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TAPIOLAN KAMERAKERHO RY:n SÄÄNNÖT

Kerho peruste u 25.11.1954. Yhdistysrekisterin n:o 68531. Ohessa 2.3.2016 voimaan saatetut säännöt.

1§ 
Yhdistyksen nimi on Tapiolan Kamerakerho ry ja sen ko paikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen virallinen 
kieli on suomi. Yhdistystä nimitetään alempana kerhoksi. 

2§ 
Kerhon tarkoituksena on valokuvausharrastuksen edistäminen Tapiolan ja sen ympäristön asukkaiden 
keskuudessa. Tarkoituksensa toteu amiseksi kerho järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelu laisuuksia, 
kilpailuja, näy elyitä ja retkiä. 

Toimintansa tukemiseksi kerho voi kerätä jäseniltä jäsenmaksuja, o aa vastaan avustuksia, apurahoja ja 
lahjoituksia sekä voi oa tavoi elema a harjoi aa kustannus- ja julkaisutoimintaa tai toimeenpanna 
asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia. 

3§ 
Kerhon jäsenenä voi olla yksityinen henkilö sekä kanna avana jäsenenä oikeuskelpoinen yhteisö tai sää ö. 

Kerhon jäseniä ovat: 
- Perusjäsenet, jotka maksavat kerholle vuosikokouksessa määrätyn 
jäsenmaksun. 
- Kanna ajajäsenet, jotka suori avat kerholle joko kertakaikkiaan 20- kertaisen voimassaolevan 
jäsenmaksun tai vuosi ain 5-kertaisen jäsenmaksun. 
- Nuorisojäsenet, jotka eivät ole vielä täy äneet 21 vuo a ja maksavat kerholle puolet perusjäsenen 
jäsenmaksusta. 
- Kunniajäseneksi kerho voi kutsua erikoises  arvossapitämiään henkilöitä. Kunniajäsenet ovat vapaat 
jäsenmaksusta. Kunniajäsenelle myönnetään arvon merkiksi numeroitu kerhon hopeinen ansiomerkki 
kultaisin lehvin. 

Kerhon varsinaisia jäseniä ovat perusjäsenet, nuorisojäsenet ja kunniajäsenet. 

4§ 
Kerhon jäseneksi o amisesta pää ää kerhon johtokunta. Kunniajäsen valitaan johtokunnan yksimielisestä 
esityksestä kerhon kokouksessa, jos vähintään 3/4 läsnäolevista jäsenistä esitystä kanna aa. 

Johtokunta voi tarvi aessa ero aa jäsenen, joka ei ole suori anut kahden viimeksi kuluneen vuoden 
jäsenmaksua. 

5§ 
Kerhon kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjan käy öä ei sallita. Päätökset 
kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

6§ 
Kerhon toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo kerhon vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan 
kuuluu vuodeksi kerrallaan vali ava puheenjohtaja ja kolmesta neljään kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
vali ua jäsentä, joista yksi tai kaksi on vuosi ain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan perusteella. 
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Varapuheenjohtaja 
hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri pitää pöytäkirjaa johtokunnan ja kerhon 
kokouksissa sekä huoleh i kerhon kirjeenvaihdosta ja edotustoiminnasta. Varainhoitaja hoitaa ja li ää 
kerhon rahavarat sekä pitää jäsenlue eloa ja kirjaa kerhon omaisuudesta. Johtokunta voi tarvi aessa 
nimi ää myös muita toimihenkilöitä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on 
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päätösvaltainen, kun kolme sen jäsentä o aa osaa asioiden käsi elyyn. Päätökset johtokunnan kokouksissa
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7§ 
Kerhon toiminta- ja livuosi on kalenterivuosi. Tilit on toimite ava lintarkastajille viimeistään viikkoa 
ennen vuosikokousta. 
1§ 
Yhdistyksen nimi on Tapiolan Kamerakerho ry ja sen ko paikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen virallinen 
kieli on suomi. Yhdistystä nimitetään alempana kerhoksi. 

2§ 
Kerhon tarkoituksena on valokuvausharrastuksen edistäminen Tapiolan ja sen ympäristön asukkaiden 
keskuudessa. Tarkoituksensa toteu amiseksi kerho järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelu laisuuksia, 
kilpailuja, näy elyitä ja retkiä. 

Toimintansa tukemiseksi kerho voi kerätä jäseniltä jäsenmaksuja, o aa vastaan avustuksia, apurahoja ja 
lahjoituksia sekä voi oa tavoi elema a harjoi aa kustannus- ja julkaisutoimintaa tai toimeenpanna 
asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia. 

