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1 § 

Nimi, kotipaikka ja kielet 

Yhdistyksen nimi on Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry. ja siitä käytetään 

näissä säännöissä nimitystä Kilta. 

Killan kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä 

on suomi. 

 

2 § 

Tarkoitus ja toimintamuodot 

Killan tarkoituksena on Suomen mitalitaiteen edistäminen ja tukeminen. Kilta toimii mitalitaiteilijoiden, 

mitalintilaajien, mitalinvalmistajien, mitalinkerääjien, taidemuseoiden ja muiden vastaavien laitosten sekä 

mitalitaiteen tukijoiden yhdyssiteenä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta voi 

– valmistuttaa mitaleita ja tukea taiteilijoiden mitalituotantoa 

– järjestää mahdollisuuksien mukaan vuosimitalikilpailun, jossa palkituista ehdotuksista (sijat 1-3) 

yksi voidaan hallituksen päätöksellä toteuttaa Killan vuosimitalina 

– järjestää mahdollisuuksien mukaan muita kilpailuja 

– harjoittaa kokous-, julkaisu-, esitelmä-, tiedotus-, näyttely- ja muuta vastaavaa toimintaa 

– ylläpitää alaan liittyviä kokoelmia, luetteloita, arkistoja ja kirjastoa 

– antaa asiantuntija-apua mitalitaiteeseen liittyvissä kysymyksissä 

– myöntää apurahoja 

– myöntää ansiomitaleita, joiden jakosäännöt Killan kokous vahvistaa 

Toimintansa tukemiseksi Kilta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä varoja ja järjestää 

arpajaisia sekä järjestää jäsenten keskeisiä mitalien huutokauppoja. 

 

3 §  

Jäsenyys 

Killan jäseneksi hallitus voi hyväksyä 

– varsinaiseksi jäseneksi luonnollisen henkilön sekä taidemuseota tai sitä vastaavaa laitosta ylläpitävän 

oikeuskelpoisen yhteisön 

– taiteilijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n jäsenen, Killan kilpailussa menestyneen mitalin 

tekijän sekä vähintään yhden julkistetun taidemitalin muovanneen henkilön 

– kannattajajäseneksi luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 

– kirjeenvaihtajajäseneksi mitalitaiteen alalla ansioituneen ulkomaisen luonnollisen henkilön 

Killan kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua 

– kunniajäseneksi Killan tarkoitusperien hyväksi ansioituneesti toimineen luonnollisen henkilön 

– kunniapuheenjohtajaksi Suomen mitalitaiteen edistämisessä erittäin ansioituneesti toimineen Killan 

jäsenen. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. 

4 §Jäsenen oikeudet vuosimitaliin 



Killan varsinaisella ja taiteilijajäsenellä on oikeus lunastaa hallituksen määräämään hintaan Killan 

vuosimitali. Mikäli vuosimitali toteutetaan sellainen kuuluu ilman korvausta luovuttaa 

kunniapuheenjohtajalle, kunniajäsenelle ja kannattajajäsenelle. 

5 § 

Jäsenmaksu 

Killan varsinainen jäsen, kannattajajäsen ja taiteilijajäsen suorittaa ennen huhtikuun 30. päivää Killalle 

jäsenmaksun, josta Killan syyskokous päättää vuosittain tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä. 

– Taiteilijajäsen maksaa jäsenmaksun, joka on 1/3 jäsenen jäsenmaksusta. 

– Kannattajajäsenen jäsenmaksu on suurempi kuin varsinaisen jäsenen, kuitenkin enintään 

kymmenkertainen. 

– Kirjeenvaihtajajäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksua  

6 § Killasta eroaminen 

Jos jäsen haluaa erota Killasta, siitä on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoitettava erosta Killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Killan hallitus voi todeta eronneeksi 

jäsenen, joka kirjallisesta huomautuksesta huolimatta ei ole suorittanut jäsenmaksua ja jonka maksuviivästys 

on jatkunut vähintään kolme kuukautta jäsenmaksun määräytymisvuotta seuraavan kalenterivuoden ajan. 

