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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Koulukuvausliitto ry ja sen kotipaikka on
Helsinki ja kieli Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liitto on yleishyödyllinen toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on
kehittää, edustaa ja valvoa  koulu-, päiväkoti-, rippi-, urheilu- ja
armeijakuvauksien sekä muiden vastaavien ryhmäkuvausten (jäljempänä
"Koulukuvaus") alalla toimivien yritysten ja yhteisöjen yleisiä ja
yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja
parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä kehittää valokuvan,
alan ja alalla toimivien arvostusta ja asemaa sekä toimintamalleja.
Lisäksi liitto toimii jäseniensä itsesäätelyelimenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto seuraa alaa koskevia
suosituksia ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita,
esityksiä ja antaa lausuntoja sekä suosituksia. Liitto ohjaa ja
neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa
järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä
laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Lisäksi liitto
edistää lapsuuden ja nuoruuden ikuistamisen kulttuuria ja kuvausta.
Liitto järjestää ja tukee alansa kilpailuja ja näyttelyprojekteja.

Liitto tekee työtään yhteistyössä jäsenten sekä muiden valokuvausta
ja kuvauskohteita edustavien tahojen kanssa. Kansainvälisellä
tasolla liitto osallistuu alan kattojärjestöjen työhön.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä
muuta vastaavaa toimintaa
- voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita
tapahtumia
- voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita
tilaisuuksia
- voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
- voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri
viestintäkanavissa
- neuvoo ja ohjaa jäseniään
- osallistuu julkiseen keskusteluun sekä sääntöjen ja lakien
valmisteluun alaan liittyvissä asioissa
- voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
- kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin
alan yhdistyksiin
- voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen
käyttöön
- voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa
lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille
- toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja
yksityishenkilöiden kanssa
- Toimii alan itsesääntelyelimenä tekemällä ja valvomalla
ohjeistuksia ja käytännesääntöjä sekä sitouttamalla jäseniään niiden
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noudattamiseen ja huomauttamalla jäseniään niiden rikkomisesta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
asianomaisen luvan:
- järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia
- järjestää maksullisia tilaisuuksia
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta
- harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien
yhteydessä
- myydä mainostilaa
- solmia sponsorisopimuksia

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen
oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja harjoittaa Koulukuvausta. Kannattavaksi
jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa.

Liitolla voi olla koejäseniä. Koejäsen ei ole oikeutettu käyttämään
jäsenlogoa eikä koejäsenellä ole äänioikeuttaliitonkokouksessa.
Muuten koejäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin
jäsenen. Hallituksen on 12 kuukauden kuluttua koejäsenyyden
alkamisesta päätettävä jäseneksi hyväksymisestä tai jäsenyyden
hylkäämisestä.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu sekä yhdistyksestä erottaminen ja muut
kurintoimipiteet

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää hallitus. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Koejäsenille voidaan
määrätä koeajaksi varsinaisia jäseniä alemmat jäsenmaksut.

Yhdistyksen jäsen, kannattajajäsen sekä kunniapuheenjohtaja ja -
jäsen (myöhemmin Rangaistava) voidaan erottaa tai Rangaistavalle
voidaan antaa huomautus, varoitus tai julkinen varoitus tai
Rangaistavan oikeuksia voidaan kaventaa yhdistyksessä hallituksen
tai yhdistyksen päätöksellä, mikäli
- Rangaistava on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa kuusi (6)
kuukautta eräpäivästä
- Rangaistavan toiminta on muuttunut niin, että sääntömääräiset
jäsenyyden ehdot eivät enää täyty
- Rangaistava on toiminut yhdistyksen toimintaperiaatteiden,
suositusten tai Suomen lakien vastaisesti tai muulla tavoin
arvottomasti
- Rangaistava on tuottanut haittaa liiton toiminnalle tai
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mielikuvalle tai vaarantanut liiton toimintaa tai mielikuvaa
Rangaistavalle tulee tarjota mahdollisuus tulla kuulluksi
kurintoimenpiteestä päättävässä kokouksessa, mutta Rangaistava ei
voi osallistua omaa kurintoimenpidettä koskevaan päätöksen tekoon ja
äänestykseen.
Edellä mainittu koskee kaikkia jäseniä, kannattavia jäseniä sekä
kunniajäseniä ja -puheenjohtajia.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan välittömästi.

Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet
jäsenmaksunsa sekä eroamisvuoden jäsenmaksun. Erotetulla ja
eronneella ei ole oikeutta jo maksettujen jäsenmaksujen
takaisinsaamiseen. Erottaminen ja eroaminen ei vie yhdistykseltä
oikeutta periä saamattomia jäsenmaksuja ja muita laskuja.

Yhdistyksestä erotettu ja eronnut menettää hallitusjäsenyyden ja
oikeudet hyödyntää ja edustaa yhdistyksen jäsenlogoa, palveluja,
etuja, oikeuksia, tietoja ja materiaaleja välittömästi.

5. Hallitus

Yhdistyksellä on hallitus, jonka vuosikokous valitsee yhdistyksen
jäsenyhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden piiristä kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvan toimikausi alkaa
vuosikokouksesta.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 - 10
muuta varsinaista jäsentä.

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 puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen
oikeuttama henkilö, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
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yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja
vaalijärjestyksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
ääni, jokaista jäsenen edellisen tilikauden alkavaa miljoonan
euronliikevaihtoa vastaan. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14
vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille:
- kirjeitse tai sähköpostitse

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/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 ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kaksi (2) kuukautta ennen
vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
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sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa siirretään yhdistyksen varat sen ensimmäiselle
jäsenyritykselle korvaamaan perustamisesta aiheutuneita kuluja.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.


