
VALOKUVAKESKUS	  NYKYAIKA	  RY:n	  SÄÄNNÖT	  
	  
	  
NIMI	  JA	  KOTIPAIKKA	  
	  
1	  §	  	  	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  nimi	  on	  Valokuvakeskus	  Nykyaika	  ry	  ja	  sen	  kotipaikka	  

on	  Tampereen	  	  kaupunki.	  
	  
	  
TARKOITUS	  JA	  TOIMINTA	  
	  
	  
2	  §	  	  	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  tarkoituksena	  on	  tehdä	  tunnetuksi	  ja	  kehittää	  

valokuvataidetta	  ja	  sille	  läheisiä	  ilmaisumuotoja,	  edistää	  
vuorovaikutusta	  eri	  taiteenalojen	  kanssa	  sekä	  yhdistää	  valokuvaajia	  
ja	  muiden	  taiteenalojen	  edustajia.	  

	  
Tarkoituksensa	  toteuttamiseksi	  yhdistys	  järjestää	  näyttely-‐,	  julkaisu-‐	  
ja	  koulutustoimintaa	  sekä	  kokouksia	  ja	  muita	  tilaisuuksia,	  antaa	  
lausuntoja	  ja	  tekee	  aloitteita	  tarkoitustaan	  koskevissa	  asioissa,	  toimii	  
yhteistyössä	  eri	  taiteenalojen	  yhteisöjen	  kanssa	  sekä	  toimeenpanee	  
muuta	  vastaavanlaista	  tarkoitustaan	  edistävää	  toimintaa.	  
	  
Toimintansa	  tukemiseksi	  yhdistys	  voi	  ottaa	  vastaan	  avustuksia,	  
lahjoituksia	  ja	  jälkisäädöksiä,	  omistaa	  toimintaansa	  varten	  
tarpeellista	  irtainta	  ja	  kiinteää	  omaisuutta	  sekä	  toimeenpanna	  
asianmukaisen	  luvan	  saatuaan	  arpajaisia	  ja	  rahankeräyksiä.	  	  	  

	  
	  
JÄSENET	  
	  
	  
3	  §	  	  	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  varsinaiseksi	  jäseneksi	  voi	  hakea	  alan	  ammatillisen	  

koulutuksen,	  työkokemuksen	  tai	  muuten	  pätevyyden	  osoittanut	  
henkilö,	  joka	  hyväksyy	  yhdistyksen	  tarkoituksen.	  Varsinaiset	  jäsenet	  

hyväksyy	  hallitus	  kirjallisesta	  hakemuksesta.	  Varsinaisilla	  jäsenillä	  
on	  äänioikeus	  yhdistyksen	  kokouksissa	  henkilökohtaisesti	  tai	  
osoittamalla	  valtakirja	  toiselle	  yhdistyksen	  äänioikeutetulle	  
jäsenelle.	  

	  
4	  §	  	  	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  kannattajajäseneksi	  voi	  liittyä	  sen	  tarkoitusta	  

kannattava	  henkilö	  tai	  oikeuskelpoinen	  yhteisö.	  Kannattajajäseneksi	  
voi	  ilmoittautua	  yhdistyksen	  toimihenkilölle	  tai	  puheenjohtajalle.	  
Kannattajajäsenillä	  ei	  ole	  äänioikeutta	  yhdistyksen	  kokouksissa.	  	  

	  
5	  §	  	  	  	  	  	  	  Jäsenellä	  on	  oikeus	  erota	  yhdistyksestä	  ilmoittamalla	  siitä	  

kirjallisesti	  hallitukselle	  tai	  sen	  puheenjohtajalle	  taikka	  suullisesti	  
kirjattavaksi	  yhdistyksen	  kokouksen	  pöytäkirjaan.	  Jäsenen	  
eroaminen	  yhdistyksestä	  tulee	  voimaan	  heti	  eroilmoituksen	  
antamisesta.	  

	  
6	  §	  	  	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  kokouksella	  on	  oikeus	  erottaa	  yhdistyksestä	  jäsen,	  joka	  

on	  jättänyt	  täyttämättä	  jäsenvelvollisuutensa	  tai	  joka	  on	  
menettelyllään	  vaikeuttanut	  yhdistyksen	  toimintaa.	  Hallituksella	  on	  
myös	  oikeus	  erottaa	  yhdistyksestä	  jäsen,	  joka	  on	  jättänyt	  
maksamatta	  jäsenmaksunsa.	  Jäsenen	  erottamispäätös	  tulee	  voimaan	  
heti.	  

	  
7	  §	  	  	  	  	  	  	  Sekä	  varsinaisilta	  että	  kannattajajäseniltä	  perittävän	  vuotuisen	  

jäsenmaksun	  suuruudesta	  päättää	  syyskokous.	  
	  
	  
HALLITUS	  
	  
	  
8	  §	  	  	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  asioita	  hoitaa	  hallitus,	  johon	  kuuluu	  syyskokouksessa	  

valittu	  puheenjohtaja	  ja	  neljästä	  viiteen	  (4-‐5)	  varsinaista	  jäsentä.	  
Hallituksen	  toimikausi	  on	  (2)	  kaksi	  kalenterivuotta.	  	  

