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Hotelli Pohjanhovi, valmistunut Rovaniemelle 1948. Arkkitehdit Aulis 
Hämäläinen ja Jouko Ylihannu. Kuva Erna ja Helmut Blenck, 1951.
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R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N 
S Y Y S K O K O U S

Tervetuloa Rakennustaiteen Seuran syyskokoukseen, joka pidetään maanantaina 
30.11.2015 klo 17 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) salissa 312.

Ennen kokousta kuullaan TkT Harri Hautajärven luento Maisemat ja arkkitehtuuri La-
pin matkailun rakentamisessa.

Lapin matkailusta tuli osa kansallista ja isänmaallista projektia 1920-luvulta lähtien. Mat-
kailua luotiin 1960-luvulle asti maisemilla ja korkealuokkaisella arkkitehtuurilla. Suun-
nitteluun palkattiin tunnettuja arkkitehteja, sisustusarkkitehteja ja muotoilijoita. Raken-
nukset sisustettiin yksilöllisesti. Arkkitehtuurissa ja sisustuksissa näkyi sekä kansallisia että 
kansainvälisiä vaikutteita. Funktionalistiset hotellit viestivät moderniutta, tunnetuimpina 
Pohjanhovi ja Pallastunturin hotelli. 1930–1950-luvun hirsirakenteiset matkailu- ja ret-
keilymajat ilmensivät kansallisromantiikkaa ja talonpoikaiskulttuuria. Kansallisromantti-
nen, esteettinen ja vaaliva suhtautuminen tärkeisiin maisemanähtävyyksiin korvautui 
1960-luvulta lähtien toiminnallista matkailua palvelevalla rakentamisella. Useista matka-
kohteista kasvoi lomakaupunkeja. Lapin matkailun ja siihen liittyvän arkkitehtuurin 
historia on tyypillinen esimerkki maailmanlaajuisen turismin alueellisesta kehityskaaresta.

Luento pohjautuu Harri Hautajärven väitöskirjaan Autiotuvista lomakaupunkeihin. La-
pin matkailun arkkitehtuurihistoria. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkea-
koulu, Arkkitehtuurin laitos; Aalto ARTS Books 2014, 433 s.

Tervetuloa!

Syyskokouksen esityslista:

1)  Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2)  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3)  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4)  Vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
5)  Maksettavat palkat ja palkkiot
6)  Seuran puheenjohtajan vaali
7)  Seuran varapuheenjohtajan vaali
8)  Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
9)  Toiminnantarkastajan ja tämän varahenkilön vaali
10)  Sääntöjen muuttaminen
11)  Muut asiat
12)  Kokouksen päättäminen

Ohessa vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus. Sääntömuutosta käsit-
televää kohtaa varten oheen on lisäksi liitetty seuran voimassa olevat säännöt ja ehdotus 
uusiksi säännöiksi.
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Autiotuvista Lomakaupunkeihin. Harri Hautajärven väitöskirja.
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Sihteeri, FM Linda Leskinen
Taloudenhoitaja Erik Sjöholm

Rakennustaiteen seura edistää hyvää arkki-
tehtuuria.

Seura kiinnittää huomiota ympäristön ole-
massa olevien arvojen säilyttämiseen ja 
korkeatasoisen ympäristön luomiseen.

Seura ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtai-
siin rakennettua ympäristöä koskeviin ky-
symyksiin.

Seura julkaisee neljä jäsentiedotetta vuo-
den 2016 aikana. Niissä käydään keskuste-
lua ajankohtaisista aiheista ja tiedotetaan 
seuran toiminnasta.

Seura jatkaa arkkitehtihaastattelujen sar-
jaa. Tähänastiset haastattelut ovat luetta-
vissa ja kuultavissa Suomen Arkkitehtuuri-
museossa. Puuttuvien litterointien teke-
mistä jatketaan yhteistyössä Helsingin yli-

opiston kansatieteen kanssa. Valmiit litte-
roinnit pyritään viemään Arkkitehtuuri-
museon sivuille kun asianomaisten suostu-
mus on saatu.

