SUOMEN NUKKETAITEILIJAT RY - DOLL ARTIST OF FINLAND SOCIETY

Tietoja yhdistyksestä
Suomen Nukketaiteilijat ry, Doll Artist of Finland Society, on perustettu toukokuussa vuonna 2000 Petäjävedellä.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nukkekulttuurin ja taiteen tuntemusta sekä koulutusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kursseja, lisäkoulutusta jäsenille ja toimii yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa.
Toimintansa kattamiseksi yhdistys perii jäseniltänsä liittymismaksun (20 euroa) ja jäsenmaksun (30 euroa),
voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, osallistua messuihin ja myyjäistapahtumiin sekä järjestää arpajaisia.
Jäsenyyttä haetaan alla olevalla jäsenhakemuksella. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset kokouk-sessaan ja
päättää jäsenyydestä. Hakemukset palautetaan puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenelle.

Jäseneksi hyväksymisperusteet
Yhdistykseen haetaan yhdistyksen jäsenhakemuksella, josta käy ilmi henkilötiedot ja taidot. Liitteiksi kopiot todistuksista
ja valokuvia nukeista ja jos mahdollista, nukke nähtäväksi. Hakemuksen käsittelee hallitus kokouksessaan. Jäseneksi
voidaan hyväksyä kolmella tavalla:
1. Suoraan jäseneksi, jos koulutus ja työnäytteet ovat riittävät ja jos työt täyttävät nukelle asetetut vaatimukset.
Jäseneksi hyväksytty suorittaa ensimmäisenä vuonna liittymismaksun, joka on tällä hetkellä 20 euroa. Vuosittainen
jäsenmaksu on 30 euroa.
Näyttelyyn tuotujen nukkien tulee olla uusia tai korkeintaan kolme vuotta vanhoja, jos asiasta ei toisin ole sovittu.
2. Kokelasjäseneksi, jos koulutus on riittävä, mutta työnäytteet/taidot eivät riitä suoraan jäsenyyteen.
Kokelasjäsenen on päästävä kaksi kertaa yhdistyksen näyttelyyn jyrytettynä, jonka jälkeen hänet voidaan hakemuksesta
hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Kokelasjäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua eikä jäsenmaksua, mutta hänen on
osallistuttava näyttelyn kustannuksiin, jotka jaetaan näytteilleasettajien kesken tasan. Lisäksi hänelle tulee jyrytysmaksu.
Näyttelyyn tarjottavat nuket tulee olla uusia tai korkeintaan yhden vuoden vanhoja, jos asiasta ei toisin ole sovittu. Jos
kokelasjäsen ei läpäise jyrytystä, siihen voi olla monta syytä, jotka eivät aina johdu työn laadusta. Työ ei sovi näyttelyn
kokonaisuuteen tai mahdu näyttelyn laajuuteen sillä kerralla. Kokelasjäsenelle pyritään antamaan palautetta työstä ja
selvitys hylkäämisen syistä.
3. Kunniajäseksi hallitus voi halutessaan kutsua alalla ansioituneen henkilön. Kunniajäsen ei maksa liittymis- eikä
jäsenmaksua. Näyttelyistä voi tulla lisäkustannuksia, jotka jaetaan kaikkien näytteilleasettajien kesken tasan. Lisäksi voi
tulla jyrytysmaksu.
Hallituksen jäsenet vuonna 2000 - 2003
Puheenjohtaja
Kirsti Rintamäki
Liisanraitti 2
60100 Seinäjoki

Varapuheenjohtaja
Sirpa Ala-Louko
Kuusistonkatu 3 D 13
60120 Seinäjoki

Rahastonhoitaja
Airi Rankinen
Kahakatu 11
40630 Jyväskylä

Sihteeri
Mirja Haikala
Etelätie 1 AA 11
35800 Mänttä

Jäsen
Sirpa Lehtonen
Pinkkalantie 206
41270 Lannevesi

Vararahastonhoitaja
Päivi Lukkarinen
Mattilankatu 28
40600 Jyväskylä
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