisuuksia, 

- harjoittaa julkaisu-, valistus- ja ammattiin liittyvää tiedotuspalvelua, 

- voi harjoittaa opetus- ja työhuonetoimintaa, 

- ylläpitää ja kartuttaa suomalaisen taidegrafiikan kokoelmaa ja 

- edustaa suomalaista taidegrafiikkaa ja piirustustaidetta kansainvälisissä tilaisuuksissa. 

 

Toimintansa tukemiseksi liitto voi 

- järjestää teosvälitystoimintaa, 

- vastaanottaa apurahoja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja/jälkisäädöksiä, 

- toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä ja 

- omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
 

3 § JÄSENET 
Liiton jäseniä ovat kuvataiteilijat, jotka harjoittavat taidegrafiikkaa tai taidepiirtämistä sekä sitä tukevat 

henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. 

 

Jäsenet jakautuvat seuraavasti: 

1. Varsinaiset jäsenet 

2. Kunniajäsenet 

3. Kokelasjäsenet 

4. Vierailevat jäsenet 

5. Kannatusjäsenet 

 

Jäsenhakemus 

Jäseneksi pyrkivän tulee jättää jäsenhakemus liiton jäsenvalintatoimikunnalle. 

Liiton uudet varsinaiset jäsenet, kokelasjäsenet ja vierailevat jäsenet valitsee jäsenvalintatoimikunta, johon 

kuuluu liiton johtokunnan lisäksi syyskokouksen valitsemina viisi jäsentä ja kolme varajäsentä. 
 

Päteväksi näytöksi katsotaan 

- näytetyöt, 

- osallistuminen eri teoksilla jurytettyihin valtakunnallisiin tai kansainvälisiin näyttelyihin, 

- palkituksi tuleminen valtakunnallisessa kilpailussa, 

- muu ammatillinen toiminta kuvataiteilijana ja 

- ammattiin valmistava taidekoulutus tai vastaavat taidot. 



3.1. Varsinaiset jäsenet 

Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla toimivat kuvataiteilijat, jotka hyväksyvät liiton päämäärät ja haluavat 

edistää niitä ja jotka ovat osoittaneet pätevyytensä. 

3.2. Kunniajäsenet 

Liiton kokous voi johtokunnanesityksestä kutsua kunniajäseneksi liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla 

edistäneen henkilön. Hyväksymiseen vaaditaan ääntenenemmistö liiton kokouksessa annetuista äänistä. 

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. 

3.3. Kokelasjäsenet 

Kokelasjäseneksi hyväksytään hakija, joka on osoittanut ammatillisen pyrkimyksensä, mutta ei vielä täytä 

varsinaiselle jäsenelle asetettuja pätevyysvaatimuksia. Kokelasjäsenen on lähimmän viiden vuoden aikana 

täytettävä varsinaiselle jäsenelle asetetut pätevyysvaatimukset. 

Kokelasjäsentä ei voi valita liiton johtokuntaan eikä muihin hallinnollisiin edustustehtäviin. 

3.4. Vierailevat jäsenet 
Suomessa väliaikaisesti asuva ulkomaalinen kuvataiteilija, joka on oman maansa vastaavan taiteilijaliiton 

jäsen tai jolla on varsinaiseen jäsenyyteen verrattavissa oleva ammatillinen pätevyys, voi hakea liittoon 

vierailevaksi jäseneksi. Vierailevalla jäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kokelasjäsenellä ja ne 

lakkaavat henkilön muutettua pois Suomesta. 

3.5. Kannatusjäsen 

Kannatusjäseneksi voivat hakea kaikki taidegrafiikkaa harrastavat yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset 

yhteisöt. Kannatusjäsenyydestä päättää johtokunta. 

Kaikilla liiton jäsenillä on vapaa pääsy liiton näyttelyihin. 

4 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 

Jäsen on vapaa liiton jäsenyydestä sen toimintavuoden päätyttyä jonka aikana hän ilmoittaa eroamisestaan 
kirjallisesti liiton johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta liiton kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittävästi. 

Jäsen, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan seuraavan vuoden jäsenmaksun erääntyessä eikä 
pyydettäessä sitä suorita, katsotaan johtokunnan päätöksen jälkeen liitosta eronneeksi kuluvan 

toimintavuoden päätyttyä. Jäsenmaksusaatavien takia erotettu voi hakea jäsenyyttä uudestaan suoraan 

johtokunnalta ja johtokunta voi hänelle jäsenyyden myöntää, kun kertyneet jäsenmaksusaatavat on 

suoritettu liitolle. 