Seura järjestää tutustumiskäyntejä, luento-
ja ja seminaareja liittyen ajankohtaisiin ja 
ikuisiin aiheisiin. Tarkoitus on järjestää ke-
väällä tai syksyllä myös pidennetty viikon-
loppuekskursio.

Seura kaipaa jäseniltään tietoja, kannanot-
toja ja ehdotuksia asioista, joihin seuran 
tulisi puuttua.

Seura kehittää kotisivujaan siten, että uu-
simmat jäsentiedotteet ja kutsut seuran ti-
laisuuksiin ovat helposti löydettävissä. Li-
säksi seura tukee paikallista vaikuttamista 
ja tehostaa jäsenhankintaansa.

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N 
T O I M I N T A S U U N N I T E L M A  2 0 1 6

Pallastunturin matkailumaja valmistui 1948. Arkkitehti Jouko Ylihannu. Valokuva Pietinen, 
Suomen Matkailijayhdistyksen postikortti. Harri hautajärven kokoelma.

RTS_3_15.indd   4 8.11.2015   10.15



5

J Ä S E N T I E D O T E  3 : 2 0 1 5

RAKENNUSTAITEEN SEURA 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2014
BUDJETTI arvio toteutunut

VARSINAINEN TOIMINTA
YLEISTOIMINTA

TUOTOT:
3010  Julkaisujen myynti 0,00 117,50
3019  Muut tuotot 0,00
* YLEISTOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 0,00 117,50

KULUT:
3020  Palkat ja palkkiot -6900,00 -4823,00
3021  Sosiaalikulut -1450,00 -950,01
3022  Jäsentiedotteet -4000,00 -7023,34
3023  Ekskursiot -50,00 -584,47
3025  Postituskulut -2000,00 -1670,23
3027  Jäsenmaksut -400,00 -438,64
3028  Ravintolatarjoilu -650,00 -635,10
3030  Tietoliikenne -140,00 -130,80
3031  Seminaarit -1500,00 0,00
3034  Vuosikokouskulut -300,00 -351,90
3049  Muut yleistoiminnan kulut -300,00 -267,44
3050  Poistot -10,00 -14,04
* YLEISTOIMINTA KULUT YHT -17700,00 -16888,97

TUOTOT:
3110  Avustukset 8000,00
* HAASTATTELUTUTKIMUS TUOTOT YHT 0,00 8000,00

KULUT:
3120  Palkkiot ja korvaukset -6537,00
3121  Sosiaalikulut -1476,41
* HAASTATTELUTUTKIMUS KULUT YHT 0,00 -8013,41

TUOTOT:
3310  Avustukset 10000,00
3319  Muut seminaari tuotot 255,80
* ERIKOIS-SEMINAARIT TUOTOT YHT 0,00 10255,80

KULUT:
3320  Palkkiot ja korvaukset -3787,30
3321  Sosiaalikulut -897,60
3322  Matkakulut -4196,99
3349  Muut seminaarikulut -1240,00
* ERIKOIS-SEMINAARIT KULUT YHT 0,00 -10121,89

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄ  * -17700,00 -16650,97

VARAINHANKINTA
TUOTOT:
6010  Jäsenmaksutuotot 7300,00 7160,00
7000  Korkotuotot pankkitileistä 200,00 434,33
7010  Osinkotuotot 200,00 195,00
* TUOTOT 7700,00 7789,33

KULUT:
7020  Muut kulut -228,01
7030 Korkokulut -7,75
* KULUT: 0,00 -235,76

VARAINHANKINTA TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -10000,00 -9097,40

YLEISAVUSTUKSET
7070  Yleisavustukset 10000,00 9000,00
* YLEISAVUSTUKSET 10000,00 9000,00

TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                   * 0,00 -97,40
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Rakennustaiteen Seuran sääntöjen 
muuttaminen