3§ 
Kerhon jäsenenä voi olla yksityinen henkilö sekä kanna avana jäsenenä oikeuskelpoinen yhteisö tai sää ö. 

Kerhon jäseniä ovat: 
- Perusjäsenet, jotka maksavat kerholle vuosikokouksessa määrätyn 
jäsenmaksun. 
- Kanna ajajäsenet, jotka suori avat kerholle joko kertakaikkiaan 20- kertaisen voimassaolevan 
jäsenmaksun tai vuosi ain 5-kertaisen jäsenmaksun. 
- Nuorisojäsenet, jotka eivät ole vielä täy äneet 21 vuo a ja maksavat kerholle puolet perusjäsenen 
jäsenmaksusta. 
- Kunniajäseneksi kerho voi kutsua erikoises  arvossapitämiään henkilöitä. Kunniajäsenet ovat vapaat 
jäsenmaksusta. Kunniajäsenelle myönnetään arvon merkiksi numeroitu kerhon hopeinen ansiomerkki 
kultaisin lehvin. 

Kerhon varsinaisia jäseniä ovat perusjäsenet, nuorisojäsenet ja kunniajäsenet. 

4§ 
Kerhon jäseneksi o amisesta pää ää kerhon johtokunta. Kunniajäsen valitaan johtokunnan yksimielisestä 
esityksestä kerhon kokouksessa, jos vähintään 3/4 läsnäolevista jäsenistä esitystä kanna aa. 

Johtokunta voi tarvi aessa ero aa jäsenen, joka ei ole suori anut kahden viimeksi kuluneen vuoden 
jäsenmaksua. 

5§ 
Kerhon kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjan käy öä ei sallita. Päätökset 
kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

6§ 
Kerhon toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo kerhon vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan 
kuuluu vuodeksi kerrallaan vali ava puheenjohtaja ja kolmesta neljään kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
vali ua jäsentä, joista yksi tai kaksi on vuosi ain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan perusteella. 
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Varapuheenjohtaja 
hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri pitää pöytäkirjaa johtokunnan ja kerhon 
kokouksissa sekä huoleh i kerhon kirjeenvaihdosta ja edotustoiminnasta. Varainhoitaja hoitaa ja li ää 
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kerhon rahavarat sekä pitää jäsenlue eloa ja kirjaa kerhon omaisuudesta. Johtokunta voi tarvi aessa 
nimi ää myös muita toimihenkilöitä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen, kun kolme sen jäsentä o aa osaa asioiden käsi elyyn. Päätökset johtokunnan kokouksissa
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7§ 
Kerhon toiminta- ja livuosi on kalenterivuosi. Tilit on toimite ava lintarkastajille viimeistään viikkoa 
ennen vuosikokousta. 

8§ 
Kutsut kerhon kokouksiin saatetaan jäsenten etoon pylväsilmoituksilla, jäsenille lähetetyillä edo eilla tai 
lehdessä ilmoi amalla. 

9§ 
Kerhon vuosikokous pidetään tammikuussa ja siitä on edote ava jäsenille viimeistään 14 päivää ennen 
kokousta. Ylimääräisiä kokouksia pidetään johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi. Ylimääräisestä 
kokouksesta on ilmoite ava jäsenille viimeistään 5 päivää ennen kokousta. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa. 
3. Esitetään vuosikertomus. 
4. Esitetään likertomus ja lintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan linpäätös. 
5. Päätetään li- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. 
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma. 
7. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja jäsenmaksu. 
8. Valitaan kerholle puheenjohtaja. 
9. Valitaan kolme muuta jäsentä johtokuntaan erovuoroisten lalle. 
10. Valitaan kaksi lintarkastajaa ja näille varamiehet. 
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä viimeistään 7 päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle
vuosikokouksen käsiteltäviksi jätetyt asiat. 

10§ 
Kerhon nimen kirjoi aa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
varainhoitajan kanssa. 

11§ 
Näiden sääntöjen muu amisesta tai kerhon purkamisesta on pääte ävä kahdessa, sitä varten vähintään 
kuukauden väliajoin pide ävissä kokouksissa, joissa päätöstä kanna aa vähintään 3/4 läsnäolevista 
varsinaisista jäsenistä. 

12§ 
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan on sen omaisuus käyte ävä kerhon tarkoitusperien mukaises  siten 
kuin kerhon kokous silloin näiden sääntöjen 11§:n mukaises  pää ää. 

13§ 
Muuten noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä. 

14§ 
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavute uja jäsenoikeuksia.


