Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

SÄÄNNÖT

I NIMI JA TARKOITUS
1§
Yhdistyksen nimi on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Förbundet för hemslöjd och
konsthantverk Taito rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä sanotaan näissä
säännöissä keskusliitoksi.
2§

Keskusliiton tarkoituksena on toimia käsi- ja taideteollisuusalan yleisten edellytysten kaikinpuoliseksi edistämiseksi ja kehittämiseksi.

II TEHTÄVÄT
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi keskusliitto
1) suorittaa valtion sille antamat tehtävät,
2) edistää jäsenistönsä toimintaa ja yhteistyötä,
3) tukee jäsenjärjestöihinsä kuuluvien käsi- ja taideteollisuuden harjoittajain toimintaa
antamalla ohjausta tuotanto- ja myyntikysymysten järjestelyssä ja suorittaa laaduntarkkailua,
4) tekee aloitteita käsi- ja taideteollisuusalan neuvonnan, tuotannon ja markkinoinnin
sekä ammattikasvatuksen edistämiseksi,
5) järjestää jäsenjärjestöjensä kanssa näyttelyitä, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, kursseja ja
kilpailuja sekä myyjäisiä ja arpajaisia,
6) harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja tiedotustoimintaa sekä voittoa tavoittelematta
välittää malleja,
7) myöntää ansiomerkkejä sekä tekee esityksiä kunniamerkkien myöntämisestä,
8) on yhteistoiminnassa ulkomaisten alan järjestöjen kanssa sekä
9) muillakin vastaavanlaisilla tavoilla edistää käsi- ja taideteollisuusalaa.
III JÄSENYYS
4§
Keskusliiton jäseneksi voi päästä
1) rekisteröity käsi- ja taideteollisuusyhdistys tai sitä vastaava aluejärjestö,
2) rekisteröity erikoisjärjestö, jonka tehtäviin kuuluu jonkin käsi- ja taideteollisuuden työalan
hoitaminen,
3) oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toimintaan kuuluu käsi- ja taideteollisuuden edistäminen
sekä
4) käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen oikeuskelpoinen omistajayhteisö.
Jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus keskusliiton hallitukselle, joka hyväksyy uudet jäsenet.
Keskusliiton hallitus voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti työskennelleitä, joista yksi voidaan kutsua oltermanniksi. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.
5§

Jäsenet maksavat keskusliitolle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää
keskusliiton varsinainen kokous.

IV TOIMIELIMET
6§
Keskusliiton toimielimet ovat keskusliiton kokous ja hallitus.
7§
Keskusliiton varsinainen kokous pidetään vuosittain maalis-toukokuussa hallituksen
määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.
Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen kokoukseen on postitettava vähintään 14 vrk ennen kokousta.
8§

Jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään äänivaltaisia edustajia kokoukseen seuraavasti:
1) käsi- ja taideteollisuusyhdistys yhden edustajan kutakin alkavaa kahtasataa jäsentä kohti, ei
kuitenkaan useampaa kuin kolme edustajaa,
2) erikoisjärjestö, jonka jäsenmäärä on alle kaksisataa yhden edustajan ja erikoisjärjestö, jonka jäsenmäärä on yli kaksisataa kaksi edustajaa sekä
3) muut 4 §:ssä mainitut jäsenet kukin yhden edustajan.

Valtion käsi- ja taideteollisuusviranomaisilla, keskusliiton kunniajäsenillä, hallituksen jäsenillä ja
keskusliiton toimihenkilöillä on kokouksessa puhevalta.
Keskusliiton kokouksesta aiheutuvat edustajien matka- ym. kustannukset korvaa se järjestö,
jota he kokouksessa edustavat.
9§

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai näiden estyneenä ollessa hallituksen jäsen.
Keskusliiton varsinaisessa kokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ja ääntenlaskijat (2)
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) hyväksytään työjärjestys
4) käsitellään edellisen kalenterivuoden toiminta- ja tilikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7) päätetään jäsenmaksun suuruus
8) päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
9) valitaan joka toinen vuosi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
10) valitaan vähintään yksi-kaksi tilintarkastajaa ja yksi-kaksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastajia
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Jäsenten aloitteesta voivat varsinaisessa kokouksessa tulla käsiteltäviksi asiat, joista on tehty
hallitukselle kirjallinen esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10§

Hallitukseen kuuluu keskusliiton varsinaisen kokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka voidaan valita korkeintaan kolmeksi 2vuotiskaudeksi peräkkäin. Määrävuodet eivät koske puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
tehtäviä.
Hallitus toimii, sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on muualla sanottu, keskusliiton lakimääräisenä edustajana, panee toimeen keskusliiton kokouksen päätökset sekä valmistelee sille esiteltävät asiat. Hallitus ottaa palvelukseen ja erottaa keskusliiton toimihenkilöt siltä osin kuin
hallitus ei ole siirtänyt asiaa toiminnanjohtajalle sekä päättää heidän palkkauksestaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Käsi- ja taideteollisuusviranomaisilla
on hallituksen kokouksessa puhevalta.

V TOIMIHENKILÖT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN
11§
Keskusliiton henkilöstöön kuuluu toiminnanjohtaja ja yksi tai useampi muu toimi
henkilö.
12§
Keskusliiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen siihen määräämä muu henkilö, näistä kaksi yhdessä.
VI TILIEN PÄÄTTÄMINEN
13§
Keskusliiton tilit päätetään kalenterivuosittain.
VII SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA TOIMINNAN LOPETTAMINEN
14§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos keskusliiton kokouksen kirjallisessa
kokouskutsussa on mainittu muutosehdotus ja muutoksen puolesta annetaan vähintään 3/4
keskusliiton kokouksessa annetuista äänistä.
15§

Jos keskusliiton toiminta lopetetaan, menevät sen varat valtiolle käytettäväksi käsi- ja
taideteollisuutta edistäviin tarkoituksiin.

16§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.
Säännöt on vahvistettu 28.8.2001.