Rakennustaiteen Seura ry:n sääntöjä on 
päätetty tarkistaa ja ajanmukaistaa. Voi-
massa olevissa säännöissä on muutamia 
vanhentuneita kohtia kuten ICOMOS-
toimikuntaa koskevat maininnat. Lisäksi 
joitakin jäsenyyteen ja johtokuntaan liitty-
viä seikkoja on haluttu tarkistaa: sääntöi-
hin on lisätty esimerkiksi jäsenen eroamis-
ta ja erottamista koskeva pykälä, ja johto-
kunnan päätösvaltaisuuteen ja järjestäyty-
miseen on tehty pieniä muutoksia. Pykäliä 
on myös yhdistetty ja niiden jaottelua 
muutettu selkeämmäksi ja enemmän Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen mallisääntöjä 
vastaavaksi.
 Oheinen ehdotus on hyväksytty kevät-
kokouksessa aiemmin kuluvana vuonna. 
Jotta sääntömuutokset astuisivat voimaan, 
ne tulee käsitellä vielä syyskokouksessa.
 Sääntömuutoksiin liittyviin kysymyk-
siin vastaa seuran sihteeri Joona Rantasalo, 
sihteeri@rakennustaiteenseura.fi.

Rakennustaiteen Seuran voimassa olevat 
säännöt
Päivitetty 5.2.2004

1 § 
Yhdistyksen nimi on Rakennustaiteen 
Seura — Samfundet för byggnadskonst ja 
sen kotipaikka on Helsinki.
2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja 
edistää rakennustaidetta ja siihen liittyvää 
ympäristökulttuuria. Seura on yleishyödyl-
linen yhdistys.
3 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tuke-
malla rakennustaiteen tutkimus-, valistus-, 
arkistointi, julkaisu- ja näyttelytoimintaa 
sekä osallistumalla rakennustaiteellisesti ja 
historiallisesti arvokkaan ympäristön ke-
hittämiseen ja suojeluun tekemällä niitä 

koskevia aloitteita, järjestämällä keskuste-
luja ja antamalla lausuntoja sekä vastaavilla 
muilla tavoilla. Yhdistys julkaisee neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä. Yh-
distys ylläpitää ja edistää toiminta-alansa 
kansainvälisiä suhteita.
3a § Yhdistys voi omistaa toimintaansa 
varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta 
omaisuutta.
3b § Yhdistys voi perustaa rahastoja.
4 § Yhdistyksen jäseneksi voi päästä Suo-
men kansalainen tai oikeuskelpoinen suo-
malainen yhteisö sekä ulkomaalainen, kui-
tenkin siten, että ulkomaalaisten lukumää-
rä ei saa ylittää kolmannesta yhdistyksen 
koko jäsenmäärästä jäsenanomukset hy-
väksyy yhdistyksen johtokunta. Yhdistyk-
sen jäsenet ovat vuosi-, ainais- tai lahjoitta-
jajäseniä. Yhdistyksen kokous voi johto-
kunnan yksimielisestä esityksestä kutsua 
yhdistyksen kirjeenvaihtaja- tai kunniajä-
seneksi yhdistyksen tarkoitusperiä erittäin 
huomattavalla tavalla edistäneen henkilön, 
jolloin hyväksymiseen vaaditaan 4/5 ään-
tenenemmistö.
5 § Jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen pu-
heenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyk-
sen kokouksen pöytäkirjaan.
6 § Vuosijäsen suorittaa yhdistykseen liit-
tyessään liittymismaksun sekä kultakin 
vuodelta vuotuisen jäsenmaksun. Ainais- 
ja lahjoittajajäsenet sitä vastoin suorittavat 
kertakaikkisen jäsenmaksun. Kunnia- ja 
kirjeenvaihtajajäsenet ovat vapaat liitty-
mis- ja vuosimaksuista ja 40 vuotta vuosi-
jäseninä olleet vuosimaksusta.
7 § Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa 
rekisteröimättömiä paikallisosastoja toimi-
maan yhdistyksen tavoitteiden toteuttami-
seksi.
8 § Yhdistyksen neuvoa-antavana asian-
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tuntijaelimenä ICOMOS-järjestön (Inter-
national Council on Monuments and Si-
tes) päämäärien toteuttamista varten on 
ICOMOS-toimikunta.
9 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta. 
Siihen kuuluvat johtokunnan puheenjoh-
taja, jota kutsutaan yhdistyksen puheen-
johtajaksi, varapuheenjohtaja sekä enin-
tään kymmenen muuta jäsentä, joista aina-
kin yhden tulee olla yhdistyksen ICO-
MOS-toimikunnan jäsen.
 Yhdistyksen puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja sekä se ICOMOS-toimikun-
nan jäsen, joka 1. momentin mukaan on 
johtokunnan jäsen, valitaan vuodeksi ker-
rallaan. Johtokunnan muut jäsenet vali-
taan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, 
että vuosittain kolme jäsentä on erovuo-
rossa.
10 § Johtokunta kokoontuu puheenjohta-
jan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltai-
nen, kun puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja sekä vähintään kuusi jäsentä on 
saapuvilla.
11 § Johtokunnan tehtävänä on yhdistyk-
sen päätösten toimeenpaneminen sekä 
muutoinkin yhdistyksen toiminnan järjes-
täminen yhdistyksen tarkoitusperien mu-
kaisesti.
 Johtokunta vahvistaa alaistensa toimi-
kuntien ja paikallisosastojen johtosään-
nön.
12 § Johtokunta voi yhdistyksen talousar-
vion puitteissa palkata yhdistykselle tar-
peellisia toimihenkilöitä.
13 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 
ovat kevätkokous, joka pidetään maalis-
kuussa, ja syyskokous, joka pidetään mar-
raskuussa. Lisäksi yhdistys kokoontuu tar-
vittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Jäsenet 
kutsutaan kokouksiin kullekin jäsenelle 
lähetettävällä kirjeellä, joka on annettava 
postin toimitettavaksi viimeistään 14 päi-
vää ennen kokousta. Mikäli kokouksessa 
halutaan päättää yhdistyksen sääntöjen 
muuttamisesta taikka yhdistyksen purka-
misesta, kutsuun on, jotta se olisi laillinen, 

