
SÄÄNTÖMUUTOS 2019  
Sääntömuutos vaatii hyväksynnän ¾ ääntenenemmistöllä kahdessa yleiskokouksessa, joista toisen kokouksen 
tulee olla syys- tai vuosikokous. Jos sääntömuutos hyväksytään kokouksissa 18.10 ja 30.11., niin uudet säännöt 
astuvat voimaan vuoden 2020 alusta. 
 
3 § JÄSENET 

JÄSENYYSTYYPIT 
Esitys: Luovutaan kokelasjäsenyydestä sekä vierailevista jäsenistä. Nykyiset kokelasjäsenet (14 kpl) valitaan 
varsinaisiksi jäseniksi. Vierailevia jäseniä ei enää valita (vierailevia jäseniä ei ole tällä hetkellä). 

Nykyiset säännöt: 
Liiton jäseniä ovat kuvataiteilijat, jotka harjoittavat taidegrafiikkaa tai taidepiirtämistä sekä sitä 
tukevat henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 

Jäsenet jakautuvat seuraavasti: 
1. Varsinaiset jäsenet 2. Kunniajäsenet  3. Kokelasjäsenet  4. Vierailevat jäsenet  5. Kannatusjäsenet 

Sääntömuutoksen jälkeen: 
Liiton jäseniä ovat kuvataiteilijat, jotka harjoittavat taidegrafiikkaa tai taidepiirtämistä sekä sitä 
tukevat henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 
Jäsenet jakautuvat seuraavasti: 1. Varsinaiset jäsenet  2. Kunniajäsenet  3. Kannatusjäsenet 
 
JÄSENVALINTATOIMIKUNNAN KOKOONPANO 
Esitys: Pienennetään jäsenvalintatoimikunnan kokoonpanoa nykyisestä 12 + 3 varajäsentä niin, että 
jäsenvalintatoimikuntaan kuuluvat yleiskokouksen valitsemat jäsenet (5 + 3 varajäsentä) ja johtokunnan 
valitsemat edustajat (2), yhteensä 7 jäsentä ja 3 varajäsentä.  

Nykyiset säännöt: 
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. 

Sääntömuutoksen jälkeen: 
Jäseneksi pyrkivän tulee jättää jäsenhakemus liiton jäsenvalintatoimikunnalle. 
Liiton uudet varsinaiset jäsenet valitsee jäsenvalintatoimikunta, johon kuuluu syyskokouksen valitsema 
jäsenvalintatoimikunta, jossa on viisi jäsentä ja kolme varajäsentä sekä johtokunnan keskuudestaan valitsemat 
kaksi edustajaa. 

JÄSENKRITEERIT 
Esitys: Jäsenvalintakriteeristön päivittäminen (sähköiset jäsenhakemukset syksystä 2019 lähtien): 
näyteteoksia ei enää vaadita ja jäsenkriteereitä ei määritellä yksityiskohtaisesti säännöissä. 
Jäsenvalintatoimikunta päivittää hakuohjeen vuosittain. 
 
Nykyiset säännöt:  
Päteväksi näytöksi katsotaan 
- näytetyöt, 
- osallistuminen eri teoksilla jurytettyihin valtakunnallisiin tai kansallisiin näyttelyihin, 
- palkituksi tuleminen valtakunnallisessa kilpailussa, 
- muu ammatillinen toiminta kuvataiteilijana ja  
- ammattiin valmistava taidekoulutus tai vastaavat tiedot. 



Sääntömuutoksen jälkeen: 
Jäseneksi pyrkivän tulee toimittaa jäsenhakemus, josta käy ilmi hakijan henkilötiedot, taideopinnot sekä 
taiteellinen ja ammatillinen toiminta. 

4 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 
Esitys: Ero jäsenyydestä astuu voimaan nopeammin. Tämä helpottaa jäsenrekisterin ylläpitoa. 

Nykyiset säännöt: 
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. 

Sääntömuutoksen jälkeen: 
Jäsen on vapaa liiton jäsenyydestä ilmoitettuaan eroamisesta kirjallisesti liiton johtokunnalle tai liiton 
kokouksessa pöytäkirjaan merkittävästi. 
 
5 § JÄSENMAKSUT  
Esitys: Alennettua jäsenmaksua maksaisivat jatkossa kaikki 65 vuotta täyttäneet tai eläkkeellä olevat 
jäsenet riippumatta siitä koska he ovat tulleet valituksi liiton jäseneksi (nykyisin jäsenmaksukäytäntö on eri 
riippuen koska jäsen on tullut valituksi liiton jäseneksi). Kunniajäsenet ja 80 vuotta täyttäneet olisivat 
kokonaan vapautettuja jäsenmaksuista. Kaikki eläkkeellä olevat jäsenet maksavat alennettua jäsenmaksua. 

Nykyiset säännöt:  
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. 
 
Sääntömuutoksen jälkeen:  
Jäsenet, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta tai eläkkeellä maksavat 1/2 jäsenmaksusta. Kunniajäsenet sekä 80 
vuotta täyttäneet jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. 

8 § ETÄ-ÄÄNESTÄMISEN MAHDOLLISUUS TULEVAISUUDESSA  

Sääntömuutos mahdollistaisi tarvittaessa tulevaisuudessa etä-äänestämisen jos liiton johtokunta tai 
yleiskokous niin päättää. 
Esitys: Lisätään sääntöihin kohta, joka mahdollistaa tulevaisuudessa etä-äänestämisen. 
 
Nykyiset säännöt:  
Äänioikeus 
Kokouksissa on äänioikeus vai läsnä olevilla varsinaisilla jäsenillä. 

Sääntömuutoksen jälkeen: 
Äänioikeus 
Johtokunnan tai liiton kokouksen niin päättäessä äänestäminen on mahdollista liiton varsinaisille jäsenille 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. 
 
14 § SAAVUTETTUJEN JÄSENETUJEN TURVAAMINEN 
Poistetaan säännöistä pykälä 14, jonka mukaan jo saavutettuja jäsenetuja ei voi muuttaa.  
Jatkossa jäsenetuja voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä. 
 
 


