Kameraseura Mielikuva ry
Perustettu 20.07.2008
Suomen Kameraseurojen liitto ry:n (SKsL) jäsenyhdistys
KAMERASEURAN SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi on Kameraseura Mielikuva ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Kansainvälisessä toiminnassa yhdistyksestä
käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä Photo Club Vision.
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia valokuvauksen harrastajien yhdyssiteenä ja
kehittää jäsenistönsä keskuudessa taiteellisiin päämääriin pyrkivää valokuvausta sen
eri muodoissa, sekä herättää valokuvaharrastusta Ylöjärvellä ja Pirkanmaalla.
Yhdistyksen tarkoitus on järjestää valokuvaukseen liittyvää toimintaa Ylöjärvellä, ja
se voi järjestää tällaista toimintaa myös muualla Pirkanmaalla ja koko Suomessa sekä
osallistua myös valokuvausharrastuksen kansainväliseen toimintaan ja kannustaa
siihen myös jäseniään. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia,
keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännöllisiä harjoituksia, valokuvausnäyttelyitä,
-kilpailuja ja retkiä sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäsenilleen. Yhdistys voi
toimintansa tukemiseksi järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, myyjäisiä ja
arpajaisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan
lahjoituksia ja testamentteja ja muodostamaan rahastoja. Yhdistyksen toiminta ei saa
johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksessä toimiville,
eikä yhdistyksen toiminnan päätavoite saa muutenkaan olla taloudellisen voiton
keruu sen enempää, mitä se on tarpeen, jotta yhdistyksellä on taloudellisia resursseja
järjestää toimintaperiaatteidensa mukaista toimintaa.
3§ Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi
jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut
valokuvauksesta. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen ja
kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää hallitus. Kunniajäseneksi voidaan kutsua
yhdistyksen jäsen, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi
tai jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa.
Varsinaiset ja kannattavat jäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämät
jäsenmaksun ja liittymismaksun. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Hallitus
päättää jäsenmaksun eräpäivästä sekä maksamattomien jäsenmaksujen
karhuamisesta.
Jäsen voi erota yhdistyksestä kolmella eri tavalla:
1) – Antamalla kirjallisen eroilmoituksen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle.

2) – Antamalla kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle.
3) – Ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroa
pyytänyt jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta.
Varsinaisen ja kannattavan jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua, hallitus voi
erottaa yhdistyksestä. Jäseneltä on perittävä maksua jäsenmaksulaskun eräpäivän
jälkeen kaksi (2) kertaa ja perinnän yhteydessä on jäsenelle ilmoitettava, että maksun
laiminlyönti johtaa erottamiseen yhdistyksestä.
Muusta kuin maksamattomasta jäsenmaksusta johtuvista jäsenen erottamisista
päätetään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa.
4 § Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus määrätään vuosittain yhdistyksen
syyskokouksessa. Jäsen- ja liittymismaksu voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille.
Kunniajäsenet ovat vapaat jäsen- ja liittymismaksusta.
5§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja syyskokouksen päättämä määrä jäseniä, joita on puheenjohtajan
lisäksi vähintään 5 ja enintään 12. Sekä puheenjohtaja että hallituksen jäsenet kaikki
ovat vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin
ja rahastonhoitajan tehtäviä voi hoitaa myös sama henkilö.
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.
Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä hallituksen kokouksessa. Puheenjohtajan
estyneenä ollessa toimii hänen sijaisenaan varapuheenjohtaja ja tämänkin estyneenä
ollessa se jäsen, jonka hallitus toimeen tilapäisesti valitsee. Sihteeri pitää pöytäkirjaa,
pitää jäsenluetteloa sekä laatii yhdistyksen vuosikertomuksen. Rahastonhoitaja
huolehtii jäsenmaksujen keräämisen, hoitaa yhdistyksen varoja ja sen muuta
omaisuutta.
6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksinään tai
varapuheenjohtaja tai sihteeri tai rahastonhoitaja tai muu hallituksen jäsen kaksi
yhdessä.
7§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi; tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta,

jossa toiminnantarkastajien lausunto esitetään.
8§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- tai maaliskuussa ja syyskokous loka- tai
marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään
hallituksen katsoessa tarpeelliseksi tai jos yhdistyksen kokous niin päättää tai jos 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset sekä ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle
vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai lähetetyllä
sähköpostilla. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset
yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin
on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Äänten mennessä
tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9 § Varsinaiset kokoukset:
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli joku jäsenistä haluaa
kokouksessa käsiteltäväksi muita asioita, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle
viimeistään tammikuun 7. päivänä.
8. Kokouksen päättäminen.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja 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.
7. Päätetään hallituksen jäsenmäärä, puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään
12.
8. Valitaan hallituksen jäsenet.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli joku jäsenistä haluaa
kokouksessa käsiteltäväksi muita asioita, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle
viimeistään syyskuun 7. päivänä.
11. Kokouksen päättäminen.
10 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen
purkamisesta.
11 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

