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JYVÄSKYLÄN OPISKELIJAKAMERAT RY:N SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän opiskelijakamerat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskyläläisten valokuvausta harrastavien opiskelijoiden ja
henkilökunnan yhdyssiteenä sekä edistää ja tukea heidän valokuvaharrastustaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kursseja, esitelmätilaisuuksia, näyttelyjä, kilpailuja,
opintoretkiä ja muuta samantapaista toimintaa. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä jyväskyläläisiin
oppilaitoksiin ja valokuva- ja kuvataidealan järjestöihin.

3§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja
jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yksityinen henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous
voi hallituksen esityksestä kutsua ansioituneen henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa.

4§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu
peritään vuosittain. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille ja kannattajajäsenille. Kunniajäsenen ei
tarvitse maksaa jäsenmaksua.

5§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous. Yhdistyksen syyskokous pidetään lokajoulukuussa ja kevätkokous helmi-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kun yhdistyksen kokous niin päättää, 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 äänivaltaisia ovat varsinaiset jäsenet. Puheoikeus on kunnia ja kannattajajäsenillä.
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.
Yhdistyksen kokouksista tulee ilmoittaa yhdistyksen jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokouksista tulee ilmoittaa
yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta.
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6§ HALLITUS
Yhdistyksen hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja korkeintaan kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsen
voi erota tehtävistään kesken toimintakauden. Tällöin hänen tilalleen valitaan uusi jäsen yhdistyksen
seuraavassa kokouksessa, joka tulee kutsua koolle sääntöjen mukaisesti.
Yhdistyksen kokous tai hallitus voi perustaa hallituksen alaisuuteen työryhmiä suorittamaan erityistehtäviä,
ei kuitenkaan sellaisia, jotka yhdistyslain perusteella kuuluvat hallitukselle.
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.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin tai sihteeri yhdessä jonkun hallituksen keskuudestaan
valitseman täysi-ikäisen hallituksen jäsenen kanssa.

8§ VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ja muut jäsenet
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9§ TILIT
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajille on vähintään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta luovutettava tilit, hallituksen tekemä toimintakertomus ja muut heidän vaatimansa
yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat. Tilintarkastajien tulee vähintään neljätoista päivää ennen
kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus
toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. Toimintansa aikana tilintarkastajilla on oikeus
olla läsnä hallituksen kokouksissa ja tutustua koska tahansa yhdistyksen tileihin ja sen hallintoa koskeviin
asiakirjoihin.
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10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä, jos joko vähintään kolme neljäsosaa annetuista
äänistä yhdistyksen kokouksessa sitä kannattaa tai jos ehdotus hyväksytään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa
perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa.
Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus ja rahavarat luovutetaan Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnalle.

