KYMEN KAMERAT RY
SÄÄNNÖT 29.07.2002 alkaen
1§
Yhdistyksen nimi on Kymen Kamerat ry ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia valokuvauksen harrastajien yhdyssiteenä ja kehittää
jäseniensä valokuvausharrastusta sen eri muodoissa sekä herättää valokuvausharrastusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kerhoiltoja, keskustelutilaisuuksia,
esitelmätilaisuuksia, koulutusta, valokuvakilpailuja, valokuvanäyttelyjä, retkiä ja opintotilaisuuksia
sekä julkisella valistustoiminnalla ja muullakin tavoin pyrkii herättämään harrastusta
valokuvaukseen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia sekä järjestää pääsymaksullisia
juhlatilaisuuksia, esityksiä ja näyttelyjä.
Yhdistys voi suorittaa jäsenilleen avustusta näyttely ja valistustoiminnasta aiheutuvien
kustannusten peittämiseksi.
3§
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä, nuorisojäseniä tai kunniajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka harrastaa valokuvausta. Kannattavaksi
jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 25-vuotias
päätoiminen opiskelija tai työtön henkilö, joka harrastaa valokuvausta. Kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäsenien hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen
jäseneksi hyväksytyn henkilön tai yhteisön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon
merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset tiedot.
4§
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen
tutkittavaksi ilmoittamalla siitä yhdistyksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on
velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi
pidetään sen jälkeen kun ilmoitus yhdistyksen puheenjohtajalle on tehty.

Varsinainen, kannattava tai nuorisojäsen, joka ei ole suorittanut kahdelta vuodelta
jäsenmaksujaan, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.
5§
Varsinaisilta jäseniltä, kannattavilta jäseniltä sekä nuorisojäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniajäsenet eivät suorita liittymis- eikä jäsenmaksuja.
6§
Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,
johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen kuusi varsinaista
jäsentä valitaan yhdistyksen kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan, jäsenistä puolet on vuosittain
erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan perusteella. Puheenjohtaja ja kaksi varajäsentä valitaan
yhdistyksen toimikaudeksi kerrallaan.
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 kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
neljä sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.
9§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään
helmikuussa. 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 äänioikeus on vain varsinaisilla ja nuorisojäsenillä sekä niillä
kunniajäsenillä, jotka ovat olleet kerhon varsinaisia jäseniä. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja
puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä.
11 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
Varsinaiset kokousasiat
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. valitaan hallituksen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan
10. valitaan hallituksen kaksi varajäsentä vuodeksi kerrallaan
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat valokuvauksen edistämiseksi sillä tavoin kuin
purkamisesta päättävässä kokouksessa tarkemmin määrätään. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
13 §
Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.
14 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

