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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi:  Materia ry, epävirallisesti Muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys 
Yhdistyksen kotipaikka: Jyväskylä 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
1) valvoa muotoilu- ja taideteollisuusalalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä 

ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja sekä parantaa alojen yleisiä toimintaedellytyksiä 
2) kehittää muotoilun ja taideteollisuusalan tekemistä ja toimintaa Keski-Suomessa 
3) edistää jäsentensä yhteistoimintaa ja verkostoitumista 
4) kohottaa jäsentensä ammattitaitoa ja tukea heidän ammatillista toimintaansa 
5) edistää alan tunnettavuutta  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
1) pitää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia 
2) järjestää koulutustilaisuuksia ja jäsenilleen opintomatkoja 
3) harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
4) kerää alan arkistomateriaalia 
5) hoitaa yhteyksiä alan järjestöihin ja oppilaitoksiin 
6) tekee esityksiä ja antaa lausuntoja muotoilu- ja taideteollisuusalaa koskevissa asioissa 

3. Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat anoa kaikki, jotka ovat valmistuneet muotoilualan 
korkea-asteelta tai ammattikorkeakoulusta tai jotka ovat muulla tavoin hankkineet vastaavan 
ammattipätevyyden. Vastaavan ammattipätevyyden toteamiseksi täytyy seuraavista kolmesta 
kriteeristä kahden täyttyä: 
1)  on saanut taiteilija-apurahan 
2)  on osallistunut kotimaiseen tai ulkomaiseen jurytettyyn näyttelyyn 
3)  on saanut lunastus- tai tunnustuspalkinnon korkeatasoisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa 

kilpailussa 
 
Tai henkilö on ammatin- tai taiteenharjoittamisen tuloksena saanut yleistä tunnustusta 
kyvykkyydestään ja taidoistaan taideteollisuuden alalla. Yhdistykseen voi kuulua myös 
kokelasjäseniä. Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä alan opiskelijoita tai vastavalmistuneita sekä 
alalla työskenteleviä. Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja 
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole 
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua 
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kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaisesta, kokelas- ja kannatusjäsenyydestä päättää yhdistyksen 
hallitus. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksestä eronneeksi katsotaan jäsen, joka ei ole suorittanut 
jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.  

5. Liittymis-, jäsen-, kannatus- ja kokelasjäsenmaksu 
Varsinainen, kokelas- ja on velvoitettu maksamaan yhdistykselle kertaluontoisen liittymismaksun 
ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruus päätetään vuosikokouksessa erikseen kullekin 
jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. 

6. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitusta valittaessa tulee ottaa 
huomioon, mikäli mahdollista, alueelliset näkökohdat ja taideteollisuuden eri osa-alueet ovat 
edustettuina hallituksessa. Hallituksen muodostaa vuodeksi (1) kerrallaan valittu puheenjohtaja  
ja vähintään neljä (4) kahdeksi vuodeksi (2) kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä vuodeksi 
(1) kerrallaan valitut nolla – neljä (0-4) varajäsentä. Puolet hallituksen muista varsinaisista 
jäsenistä on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta 
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 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksella on oikeus antaa jäsenilleen yhdistyksen toimia edistäviä 
tehtäviä. Hallitus valitsee, nimittää ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muut palkalliset 
työntekijät. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahaston-
hoitaja, kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille ja tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta 
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien ja tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 
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9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
toukokuussa. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen-
kymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
tulee, ellei säännöissä ole toisin määritelty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti, sähköpostitse tai puhelimitse. 

11. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa 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)  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruus 
8)  Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja 

varajäsenet 
9)  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi 

tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
10)  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin 

asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Yhdistyksen varat 
Yhdistys on oikeutettu toimintansa rahoittamiseksi hankkimaan ja hallitsemaan toimintansa 
kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia ja 
testamentteja sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanemaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. 
Lisäksi yhdistys voi toimintansa tukemiseksi hakea apurahoja ja avustuksia. 
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13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden 
kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkaminen 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. 
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