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VARKAUDEN KAMERASEURA RY:n SÄÄNNÖT 

 

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA  

Yhdistyksen nimi on Varkauden Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Varkaus. Yhdistyksen 

virallinen kieli on suomi. 

  

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikkakunnan ja ympäristön valokuvauksen harrastajien 

yhdyssiteenä ja kehittää jäsenistönsä keskuudessa taiteellisiin päämääriin pyrkivää valokuvausta sen 

eri muodoissa, sekä herättää valokuvausharrastusta. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys 

järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä, koulutusta, valokuvauskilpailuja, 

valokuvanäyttelyitä sekä retkiä ja opintotilaisuuksia.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys vuokraa kalustoaan ja mahdollisia tiloja jäsenten käyttöön.  

 

3 § JÄSENET  

Yhdistyksen jäsenet ovat sen hallituksen hyväksymiä 

a) varsinaisia jäseniä 

b) kannattajajäseniä 

c) kunniajäseniä. 

 

Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka harrastaa valo- tai videokuvausta. 

Kannattajajäseneksi voi päästä henkilö tai oikeuskelpoinen yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen 

tarkoitusperiä ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut 

yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen 

valitaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla ja kunniajäsenillä. 

 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun 

eroamisvuodelta. Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, joka ei ole suorittanut kahden viimeksi 

kuluneen vuoden jäsenmaksujaan. 

 

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU  

Jäseniltä perittävä liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 

Jäsen- ja liittymismaksu voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsen- 

ja liittymismaksuista. Yhdistys maksaa kunniajäsenten jäsenmaksun liitolle.  

  

6 § HALLITUS  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta 

varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 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 vähintään puolet 

sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset 

ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 

rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

  

8 § TILIT  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. 

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta 

hallitukselle. 

  

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET  

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-

huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 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 kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä 

on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä kannattajajäseniä lukuunottamatta yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

10. § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. 

 

11. § KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 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 tilintarkastajien lausunto 

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden                   

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 

 

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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Yhdistyksen syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä         

liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

 

 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  

 

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille         

varatilintarkastajat 

 

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 

voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

  

12 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA SÄÄNTÖMUUTOS 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta 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. 

 