	   	  



Puheenjohtaja	  sekä	  muut	  varsinaiset	  jäsenet	  valitaan	  kahdeksi	  (2)	  
kalenterivuodeksi.	  Sama	  henkilö	  voi	  tulla	  valituksi	  korkeintaan	  
kolme	  kertaa,	  eli	  enintään	  kuudeksi	  vuodeksi,	  	  peräkkäin.	  
	  
Hallituksen	  jäsenistä	  on	  kerrallaan	  erovuorossa	  kaksi	  (2)	  jäsentä.	  
Ensimmäisen	  kauden	  erovuoroiset	  jäsenet	  määrätään	  arvalla	  
hallitusta	  ensi	  kertaa	  valittaessa.	  Tämän	  jälkeen	  erovuoro	  määräytyy	  
hallituskausien	  pituuden	  mukaan.	  Jos	  hallituksen	  jäsen	  eroaa	  kesken	  
toimikauden,	  voidaan	  hänen	  tilalleen	  valita	  uusi	  jäsen	  jäljellä	  
olevaksi	  toimikaudeksi	  muussakin	  yhdistyksen	  kokouksessa.	  
Eronnut	  jäsen	  voidaan	  valita	  hallitukseen	  uudelleen.	  
	  	  
Hallitus	  valitsee	  keskuudestaan	  varapuheenjohtajan	  sekä	  ottaa	  
keskuudestaan	  tai	  ulkopuoleltaan	  sihteerin,	  taloudenhoitajan	  ja	  
muut	  tarvittavat	  toimihenkilöt.	  Hallitus	  voi	  asettaa	  avukseen	  
tehtäväkohtaisia	  työryhmiä.	  	  
	  
Hallitus	  kokoontuu	  puheenjohtajan	  tai	  hänen	  estyneenä	  ollessaan	  
varapuheenjohtajan	  kutsusta	  tai	  kun	  vähintään	  puolet	  hallituksen	  
jäsenistä	  sitä	  vaatii.	  
	  
Hallitus	  on	  päätösvaltainen,	  kun	  vähintään	  kolme	  (3)	  sen	  jäsenistä,	  
puheenjohtaja	  tai	  varapuheenjohtaja	  mukaanluettuna,	  on	  läsnä.	  Asiat	  
ratkaistaan	  yksinkertaisella	  äänten	  enemmistöllä.	  Äänten	  mennessä	  
tasan	  ratkaisee	  puheenjohtajan	  ääni,	  vaaleissa	  kuitenkin	  arpa.	  
Hallituksen	  kokouksista	  on	  pidettävä	  pöytäkirjaa.	  

	  
	  
YHDISTYKSEN	  NIMEN	  KIRJOITTAMINEN	  
	  
	  
9	  §	  	  	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  nimen	  kirjoittavat	  hallituksen	  puheenjohtaja	  ja	  

toiminnanjohtaja,	  molemmat	  yksin.	  
	  
	  

TILIKAUSI	  JA	  TILINTARKASTUS	  
	  
	  
10	  §	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  toimintavuosi	  ja	  tilikausi	  on	  kalenterivuosi.	  
	  

Tilinpäätösasiakirjat	  on	  annettava	  tilintarkastajalle	  tai	  
toiminnantarkastajalle	  viimeistään	  kaksi	  viikkoa	  ennen	  
kevätkokousta.	  Tilintarkastajan	  tai	  toiminnantarkastajan	  on	  
annettava	  kirjallinen	  lausunto	  hallitukselle	  viimeistään	  viikkoa	  
ennen	  kevätkokousta.	  

	  	  
	  
YHDISTYKSEN	  KOKOUKSET	  
	  
	  
11	  §	  	  	  	  	  Yhdistyksen	  kokoukset	  kutsuu	  koolle	  hallitus.	  Kokouskutsu	  on	  

toimitettava	  viimeistään	  seitsemän	  (7)	  päivää	  ennen	  kokousta	  joko	  
lähettämällä	  kutsu	  jäsenille	  kirjallisesti	  heidän	  ilmoittamiinsa	  
osoitteisiin	  postitse	  tai	  sähköpostilla.	  

	  
12	  §	  	  	  	  Yhdistyksen	  kevätkokous	  pidetään	  vuosittain	  hallituksen	  

määräämänä	  päivänä	  viimeistään	  huhtikuussa	  ja	  siinä	  käsitellään	  
seuraavat	  asiat:	  

	  
1.	  Avataan	  kokous	  sekä	  valitaan	  kokouksen	  puheenjohtaja,	  sihteeri	  ja	  
kaksi	  pöytäkirjantarkastajaa	  
2.	  Todetaan	  kokouksen	  laillisuus	  ja	  päätösvaltaisuus	  
3.	  Hyväksytään	  kokouksen	  työjärjestys	  
4.	  Esitetään	  toimintakertomus,	  tilinpäätös	  ja	  tilin-‐
/toiminnantarkastuslausunto	  
5.	  Päätetään	  tilinpäätöksen	  vahvistamisesta	  sekä	  vastuuvapauden	  
myöntämisestä	  hallitukselle	  ja	  muille	  tilivelvollisille	  
6.	  Käsitellään	  muut	  hallituksen	  esittämät	  asiat	  ja	  päätetään	  kokous	  
	  