liitettävä ehdotus, jonka pohjalta sääntö-
muutos käsitellään taikka syy, miksi yhdis-
tys halutaan purkaa sekä ehdotus yhdistyk-
sen omaisuuden käyttämisestä.
14 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraa-
vat asiat:
1) Yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus 
edelliseltä kalenterivuodelta.
2) Tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja 
vastuuvapauden myöntäminen johtokun-
nalle.
 Edellä mainittuja asioita käsiteltäessä 
johtaa puhetta kokouksen siihen valitsema 
yhdistyksen jäsen, joka ei kuulu yhdistyk-
sen johtokuntaan.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asi-
at:
1) Seuraavan kalenterivuoden toiminta-
suunnitelma ja talousarvioehdotus sekä 
sen yhteydessä 6 §:ssä mainittujen maksu-
jen määrääminen, samoin kuin yhdistyk-
sen luottamushenkilöille suoritettavien 
palkkioiden määrääminen.
2) Puheenjohtajan vaali.
3) Varapuheenjohtajan vaali.
4) Jäsenten vaali johtokunnan erovuorossa 
olevien tilalle.
5) Jäsenten vaali ICOMOS-toimikuntaan 
erovuorossa olevien tilalle.
6) Johtokunnan jäsenenä olevan ICO-
MOS-toimikunnan jäsenen vaali.
7) Kahden tilintarkastajan ja näille kahden 
varamiehen vaali.
 Ennen vaalitoimitusta on jokainen yh-
distyksen kokouksessa läsnäoleva jäsen oi-
keutettu asettamaan ehdokkaita kysymyk-
sessä oleviin luottamustoimiin. Edellä 
2—6 kohdissa mainitut vaalit toimitetaan 
suljetuin lipuin; vain ehdokkaiksi nimetty-
jä saadaan äänestää. Äänestyslippuun saa 
kukin äänestäjä kirjoittaa puheenjohtajien 
vaalissa yhden ehdokkaan nimen sekä joh-
tokunnan ja ICOMOS-toimikunnan jä-
senten vaalissa niin monen ehdokkaan ni-
men kuin johtokuntaan on valittava jäse-
niä. Eniten ääniä saaneet katsotaan vali-
tuiksi.
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 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
siihen valittua kokouksessa läsnä ollutta 
jäsentä.
15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdis-
tyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohta-
ja jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihtee-
rin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyk-
sen juoksevien asioiden hoitamista varten 
johtokunta voi antaa 12 §:ssä tarkoitetulle 
toimihenkilölle oikeuden yhdistyksen ni-
men kirjoittamiseen.
16 § Näiden sääntöjen muuttamiseen tai 
yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että 
päätös tehdään kahdessa peräkkäisessä ko-
kouksessa, joista toisen tulee olla varsinai-
nen kokous, ja että kummassakin kokouk-
sessa muutos- tai purkamisehdotusta kan-
nattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä. 
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen 
varallisuus Suomen rakennustaiteen muse-
olle tai käytetään yhdistyksen jälkimmäi-
sen purkamiskokouksen määräämällä ta-
valla muuhun yhdistyksen päämääriä edis-
tävään tarkoitukseen.
17 § Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo 
saavutettuja jäsenetuja.

