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TT-kameroiden tavaroiden lainaussäännöt:

● Lainaaja hyväksyy sopimuksen lainatessaan kalustoa. Uusin versio on luettavissa nettisivuilta.

● Vastuu:
o Edellytämme kaluston huolellista käsittelyä.
o Kerho vastaa TT-kameroiden nimissä tehdyn tapahtumakuvauksen aikana tahattomasti

hajonneesta kalustosta. Korvausvastuu arvioidaan tapauskohtaisesti.
o Lainaaja vastaa henkilökohtaiseen käyttöön lainatuista tavaroista; vioittuneista tai

hukkuneista osista laskutetaan niiden täyden arvon mukaan käyttöikä huomioiden.
o Normaalin kulutuksen myötä aiheutuneita vahinkoja lainaajan ei tarvitse kustantaa, esim.

sulkimen rikkoutuminen.
● Ilmoittaminen: Lainaajalla on velvollisuus ilmoittaa kaluston vahingoittumisesta, katoamisesta tai

varkaudesta välittömästi TT-Kameroiden hallitukselle, ja tarvittaessa poliisille.

● Määrä: Henkilökohtaisen lainan maksimisisältö on alla olevan taulukon mukaan. Jos haluat lainata
tätä enemmän, varmista lupa hallitukselta. Muuta kalustoa saa lainata järjen rajoissa vapaasti.

Runko Linssejä Salamasetti
esim. 2xAD200
tai 3 AA-käyttöistä salamaa.

Akkuja SD-kortti Laukku
tai
insertti

1 3 1 2
(tai akku+laturi)

1 1

● Lainaus:
o Lainaaja on velvoitettu tarkistamaan lainauskalenterin ennen lainaamista, sekä

merkitsemään lainattavat tavarat kalenteriin oikein. (Luo tapahtuma, kokonaisia päiviä,
TT-kamerat-google-kalenteriin.)

▪ esim. “6D, 35mm, sigma 85mm, 2x akku, SD32 //@nimimerkki/puhelinnumero”
o Laina-aika on enintään 7 vrk. Tätä pidempiin lainoihin varmista lupa hallitukselta.
o Lainaaja sitoutuu palauttamaan kaluston seuraavaan päivään klo 06 mennessä. Aikaisissa

tarpeissa kannattaa varmistaa palautus edelliseltä lainaajalta. Yhteystiedot ovat kalenterissa.
o Ensin lainauskalenteriin merkinnän tehneellä on oikeus lainaan. Hallitus pitää oikeuden

lainata jo varattua tavaraa tapahtumavalokuvaajien käyttöön. Näistä sovitaan aina
tapauskohtaisesti.

o Jos lainaaja ei noudata näitä käytäntöjä, lainaoikeus voidaan evätä määräajaksi.
● Käyttötarkoitukset:

o Kerhomme kalusto on tarkoitettu jäsenien voittoa tavoittelemattomaan harrastuskäyttöön
ja kerhon keikkojen tapahtumakuvaukseen.

o Kerhon kalusto ei ole jatkuvan henkilökohtaisen taloudellisen voiton tavoittelua varten.
o Muut keikat: Kysythän hallitukselta luvan lainaamiseen rahakeikkoja varten.

Sukulaisjuhlat, ystävien valmistujaiset ja ensimmäiset rahakeikat ovat yleensä ok, mutta
toistuvat hääkeikat eivät. Kannustamme sijoittamaan omaan kuvauskalustoon.

● Epäselvyydet: Epäselvissä tapauksissa ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen. Lainaaja jättää
riitatilanteissa päätösvallan TT-kameroiden hallitukselle, joka pidättää kaikki oikeudet kaikkiin
lainaussopimuksen muutoksiin.
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Rules for borrowing equipment of TT-Kamerat:

● The person loaning the equipment (later “Loaner”) accepts these terms when loaning equipment
from the club. The most recent version of the agreement is available on the TT-Kamerat website.

● Responsibilities of the Loaner:
o We require careful handling of the equipment
o Club response unintentionally broken equipment occurred during club’s event photography.
o Loaner is responsible for equipment borrowed for personal use. Damaged or

lost parts are invoiced according to their full value. The age of equipment will be taken into
account.

o This excludes the damage caused by normal wear, eg. a worn out shutter.

● Notification:The Loaner acknowledges that any theft or disappearance of the equipment needs to be
immediately notified to the police and to the board of TT-Kamerat.

● Amounts: A loan for personal use can contain property at the maximum shown in table below. If
one wishes to take more equipment on a single loan, they must get the board’s approval.

Camera
bodies

Lenses Flash set
For example 2xAD200
or 3x AA-battery flashes.

Batteries SD-card A bag or an
insert

1 3 1 2 (or battery + charger) 1 1

● Loans:
o The Loaner must check the loan calendar before taking anything from the equipment

cabinet. The Loaner must mark their own loans correctly to the calendar.
▪ Create an event, as full days, to the TT-Kamerat loan calendar.
▪ Example: “6D, 35mm, 85mm, 2xbatt, SD32 // @telegram nick or phone number

o The loan time is at maximum of 7 days. Longer loans need board’s approval.
o The Loaner agrees to return the camera by 6 am the following day.
o The Loaner that was first to reserve the equipment for the day takes priority. However, the

board reserves the right to loan already reserved equipment for priority use, eg. for
contracted event photography. The board will always decide this on a case-by-case basis.

o If the Loaner fails to abide by these rules, the board may restrict them from loaning any
equipment eg. for three months.

● Purpose of Use:
o Equipment of the club is primarily meant to be used for the club member’s

non-professional purposes and club’s contracted event photography.
o The club’s gear is not meant for personal financial gain.
o All other use: Please ask permission from the board, especially when shooting non-student

related paid gigs. For example, family celebrations and a friend’s graduations are generally
considered OK, however most wedding gigs are not. The board strongly recommends
investing the earned money into one’s own equipment.

● Disputes:
o In unclear cases the Loaner should contact the board immediately.
o In case of disputes the Loaner accepts judgement of the board of TT-kamerat. The board

reserves the right to change this agreement at will.