Johtokunta voi erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka ei noudata liiton sääntöjä, sen tekemiä 

päätöksiä tai toimii liiton tarkoitusperiä vastaan. Liitosta eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta 

liittoon ja sen omaisuuteen. 

5 § JÄSENMAKSUT 

Liiton varsinaiset jäsenet, kokelasjäsenet, vierailevat jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuosittain 

vuosikokouksen päättämät jäsenmaksut. Jäsen, joka on täyttänyt 65 vuotta ja kuulunut liittoon vähintään 

kymmenen vuotta, suorittaa 1/3 varsinaisesta jäsenmaksusta. 

Vapautus jäsenmaksusta 

Liiton johtokunnalla on harkintavalta vapauttaa jäsen hänen hakemuksestaan määräajaksi tai kokonaan 

jäsenmaksuista, jos on kyseessä jäsenen väliaikainen tai lopullinen työhyvyn menetys tai muu sellainen 

painava syy. 

 



6 § JOHTOKUNTA 

Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena seitsemänjäseninen johtokunta, jonka 

muodostavat puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä 4 varsinaista jäsentä. 

Johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain seuraavasti: puheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja 

ja kaksi johtokunnan jäsentä ja seuraavana vuonna erovuoroisia ovat 1. varapuheenjohtaja ja kaksi 

johtokunnan jäsentä. 

Puheenjohtajan erotessa kesken toimikautensa siirtyy 1. varapuheenjohtaja hänen tilalleen ja toinen 

ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan uuden 2. varapuheenjohtajan. 

Uusi johtokunnan jäsen valitaan aina tehtävänsä jättäneen johtokunnan jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi. 

Johtokunta valitsee sihteerin, jonka ei tarvitse olla liiton jäsen. Johtokunta voi asettaa valvontansa alaisena 

toimivia toimikuntia ja työryhmiä ja määrätä heille maksettavat palkkiot. Toimikuntiin ja työryhmiin 

voidaan valita jäseneksi myös liittoon kuulumattomia henkilöitä. 

Johtokunnan kokous 

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt jompikumpi varapuheenjohtajista tai 

jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja 

toinen varapuheenjohtajista ja vähintään kaksi johtokunnan jäsenistä on läsnä. Johtokunnan kokouksissa 

asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan ääni. 

Johtokunnan tehtävät ovat: 

1. Toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

2. Edustaa liittoa ja tehdä liiton puolesta sitoumuksia. 

3. Valvoa ja toimeenpanna jäsenetuja. 

4. Kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat. 

5. Toimeenpanna liiton kokousten tekemät päätökset. 

6. Pitää luetteloa liiton jäsenistä. 
7. Hoitaa liiton taloutta ja pitää siitä kirjaa, joka päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tilin- ja 

toiminnantarkastajille. 

8. Laatia liiton toimintakertomus. 

9. Laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi. 

10. Valita keskuudestaan edustaja ja varaedustaja Suomen Taiteilijaseuran hallitukseen. 

11. Suunnitella ja toteuttaa jäsenvalinta. 

12. Valita keskuudestaan edustaja näyttelytoimikuntaan. 

13. Järjestää liiton toimeenpanemia näyttelyitä yhdessä näyttelytoimikunnan kanssa ja huolehtia 

tarvittaessa juryn asettamisesta. 

14. Tehdä päätös sellaisista asioista, jotka eivät liiton sääntöjen mukaan kuulu liiton kokousten 
ratkaistaviksi. 

15. Valita liiton toimihenkilöt ja työntekijät, määritellä heidän tehtävänsä ja sopia toimintasuunnitelman ja 

talousarvion puitteissa heidän työehdoistaan. 

16. Kartuttaa liiton taideteoskokoelmaa. 

7 § TILIT 

Liiton tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan ja näiden 

varamiehet valitsee liitonvuosikokous. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle ja 

toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan ja 

toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  



8 § LIITON KOKOUKSET JA KOOLLEKUTSUMINEN 
Liitto pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, vuosikokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja 

syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. 

Liiton johtokunta kutsuu koolle liiton kokouksen. Kokouskutsu julkaistaan liiton kotisivuilla viimeistään kaksi 

viikkoa ennen kokousta. 

Liiton jäsenillä on oikeus tuoda asioita käsiteltäväksi liiton kokouksessa. Aloitteet on toimitettava 

viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta kirjallisena liiton johtokunnalle. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
2. Esitellään liiton tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja tilin- ja toiminnantarkastajan 

lausunto. 