Ehdotus uusiksi säännöiksi
20.3.2015

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rakennustaiteen 
Seura – Samfundet för byggnadskonst, ja 
sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja 
edistää rakennustaidetta ja siihen liittyvää 
ympäristökulttuuria. Seura on yleishyödyl-
linen yhdistys.
 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tuke-
malla rakennustaiteen tutkimus-, valistus-, 
arkistointi, julkaisu- ja näyttelytoimintaa 
sekä osallistumalla rakennustaiteellisesti ja 
historiallisesti arvokkaan ympäristön ke-
hittämiseen ja suojeluun tekemällä niitä 
koskevia aloitteita, järjestämällä keskuste-
luja ja antamalla lausuntoja sekä vastaavilla 

muilla tavoilla. Yhdistys julkaisee neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä. Yh-
distys ylläpitää ja edistää toiminta-alansa 
kansainvälisiä suhteita.
 Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä 
on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, avus-
tuksia, testamentteja yms. Yhdistys voi 
perustaa rahastoja ja omistaa toimintaansa 
varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta 
omaisuutta.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäseneksi voi-
daan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kan-
nattajajäseneksi voidaan hyväksyä luon-
nollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yh-
teisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tar-
koitusta ja toimintaa. Jäsenanomukset hy-
väksyy yhdistyksen johtokunta. Yhdistyk-
sen kokous voi johtokunnan yksimielisestä 
esityksestä kutsua yhdistyksen kirjeenvaih-
taja- tai kunniajäseneksi yhdistyksen tar-
koitusperiä erittäin huomattavalla tavalla 
edistäneen henkilön, jolloin hyväksymi-
seen vaaditaan 4/5 ääntenenemmistö.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä il-
moittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle 
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitta-
malla erosta yhdistyksen kokouksessa mer-
kittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi 
erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on 
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa mak-
samatta tai on muuten jättänyt täyttämättä 
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyk-
seen liittymällä sitoutunut tai on menette-
lyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 
tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosijäsen suorittaa yhdistykseen liittyes-
sään liittymismaksun sekä kultakin vuo-
delta vuotuisen jäsenmaksun. Ainais- ja 
kannattajajäsenet sitä vastoin suorittavat 
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kertakaikkisen jäsenmaksun. Kunnia- ja 
kirjeenvaihtajajäsenet ovat vapaat liitty-
mis- ja vuosimaksuista ja 40 vuotta vuosi-
jäseninä olleet vuosimaksusta. Maksujen 
suuruudesta päättää syyskokous.

6 § Paikallisosastot
Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa re-
kisteröimättömiä paikallisosastoja toimi-
maan yhdistyksen tavoitteiden toteuttami-
seksi.

7 § Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta. Sen 
tehtävänä on yhdistyksen päätösten toi-
meenpaneminen sekä muutoinkin yhdis-
tyksen toiminnan järjestäminen yhdistyk-
sen tarkoitusperien mukaisesti. Johtokunta 
myös vahvistaa alaistensa toimikuntien ja 
paikallisosastojen johtosäännön.
 Johtokuntaan kuuluvat syyskokoukses-
sa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan 
yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä vähin-
tään seitsemän ja enintään yksitoista muu-
ta jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja vali-
taan vuodeksi ja johtokunnan muut jä-
senet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johto-
kunta valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulko-
puoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja 
muut tarvittavat toimihenkilöt.
 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan 
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johto-
kunta on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai va-
rapuheenjohtaja mukaan luettuna on läs-
nä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä ta-
san ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleis-
sa kuitenkin arpa.

