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AGMA, LUOVAN TALOUDEN AGENTIT JA MANAGERIT RY  

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  

1. Yhdistyksen nimi  

Yhdistyksen nimi on Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys. Nimen akronyymi on AGMA. 

Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Association of Agents and Managers in Creative Industries. 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  

2. Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja valvoa sen yleisiä ja yhteisiä etuja:  

 kohottaa sekä oman jäsenkuntansa että agentti- ja manageritoimintaa käyttävien yritysten 

ammattitaitoa  

 kehittää ja parantaa luovien alojen managerien ja agenttien toimintaedellytyksiä ja 

toimintakulttuuria sekä kehittää luovien alojen agentti- ja manageritoiminnan rakennetta  

 kehittää luovien alojen agentti- ja manageritoiminnan kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä  

3. Yhdistyksen toiminta 

Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa yhteistyössä luovien alojen manageri- ja agentuuritoimialan sidosryhmien 

kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, koulutus-, 

julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

4. Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä  

 oikeustoimikelpoinen yritys, jonka toimialaan kuuluu luovien alojen agentti- ja manageritoiminta.  

 henkilöjäseneksi yksityishenkilö. Henkilöjäsenellä on oikeus toimia yhdistyksessä ja äänivalta, mutta 

häntä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen.  

Hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisten hakemusten perusteella. Hallitus valitaan varsinaisten yritysjäsenten 

keskuudesta.  

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta eikä oikeutta hallituspaikkaan.  

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä toimittaa eropyyntönsä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroaminen katsotaan 

alkavaksi seuraavan tilikauden alusta. Henkilöjäsen voi erota yhdistyksestä ilmoitusluontoisesti koska 

tahansa. Kuluvan tilikauden aikana maksettua jäsenmaksua ei palauteta jäsenen erotessa.  

Jäsenmaksun laiminlyönyt jäsen voidaan erottaa hallituksen yksinkertaisen enemmistön päätöksellä 

seuraavan tilikauden alussa. Ellei jäsen täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksia ja/tai toimii vastoin 

yhdistyksen etua, tai jättää jäsenmaksun maksamatta, voi hallitus erottaa sen yhdistyksen jäsenyydestä 

yksinkertaisen enemmistön päätöksellä. Tarvittaessa hallituksella on oikeus pyytää jäseneltä selvitystä 

jäsenen toiminnasta. Jäsenen tulee toimittaa selvitys seuraavaan hallituksenkokoukseen mennessä. Hallitus 

arvioi selvityksen ja voi tarvittaessa päättää jäsenen erottamisesta selvityksen ja muun hankitun tiedon 

pohjalta. 
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6. Yhdistyksen hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä ja kolme yhteistä varajäsentä. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen yksi vuosi. Puolet hallituksen jäsenistä on 

erovuorossa vuosittain, samoin hallituksen varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Valinnoissa on huomioitava toimialakohtainen laaja-alaisuus. 

Puheenjohtajan toimikausi voi olla korkeintaan kolme peräkkäistä vuotta.  

Hallitus on päätösvaltainen,  kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Hallituksen ja toimikuntien 

päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee 

puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen puhelimen 

tai online-yhteyden kautta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 

jäsenistä sitä vaativat. 

7. Muut yhdistyksen työryhmät  

Yhdistys voi muodostaa jaostoja ja työryhmiä, jotka valmistelevat ja esittelevät erityiskysymykset 

hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätettäväksi. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden 

jäseniksi voidaan kutsua hallitukseen ja/tai yhdistyksen jäsenyrityksiin kuulumattomiakin henkilöitä.  

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan kanssa tai 

kukin yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan/pääsihteerin kanssa. Yhdistyksen nimen voi 

kirjoittaa yhdistyksen toiminnanjohtaja/pääsihteeri yksin.  

9. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12. Ensimmäinen tilikausi on perustamisvuoden jälkeisen 

kalenterivuoden loppuun. Edellisen vuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet ja muut tarpeelliset asiakirjat on 

jätettävä tilintarkastajalle huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava toukokuun 15. 

päivään mennessä hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus.  

10. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kokouksia ovat vaali-, vuosi-, ja ylimääräiset kokoukset.  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhti-toukokuun aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

◦ valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  

◦ todetaan kokouksen laillisuus  

◦ valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa  

◦ hyväksytään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä tilikaudelta  

◦ vahvistetaan edellisen kauden tilinpäätös  

◦ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin 

vuosikertomus ja tilit antavat aihetta  

◦ käsitellään asiat, jotka on jätetty hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 

vuosikokousta.  
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Yhdistyksen vaalikokous pidetään loka-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:  

• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  

• todetaan kokouksen laillisuus  

• valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa  

• päätetään hallituksen jäsenten toimialakohtainen edustus ja valitaan hallitukseen jäsenet 

ja varajäsenet erovuoroisten tilalle  

• vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle  

• vahvistetaan liittymis- ja vuosimaksut  

• vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle  

• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja  

• käsitellään asiat, jotka on jätetty hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 

vaalikokousta.  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsentä edustaa jäsenen nimeämä yhteyshenkilö 

tai hänen ollessaan estyneenä jäsenen erikseen valtuuttama henkilö. Yhdistyksen kokoukseen osallistuva 

henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos vähintään 10% äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä 

kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 

kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Kutsu vaali- ja vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjeellä, joka on 

annettava postin vietäväksi tai sähköpostin välityksellä jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 

vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan luettuna.  

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vaali-, vuosi-, tai 

ylimääräisessä kokouksessa, ja sen on saatava tuekseen vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.  

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, on sen varat luovutettava johonkin yhdistyksen 

tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

 

 

 


