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Säännöt
1§

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Vaasan steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry –
Understödsföreningen för Steinerpedagogik i Vasa rf. Yhdistyksen kotipaikka
on Vaasa.

2§

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistys pyrkii luomaan toteutumismahdollisuuksia steinerpedagogisille
päämäärille. Yhdistyksen tarkoituksena on käynnistää, ylläpitää ja tukea
aatteellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti sekä suomen- että ruotsinkielisiä
steinerpedagogisia laitoksia kuten päiväkoteja, kouluja ja hoitolaitoksia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
• hankkia omistukseensa tai muuten käyttöönsä kyseisiä toimintoja varten
kiinteistöjä, huoneistoja ja muuta tarpeellista omaisuutta,
• ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja,
• pitää kahviota Vaasan kaupungintalolla ja Vaasan kaupungin järjestämissä
tilaisuuksissa,
• hankkia varoja myyjäisillä, keräyksillä tai muulla sellaisella,
• järjestää yhteisiä jäsentilaisuuksia, juhlia ja näyttelyitä tai muuta sellaista sekä
• hankkia, välittää ja tuottaa asiaankuuluvaa oppimateriaalia.
Yhdistys pyrkii myös edistämään steinerpedagogiikan perustana olevia Rudolf
Steinerin eettisiä ja yhteiskunnallisia virikkeitä.
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2

JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voivat päästä yhdistyksen ylläpitämien laitosten
toimihenkilöt, oppilaiden huoltajat sekä 18 vuotta täyttäneet oppilaat. Kun jäsen
ei enää täytä edellä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen hallitus
erottaa hänet.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Kannattajajäsen voi olla myöskin oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenillä
ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.
Eri jäsenryhmiltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää
yhdistyksen syyskokous.

4§

HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka jäseniksi syyskokouksessa valitaan
kuudesta kahdeksaan (6–8) yhdistyksen varsinaista jäsentä siten, että puolet on
vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä ottaa toimeen sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun kolme jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

5§

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

6§

TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava
tilintarkastajalle viimeistään tilivuotta seuraavan helmikuun kuluessa. Hänen
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen tilien ja sen hallinnon
tarkastuksesta hallitukselle viimeistään maaliskuun aikana.
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3

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja
syyskokouksen. Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous
syys–marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi.

8§

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset viimeistään kahdeksan (8) päivää
ennen kokousta joko lähettämällä kutsun kirjallisena tai sähköpostilla kullekin
jäsenelle tai julkaisemalla kutsun yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
suomen- ja ruotsinkielisessä sanomalehdessä.

9§

ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon
tarkastus antaa aihetta.
5. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
4. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä
ja hallintoa seuraavalta tilivuodelta.
5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä vahvistetaan seuraavan tilivuoden
jäsenmaksut.
6. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja.

25.4.2017

Vaasan steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry

10 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa.
Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.

11 §

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2), vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätös on tehtävä
molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava jollekin samoja
tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

Nämä säännöt on hyväksytty Vaasan steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry:n
kevätkokouksessa huhtikuun 25. päivänä 2017

Tommi Lehtonen
yhdistyksen puheenjohtaja
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