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Oulun ylioppilaskamerat ry     27.3.2013 
Yhdistyksen keväkokous 2013 

Aika: 27.3.2013 klo 17:00 
Paikka: Kahvila Minttu, Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu 
 
Läsnä: Antti Hoivala, Antti Karhunen §3, Antti Törmä, Miia Myllylahti 
Poissa: Perttu Ristimella, Anna Rautio, Elisa Kaurala, Hanna-Riikka Hintsala, Heli Härönen 

 
1 Kokouksen avaaminen 

Varapuheenjohtaja Antti Törmä avasi kokouksen kello 17:03. Kokouksen sihteeriksi valittiin 
Miia Myllylahti. Pöytäkirjantarkastajiksi AHoivala ja AKarhunen. 

 
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

--Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä 
päivänä. 
--Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä-- 
(ote säännöistä 29.2.2012 kappale 11) 
     
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaan 

 
3 Kokouksen järjestäytyminen 

Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Törmä, sihteeriksi Miia Myllylahti ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Antti Hoivala ja Antti Karhunen. Ääntenlaskijat valitaan, jos 
kokouksessa todetaan tarve äänestää. 

 
Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaan. 

 
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

-‐-‐Yhdistyksen	  kevätkokouksessa	  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	  lausunto	  
6.	  päätetään	  tilinpäätöksen	  vahvistamisesta	  ja	  vastuuvapauden	  myöntämisestä	  hallitukselle	  ja	  muille	  
vastuuvelvollisille	  
7.	  käsitellään	  muut	  kokouskutsussa	  mainitut	  asiat..-‐-‐	   
(ote säännöistä 29.2.2012 kappale 9) 

 
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaan. 

  
5 Vuoden 2012 Toimintakertomuksen hyväksyminen 
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Päätösesitys: Vuoden 2012 toimintakertomus liitteenä. Hyväksytään esitetty toimintakertomus 
toimikaudelta 2012. 

 
Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaan. 

 
6 Vuoden 2012 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuunvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 
vastuunvelvollisille. 
     

Päätösesitys: Hyväksytään esitetty tilinpäätös tilikaudelta 2012 ja myönnetään vastuunvapaus 
hallitukselle ja muille vastuunvelvollisille. 

 
Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaan huomiot huomioiden. 
 

7 Kokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittely 

-‐-‐	  Mikäli	  yhdistyksen	  jäsen	  haluaa	  saada	  jonkin	  asian	  yhdistyksen	  kevätkokouksen	  käsiteltäväksi,	  on	  hänen	  
ilmoitettava	  siitä	  kirjallisesti	  hallitukselle	  niin	  hyvissä	  ajoin,	  että	  asia	  voidaan	  sisällyttää	  kokouskutsuun.-‐-‐	   
(ote säännöistä 29.2.2012 kappale 9)  

 
Päätösesitys: Ei aloitteita 

 
Päätös: Hyväksytään 
 

8 Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely 

Päätösesitys: Ei muita asioita. 
 

Päätös: Hyväksytään 
 

9 Muut esille tulevat asiat (META) 

Ei muita esille tulleita asioita. 
 

10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Antti Törmä päätti kokouksen kello 17:18. 
 
 
Liitteet: 
 Asialista 
 Kokouskutsu 
 Toimintakertomus 2012 
 Tilintarkastajien lausunto 
  

Vakuudeksi, 

 
 
_____________________________           _____________________________ 
Miia Myllylahti, kokouksen sihteeri Antti Törmä, kokouksen puheenjohtaja 

Oulussa,      .      .2013  Oulussa,      .      .2013 
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_____________________________           _____________________________ 
Antti Hoivala, pöytäkirjantarkastaja Antti Karhunen, pöytäkirjantarkastaja 

Oulussa,      .      .2013  Oulussa,      .      .2013 
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Perttu Ristimella <perttu.ristimella@gmail.com>

[Yokamerat] Kevätkokous 27.3. klo 17 Valveella
1 viesti

Perttu Ristimella <puheenjohtaja@yokamerat.org> 19. maaliskuuta 2013 22.45
Vast. ott.: "yokamerat@lists.oulu.fi" <yokamerat@lists.oulu.fi>

Hei,

Oulun ylioppilaskameroiden kevätkokous järjestetään 27.3.2013 klo. 17:00
Kahvila Mintussa Kulttuuritalo Valveella (Hallituskatu 7, 90100 Oulu).
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki ylioppilaskameroiden jäsenet.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat (lainaus säännöistä):

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 lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Liitteenä vuosikertomuskertomus 2012 ja kokouskutsu.