7 §  

Killan varsinaiset kokoukset 

Kilta kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen ennen toukokuun 1. päivää ja 

syyskokoukseen syyskuun 1. päivän ja joulukuun 1. päivän välisenä aikana. 

Kutsu varsinaiseen kokoukseen tulee lähettää kaikille jäsenille kirjeessä, joka jätetään postiin vähintään 14 

päivää ennen kokousta. Jäsenen kokouskutsu voidaan toimittaa samassa ajassa vaihtoehtoisesti sähköisenä 

viestinä. 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan vaalit 

2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varainhoidosta 

4. tilintarkastajien kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastamisesta 

5. edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen 

6. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

7. muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan vaalit 

2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. Killan hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden 

vahvistaminen 

4. Killan hallituksen puheenjohtajan valitseminen joka kolmas vuosi sekä hallituksen muiden jäsenten 

valitseminen erovuoroisten sijaan 

5. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaalit 

6. seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksuista päättäminen 

7. muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat. 

8 § 

Ylimääräinen kokous 

Jos yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään kymmenesosa 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti tarkoituksen ja perusteet esittäen vaatii, hallituksen 

on kutsuttava Kilta ylimääräiseen kokoukseen.   

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tulee lähettää kaikille jäsenille kirjeessä, joka jätetään postiin vähintään 

neljätoista päivää ennen kokousta. 



Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat. Jäsenen kokouskutsu 

voidaan toimittaa samassa ajassa vaihtoehtoisesti sähköisenä viestinä. 

9 § 

Hallitus 

Kiltaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu Killan hallituksen puheenjohtaja sekä kuusi 

hallituksen jäsentä, joista vähintään kahden tulee olla taiteilijajäseniä. 

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että 

kaksi hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. 

Jos hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen ennen vaalikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen 

valitaan Killan seuraavassa kokouksessa toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä taikka esteellisenä ollessa varapuheenjohtajan 

kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on läsnä. 

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 

 

10 § 

Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tulee näitä sääntöjä noudattaen ja Killan kokouksissa tehtyjen päätösten mukaisesti hoitaa Killan 

asioita. 

Hallituksen tehtävänä on mm.: 

- ottaa toimeen Killan yleissihteeri, varainhoitaja ja muut toimihenkilöt 

- kutsua kokoon Killan kokoukset, laatia kevätkokoukselle kertomus Killan toiminnasta ja 

varainhoidosta sekä laatia syyskokoukselle tulo- ja menoarvio seuraavan vuoden toimintaa varten 

- tehdä Killan kokoukselle esityksiä rahastojen perustamisesta Killan toiminnan turvaamiseksi 

- asettaa Killan järjestämien mitalikilpailujen palkintolautakunnat 

- seurata mitalitaiteen kehitystä ja ryhtyä niihin toimiin, jotka ovat omiaan edistämään Killan 

tarkoitusperiä. 

11 § 

Nimen kirjoittaminen 

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä 

yleissihteerin, varasihteerin tai varainhoitajan kanssa. 

12 § 

Tilit 

Killan tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä hallituksen vuosikertomus on esitettävä tilintarkastajille 

viimeistään kuusi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään neljä 

viikkoa ennen edellä mainittua kokousta. 

13 § 

Sääntöjen muuttaminen 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan Killan varsinaisen kokouksen tekemällä päätöksellä, jota on 

puoltanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

 

14 § 

Killan purkaminen 

Kilta voidaan purkaa vain siten, että päätetään kahdessa Killan kokouksessa, joiden välillä on kulunut 

vähintään kuusi kuukautta, ja että viimeksi pidettävässä kokouksesta purkamista tarkoittavaa ehdotusta 

kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

Jos Kilta puretaan, sen varat on siirrettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan jollekin Killan 

tarkoitusperiä toteuttavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle. 

 

 