8 § Toimihenkilöt
Johtokunta voi yhdistyksen talousarvion 
puitteissa palkata 7 §:ssä mainittuja yhdis-
tykselle tarpeellisia toimihenkilöitä.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyk-
sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin 
tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen 
juoksevien asioiden hoitamista varten joh-
tokunta voi antaa 8 §:ssä tarkoitetulle toi-
mihenkilölle oikeuden yhdistyksen nimen 
kirjoittamiseen.

10 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
johtokunnan vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajalle viimeistään kuu-
kautta ennen kevätkokousta. Toiminnan-
tarkastajan tulee antaa kirjallinen lausun-
tonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen ke-
vätkokousta johtokunnalle.

11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista 
kokousta.  Yhdistyksen kevätkokous pide-
tään maalis-huhtikuussa ja syyskokous 
marras-joulukuussa johtokunnan määrää-
mänä päivänä. Ylimääräinen kokous pide-
tään, kun yhdistyksen kokous niin päättää 
tai kun johtokunta katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäse-
nistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitet-
tua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty jollekin johtokun-
nan jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on 
jokaisella vuosi-, ainais-, kirjeenvaihtaja- ja 
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäse-
nellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoi-
keus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
se mielipide, jota on kannattanut yli puo-
let annetuista äänistä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsu-
minen
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Jäsenet kutsutaan kokouksiin kullekin jä-
senelle lähetettävällä kirjeellä, joka on an-
nettava postin toimitettavaksi viimeistään 
14 päivää ennen kokousta. Mikäli kokouk-
sessa halutaan päättää yhdistyksen sääntö-
jen muuttamisesta taikka yhdistyksen pur-
kamisesta, kutsuun on, jotta se olisi lailli-
nen, liitettävä ehdotus, jonka pohjalta 
sääntömuutos käsitellään taikka syy, miksi 
yhdistys halutaan purkaa sekä ehdotus yh-
distyksen omaisuuden käyttämisestä.

13 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih-
teeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvit-
taessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä johto-
kunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mai-
nitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih-
teeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvit-
taessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden 
toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 
sekä sen yhteydessä sääntöjen 5 §:ssä mai-
nittujen maksujen suuruudet, samoin kuin 
yhdistyksen toimihenkilöille suoritettavat 
palkkiot.
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja 
sekä uudet jäsenet erovuorossa olevien ti-
lalle 

7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja va-
ratoiminnantarkastaja tulevaa tilikautta 
varten
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mai-
nitut asiat.
 Syyskokouksessa jokainen läsnä oleva 
jäsen on ennen vaalitoimitusta oikeutettu 
asettamaan ehdokkaita kysymyksessä ole-
viin luottamustoimiin.
 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada 
jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syysko-
kouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitet-
tava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyk-
sen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdis-
tyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös 
tehdään kahdessa peräkkäisessä yhdistyk-
sen kokouksessa, joista toisen tulee olla 
varsinainen kokous, ja että kummassakin 
kokouksessa muutos- tai purkamisehdo-
tusta kannattaa vähintään 3/4 annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa 
luovutetaan sen varallisuus Suomen arkki-
tehtuurimuseolle tai käytetään yhdistyksen 
jälkimmäisen purkamiskokouksen mää-
räämällä tavalla muuhun yhdistyksen pää-
määriä edistävään tarkoitukseen. Yhdistyk-
sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen 
varat samaan tarkoitukseen.
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J Ä S E N M A K S U N 
M Y Ö H Ä S T Y M I N E N
Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen 
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta 
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on 
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttuvia 
jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen. 

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N 
J Ä S E N E K S I
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille

Sampo Pankki  800016-251558
IBAN: FI60 8000 1600 2515 58
BIC: DABAFIHH

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !  

TERVETULOA JÄSENEKSI
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