Tervetuloa kokoukseen!

Terveisin,
Perttu Ristimella
Puheenjohtaja
Oulun ylioppilaskamerat ry
puheenjohtaja@yokamerat.org

www.yokamerat.org
www.facebook.com/yokamerat

_______________________________________________
Yokamerat postituslista
Yokamerat@lists.oulu.fi
http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/yokamerat

mailto:puheenjohtaja@yokamerat.org
http://www.yokamerat.org/
http://www.facebook.com/yokamerat
mailto:Yokamerat@lists.oulu.fi
http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/yokamerat
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2 liitettä

2012 toimintakertomus.pdf
103K

Kevätkokouskutsu_2013.pdf
70K
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KUTSU	  

19.3.2013	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
OULUN	  YLIOPPILASKAMERAT	  RY	  SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN	  KEVÄTKOKOUS	  2013	  
	  
Aika:	  27.3.2013	  klo	  17:00	  
Paikka:	  Kahvila	  Minttu,	  Kulttuuritalo	  Valve,	  Hallituskatu	  7,	  90100	  Oulu	  
	  
Kokouksen	  asialista:	  
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	  lausunto	  
6.	  päätetään	  tilinpäätöksen	  vahvistamisesta	  ja	  vastuuvapauden	  myöntämisestä	  hallitukselle	  
ja	  muille	  vastuuvelvollisille	  
7.	  käsitellään	  muut	  kokouskutsussa	  mainitut	  asiat.	  

	  

	  

	  

OULUN	  YLIOPPILASKAMERAT	  RY:N	  HALLITUS	  
Perttu	  Ristimella	  
Hallituksen	  puheenjohtaja	  
0408394154	  
puheenjohtaja@yokamerat.org	  
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TOIMINTAKERTOMUS 2011–2012 ‐ OULUN YLIOPPILASKAMERAT RY.    9.2.2013 
 
VUOSI 2012 
Oulun ylioppilaskameroiden vuosi koostui rakennemuutoksien viimeistelystä, jotka oli aloitettu edellisenä 
vuonna. Yhdistystä oli vuosia vaivannut ns. sisäänpäin kääntynyt toimintatapa ja pitkäjaksoinen 
uudistuskyvyttömyys. Vuoden 2012 hallitus teki parhaansa sen eteen, että toimintavuonna luodut 
toimintamallit palvelisivat yhdistystä pitkälle tulevaisuuteen. Näihin toimintamalleihin liittyi mm. 
nettisivujen päivitys, tiimityöskentelykonseptin kehitys, tiedotustoiminnan järjestelmällinen kehitys ja 
aktiivinen edustustoiminta järjestömessuilla sekä muissa ulkopuolisissa toimissa. 
 
Oulun ylioppilaskameroiden hallitus onnistui toteuttamaan sille toimintasuunnitelmassa asetetut 
tavoitteet. Keskeisimmät saavutukset olivat yhdistyksen internetsivujen päivitys ja arkiston digitalisointi. 
Osa toimintasuunnitelman tavoitteista jäi saavuttamatta ajanpuutteen tai henkilövajauksen takia. 
 
Kokonaisuudessaan Oulun ylioppilaskameroiden vuosi 2012 oli silti onnistunut. Keskeisimpänä haasteena 
jatkossa pysyy edelleen uusien hallituslaisten ja aktiivien tuominen mukaan toimintaan. Toisaalta 
ylioppilaskamerat voivat ottaa tämän myös haasteena ja ottaa tavoitteeksi tarjota jäsenilleen sellaista 
sisältöä jota he arvostavat. Näkyvyys, tapahtumat, toimiva hallintorakenne ja yhteishenki tulevat 
määrittelemään jatkossa Oulun ylioppilaskameroiden identiteetin. 
 
HALLINTO 
Oulun ylioppilaskameroiden hallitus kokoontui toimikautena 2011–2012 (30.11.2011–31.12.2012) 
yhteensä kahdeksan (8) kertaa. Hallituksen jäseniä toimikaudella 2011–2012 olivat 
 
Hallitus 
puheenjohtaja     Juha Päällysaho  
varapuheenjohtaja    Sini Uotinen  
rahastonhoitaja    Antti Törmä  
sihteeri      Perttu Ristimella (31.6.2012 asti) 
sihteeri      Elisa Kaurala (1.7.2012 alkaen) 
tiedottaja      Juha Päällysaho  
jäsenvastaava     Antti Törmä  
webmaster      Perttu Ristimella 
sähköpostilistavastaava    Antti Törmä  
kuvailtavastaava    Juha Päällysaho 
kalustovastaava    Perttu Ristimella (31.6.2012 asti) 
kalustovastaava    Antti Törmä (1.7.2012 alkaen) 
pimiövastaava     Antti Karhunen  
postivastaava      Antti Hoivala 
     