3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. 

4. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä näiden varamiehet. 

5. Vahvistetaan alkaneen vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma ja jäsenmaksujen suuruus. 

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

7. Käsitellään kiireelliseksi katsotut asiat. 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan syyskokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

2. Valitaan erovuorossa olevan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja erovuoroisten johtokunnan 

jäsenten tilalle kaksi jäsentä. 

3. Käsitellään tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 

4. Päätetään liiton johtokunnan jäsenten kokouspalkkioista ja puheenjohtajan palkkiosta. 

5. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle. 
6. Valitaan erovuoroisten liiton näyttelytoimikunnan jäsenten tilalle kaksi jäsentä.  

7. Valitaan jäsenvalintatoimikuntaan viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. 

8. Valitaan liiton edustajat Suomen Taiteilijaseuran edustajistoon. 

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

10. Käsitellään kiireelliseksi katsotut asiat. 

Ylimääräiset kokoukset 

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun liitonkokous niin päättää, kun johtokunta katsoo siihen olevan 

aihetta tai kun vähintään kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa 

varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuuden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Äänioikeus 

Kokouksissa on äänioikeus vain läsnä olevilla varsinaisilla jäsenillä. 

Päätökset 

Liiton kokous on päätäntävaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Asiat päätetään 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi lippuäänestyksessä, jolloin ratkaisee arpa. Äänestys 

toimitetaan suljetuin lipuin, jos kaksi jäsentä sitä vaatii. Päätöksen tekeminen asiassa, jota ensimmäistä 

kertaa käsitellään, on lykättävä seuraavaan kokoukseen, jos vähintään 2 läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii, 

ellei 2/3 läsnä olevista jäsenistä ole lykkäämistä vastaan. 

9 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS 

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, joku heistä yhdessä 

toiminnanjohtajan tai johtokunnan määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa, taikka toimihenkilö 

yksin. 



10 § EDUSTUS JA LIITON NIMISSÄ ESIINTYMINEN 

Johtokunta tai liiton kokous valitsee edustajat eri yhdistysten ja säätiöiden ym. edustajistoihin ja 

kokouksiin.  

Edustajat noudattavat yhdistyksen ja hallituksen tekemiä päätöksiä. 

Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä ei saa esiintyä julkisuudessa liiton nimissä ilman johtokunnan suostumusta. 

Jäsenvalintatoimikunta 
Liiton syyskokous valitsee viisi varsinaista ja kolme varajäsentä jäsenvalintatoimikuntaan, johon kuuluu 

myös johtokunta. Jäsenvalintatoimikunta käsittelee jäsenhakemukset ja valitsee uudet varsinaiset jäsenet, 

kokelasjäsenet ja vierailevat jäsenet. 

Näyttelytoimikunta 

Liiton näyttelytoimikunnassa on viisi jäsentä. 

Liiton syyskokous valitsee kaksi jäsentä näyttelytoimikuntaan erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa valitun 

näyttelytoimikunnan jäsenen kausi on kaksi kalenterivuotta. Liiton johtokunta valitsee keskuudestaan 

näyttelytoimikunnan yhden jäsenen vuodeksi kerrallaan. 

Näyttelytoimikunta valitsee näyttelyohjelman liiton galleriaan hakemusten perusteella ja suunnittelee ja 

hoitaa myös muita liiton näyttelyitä yhdessä johtokunnan kanssa. Näyttelytoimikunta valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan ja voi kutsua itselleen sihteerin. Näyttelytoimikunnan päätökset tehdään 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Tullakseen käsiteltäväksi on sääntöjen muutosehdotus jätettävä kirjallisesti johtokunnalle. Muutosehdotus 

tulee käsitellä ja hyväksyä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa, joista toisen tulee olla syys- tai 

vuosikokous, ja kannatuksen vähintään ¾ ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välillä on 

oltava vähintään 30 päivää. 

Liiton lopettaessa toimintansa on jäljelle jääneet varat, omaisuus ja arkisto sekä Suomen Taidegraafikot ry:n 

kokoelma säilytettävä yhtenäisenä kokonaisuutena. Kokous, joka liiton toiminnan lopettamisesta päättää, 

määrää Suomessa toimivan oikeuskelpoisen kuvataiteita suosivan yhteisön tai säätiön, jolle liiton jäljelle 

jääneet varat, omaisuus ja arkisto sekä Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelma siirtyy. 

13 § Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 

14 § Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. 

 

 