13	  §	  	  	  	  Yhdistyksen	  syyskokous	  pidetään	  vuosittain	  hallituksen	  
määräämänä	  päivänä	  aikaisintaan	  	  	  lokakuussa	  ja	  siinä	  käsitellään	  
seuraavat	  asiat:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
1.	  Avataan	  kokous	  sekä	  valitaan	  kokouksen	  puheenjohtaja,	  sihteeri	  ja	  
kaksi	  pöytäkirjantarkastajaa	  
2.	  Todetaan	  kokouksen	  laillisuus	  ja	  päätösvaltaisuus	  
3.	  Hyväksytään	  kokouksen	  työjärjestys	  
4.	  Vahvistetaan	  toimintasuunnitelma	  ja	  talousarvio	  	  
5.	  Päätetään	  varsinaisten	  ja	  kannatusjäsenten	  jäsenmaksun	  
suuruudesta	  
6.	  Valitaan	  joka	  toinen	  vuosi	  puheenjohtaja	  ja	  muut	  hallituksen	  
jäsenet	  seuraavaksi	  kaksivuotiskaudeksi	  sääntöjen	  8§:n	  mukaan	  
7.	  Valitaan	  toiminnantarkastaja	  sekä	  varatoiminnantarkastaja	  tai	  
tilintarkastusyhteisö.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.	  Käsitellään	  muut	  hallituksen	  esittämät	  asiat	  ja	  päätetään	  kokous	  

	  
14	  §	  	  	  Yhdistyksen	  ylimääräinen	  kokous	  pidetään,	  kun	  hallitus	  katsoo	  sen	  

tarpeelliseksi	  tai	  kun	  vähintään	  kymmenesosa	  (1/10)	  yhdistyksen	  
jäsenistä	  sitä	  hallitukselta	  erityisesti	  ilmoitettua	  asiaa	  varten	  
kirjallisesti	  vaatii.	  Kokous	  on	  pidettävä	  kolmenkymmenen	  (30)	  
arkipäivän	  kuluessa	  vaatimuksen	  esittämisestä.	  

	  
15	  §	  	  	  	  Yhdistyksen	  jäsenen	  on	  ilmoitettava	  yhdistyksen	  kokouksen	  

käsiteltäväksi	  haluamansa	  asia	  kirjallisesti	  hallitukselle	  niin	  ajoissa,	  
että	  hallitus	  voi	  antaa	  asiasta	  esityksensä.	  

	  
Yhdistyksen	  kokouksessa	  on	  jokaisella	  äänioikeutetulla	  varsinaisella	  
jäsenellä	  yksi	  ääni.	  Päätökset	  tehdään,	  ellei	  näissä	  säännöissä	  toisin	  
määrätä,	  yksinkertaisella	  ääntenenemmistöllä.	  Äänten	  mennessä	  
tasan	  ratkaistaan	  vaalit	  arvalla,	  muissa	  asioissa	  päätökseksi	  tulee	  
kokouksen	  puheenjohtajan	  mielipide.	  

	  
	  
	  

SÄÄNTÖJEN	  MUUTTAMINEN	  JA	  YHDISTYKSEN	  PURKAMINEN	  
	  
	  
16	  §	  	  	  	  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	  
yleishyödylliseen	  tarkoitukseen	  määräämällä	  tavalla.	  Yhdistyksen	  
tullessa	  lakkautetuksi	  käytetään	  varat	  samaan	  tarkoitukseen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Yhdistyksen	  säännöt	  N:o	  1:	  Hyväksytty	  yhdistyksen	  perustamisesta	  laaditun	  
sopimuskirjan	  18.12.	  1985	  allekirjoittaneitten	  perustajajäsenten	  toimesta	  sekä	  
14.1.1986	  pidetyssä	  yhdistyksen	  perustavassa	  kokouksessa.	  Yhdistys	  merkitty	  17.3.1986	  
yhdistysrekisteriin	  (Rek.n:o	  144333).	  
	  
Yhdistyksen	  säännöt	  N:o	  2:	  Yhdistyksen	  nimenmuutos	  (1	  §)	  hyväksytty	  25.3.1997	  
yhdistyksen	  kevätkokouksessa.	  Sääntömuutos	  rekisteröity	  26.11.1997	  
yhdistysrekisteriin.	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
Yhdistyksen	  säännöt	  N:o	  3:	  .	  Yhdistyksen	  sääntöjä	  ajanmukaistettu:	  hyväksytty	  
yhdistyksen	  syyskokouksessa	  18.10.2016.	  Sääntömuutokset	  rekisteröity	  21.11.2016	  
yhdistysrekisteriin.	  	  	  	  	  	  	  