Hallituksen jäsen    Tommi Kohonen 
Hallituksen jäsen    Erika Takahashi 
 
Toimihenkilöt 
Lauri Uotinen      koulutusvastaava (30.4.2012 asti) 
Teemu Kursu 
Aki Komulainen 
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Toiminnantarkastajat 

1) Jonne Elo      toiminnantarkastaja 

2) Timo Virtanen      toiminnantarkastaja 

Juho Tastula       varatoiminnantarkastaja 

Saku‐Matti Mäki    varatoiminnantarkastaja 

Kokoukset 

Hallituksen kokoukset (HK, 8kpl) ja yhdistyksen kokoukset (YK, 2kpl) pidettiin seuraavasti:  

HK 10/2011  12.12.2011 
HK 1/2012   20.2.2012 
YK 1/2012   29.3.2012 
HK 2/2012   10.4.2012 
HK 3/2012   3.4.2012 
HK 4/2012   1.7.2012 
HK 5/2012   11.9.2012 
HK 6/2012   15.10.2012 
HK 7/2012   6.11.2012 
YK 2/2012   20.11.2012 
HK 8/2012   4.12.2012 
 
Talous 
Oulun ylioppilaskameroiden taloudellinen tilanne oli hyvä vuonna 2012. Vuoden 2012 tilinpäätös oli 392,85 
EUR ylijäämäinen. Toimintaamme tuki Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) 1000 euron 
erityisavustuksella. Erityisavustuksen ehtona oli valokuvamateriaalin tuottaminen ylioppilaskunnan 
tapahtumissa vuoden 2012 aikana. 
  
Pimiöt 
Välkkylän pimiöpäiväkirjaan tuli vuoden aikana 120 käyntiä ja filmejä myytiin 22kpl.  Filmimyynti oli 
määrältään onnistunutta ja myös aktivoi jäseniä kuvaamaan mustavalkofilmillä. Linnanmaan pimiöllä oli 
neljä käyntiä. Määrä oli alhainen, mutta se tulee todennäköisesti nousemaan jos Linnamaalle saadaan 
tarvittava laitteisto, käyttäjäkunta ja ylläpito. 
 
Jatkossa pimiökäyntien seurannassa kannattaa siirtyä yksittäisten henkilöiden käyntiseurantaan, näin ollen 
pimiöiden todellinen käyttöaste ja pimiöiden arvostus jäsenten keskuudessa on helpompi hahmottaa. 
 
Jäsenistö 
Vuoden 2012 lopussa yhdistyksellä oli 108 jäsentä ja sähköpostilistalla 196 osoitetta. 
 
Tiedotus 
Ylioppilaskameroiden tärkeimpiä kehitysaskelia vuoden 2012 aikana oli tiedotustoiminnan 
uudelleenkäynnistys. Lisäksi yhdistys uudisti kotisivut alkuvuodesta 2012, joka osaltaan innosti ulospäin 
suuntautuvaan toimintaan. Tämän lisäksi ylioppilaskamerat lanseerasivat Linnanmaalle oman 
ilmoitustaulun, joka sisälsi tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. 
  
Toinen tärkeä edistysaskel liittyi juliste‐ ja flyer‐mainonnan käynnistykseen. Tämä toi osaltaan 
lisänäkyvyyttä yhdistykselle, joka on pidemmällä tähtäimellä tärkeää uusien aktiivien ja hallituslaisten 
löydön kannalta. 
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TAPAHTUMAT 
Oulun ylioppilaskamerat järjesti toimikaudella 2011‐2012 seuraavat tapahtumat: 
 
Kevät 2012 
15.12.11   Pimiöilta C‐41 workshop, Välkkylän pimiö 
8.12.11   Joulukuun kuvailta ja pikkujoulu, Arkkarien vanha kahvila (Aleksanterinkatu 6) 
19.1.12   Tammikuun kuvailta, Arkkarien vanha kahvila (Aleksanterinkatu 6) 
9.2.12  Pimiötyöskentelyn peruskurssi, Välkkylän pimiö 
16.2.12  Helmikuun kuvailta, Arkkarien vanha kahvila (Aleksanterinkatu 6) 
20.2.12  Valotus‐ ja sommittelukurssi, Valveen kokoustilat 
21.2.12  Valokuvauksen alkeiskurssi, Valveen kokoustilat 
18.2.12  Pimiösiivous, Välkkylän pimiö 
27.2.12  Studiosalamakurssi, Linnamaa 
6.3.12  Valokuvauksen alkeiskurssi, Valveen kokoustilat 
15.3.12  Maaliskuun kuvailta, Arkkarien vanha kahvila (Aleksanterinkatu 6) 
17.3.12  Photography for beginners 
31.3.12  Photoshop ja kuvankäsittelykurssi, Linnamaa ja Valveen kokoustilat 
23.4.12  Neulanreikä työpaja, Välkkylän pimiö  
12.4.12   Huhtikuun kuvailta, Arkkarien vanha kahvila (Aleksanterinkatu 6) 
13.4.12  Lintukuvauskurssi, Linnamaa 
14.4.12  Makrokuvauskurssi, Valveen kokoustilat 
18.4.12  Pimiötyöskentelyn peruskurssi, Välkkylän pimiö 
12.5.2012  Kevätkauden päättärit, Apinatalon kerhohuone, Kaijoharju 
 
Syksy 2012 
3.10.12  Pimiötyöskentelyn peruskurssi, Välkkylän pimiö 
8.10.12  Pimiötyöskentelyn peruskurssi, Välkkylän pimiö 
8.10.12  Studiosalamakurssi, Linnanmaa 
10.10.12  Pimiötyöskentelyn peruskurssi, Välkkylän pimiö 
29.9.12  Valokuvauksen alkeiskurssi, Valveen kokoustilat 
15.9.12  Digirundi, Mannenkatu 1 ja Mustasaarentie, Oulu 
27.10.12  Terävöinti ja kohinanpoistokurssi, Valveen kokoustilat 
7.11.12  Pimiöilta, Välkkylän pimiö 
5.11.12  Digirundin palkintojenjakotilaisuus ja syyskuun kuvailta, Arkkarien vanha kahvila 

(Aleksanterinkatu 6) 
2.11.12  Marraskuun kuvailta, Arkkarien vanha kahvila (Aleksanterinkatu 6) 
17.11.12  Hailuodon kaksipäiväinen valokuvausretki 
24.11.12  Lemmikkivalokuvauskurssi, Linnanmaa 
29.11.12  Revontulikurssi, Valveen kokoustilat 
10.12.12  Pimiöilta, Välkkylän pimiö 
14.12.12  Joulukuun kuvailta ja pikkujoulut, Mannenkatu 1, Oulu 
 
Lisäksi Oulun ylioppilaskamerat osallistui vuonna 2012 sekä talvi että kesäkilometrikisaan. Hailuodon 
kaksipäiväiselle valokuvareissulle osallistui seitsemän henkilöä. Uutena ja onnistuneena tapahtuma 
lanseerattiin myös Kevätkauden päättärit, johon osallistui noin 10 henkilöä. 
 
Digirundi 
Digirundi ‐valokuvauskilpailuun osallistui 51 henkilöä. Tapahtuma lähes kaksinkertaista osallistujamäärän 
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viimevuodesta. Kilpailun jälkeen kisaajille oli tarjolla sauna ja musiikkia kesäkoti Irjalassa. Yleisellä tasolla 
digirundi toi ylioppilaskameroille suuren määrän näkyvyyttä ja tapahtuma voidaan siten luokitella vuoden 
2012 kohokohdaksi. 
 
Kuvaillat 
Kuvailtoja järjestettiin kerran kuukaudessa tammikuusta huhtikuuhun ja syyskuusta joulukuuhun. 
Kuvailtoihin osallistui noin 4‐10 henkilöä kertaa kohden. Poikkeuksena digirundin palkintojenjako 
tilaisuudessa paikalla oli yli 40 henkilöä, mutta vain kymmenkunta jäi jatkamaan iltaan kuvaillan merkeissä. 
 
Kuvailtaa yritettiin uudistaa syksyn 2012 aikana siinä onnistumatta, osasyynä oli ylioppilaskameroiden jäykkä 
ja vanhanaikainen hallintorakenne, joka teki kehitystyön käytännössä mahdottomaksi. Jatkon kannalta 
kuvaillan funktion uudelleenarviointi ja pohjimmainen selvitystyö tapahtuman uudistamisesta on tarpeen. 
 
Puhujavieraana kuvailloissa vuonna 2012: 
Saara Karttunen 
 
 
Oulussa 9.2.2013, 

 
 
 
Juha Päällysaho  
Yhdistyksen puheenjohtaja 2011‐2012 
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