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PORIN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 

 

1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 

 

Yhdistyksen nimi on Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Pori. Toiminta-

alueena yhdistyksellä on Satakunta. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on Suomi. Yhdistys on 

jäsenyhdistyksenä Steinerkasvatusliitto ry:ssä.  Yhdistys voi vuosikokouksensa päätöksellä liittyä 

muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin järjestöihin ja erota niistä.  

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS 

 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää Porin seudun steinerkoulua, edistää yhdistyksen 

piirissä toimivien henkilöiden yhteistyötä ja osallistumista koulun toimintaan. Toimintansa 

tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksua. Yhdistys voi hankkia omistukseensa tai 

muutoin käyttöönsä koulun tarpeita varten kiinteistöjä, rakennuksia tai muuta mahdollista 

omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia sekä testamentteja ja 

toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys hankkii varoja 

myyjäisten, keräysten yms. muodossa sekä järjestää juhlia, tapahtumia, näyttelyitä yms. 

Yhdistys voi harjoittaa taloudellista toimintaa: järjestämällä koulutarvike- ja kouluruokailuhuollon, 

ylläpitämällä kahvilaa ja kioskia, sekä harjoittamalla ylläpitämänsä koulun opetus- ja 

tiedotusmateriaalia sekä muidenkin steinerpedagogisten tuotteiden julkaisu-, kirjapaino- ja 

myyntitoimintaa. Yhdistys pyrkii edistämään niitä Rudolf Steinerin yhteiskunnallissosiaalisia 

virikkeitä, jotka ovat steinerpedagogiikan perustana. 

Yhdistys osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen steinerkoululiikkeen yhteistyöhön. 

3. YHDISTYKSEN JÄSENYYS 

 

Jäsenet ovat varsinaisia, kannattaja-, yrityskannattaja- tai kunniajäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi 

johtokunta voi hyväksyä: 

- Koulussa olevien ja kouluun sitovasti ilmoitettujen oppilaiden lasten huoltajat 

- Koulun henkilökuntaan kuuluva 

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen erityisellä päätöksellä hyväksyä hakemuksesta muukin 

kuin edellä tarkoitettu henkilö. 

Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä ja oikeushenkilöitä (mm. 

koulun vanhoja oppilaita ja heidän vanhempiaan). Yrityskannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä 

yrityksen, jolla on halukkuus tukea koulun toimintaa. Kannattaja- ja yrityskannattajajäsenillä ei ole 

yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. 
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Kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä, hallituksen esityksestä kutsua henkilö, jonka 

katsotaan toiminnallaan huomattavasti edistäneen ja tukeneen yhdistyksen toimintaa ja koulun 

tunnetuksi tekemistä. Kunniajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet, kunniajäseniä lukuun ottamatta. Jäsenyys astuu 

voimaan uuden jäsenen hyväksyttyä hakemuksessa näkyvät jäsenehdot, maksettua ensimmäisen 

jäsenmaksunsa ja hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden.  

4. JÄSENMAKSU 

 

Varsinaisten, kannattajajäsenten ja yrityskannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta päätetään 

yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. 

5. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen 

kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan välittömästi. 

Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta yli kahden kuukauden ajan sen 

erääntymisestä voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. 

Yhdistyksellä on oikeus jäsenen erottamiseen, jos jäsen: 

• On jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut; 

• On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 

yhdistystä; tai 

• Ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

• Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Erottamispäätös tehdään suljetulla 

lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava ¾ enemmistö annetuista äänistä. 

• Jäsenellä, joka eroaa tai on erotettu ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 

6. YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA JA HALLITUS 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, vähintään kuusi (6) ja 

enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä. Puheenjohtaja 

valitaan vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 

kerrallaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallituksella on yhdistyslain mukainen 

kokonaisvastuu ja päätäntävalta yhdistyksen toiminnasta. Hallitus vastaa yhdistyslain sille 

määräämistä tehtävistä sekä edustaa yhdistystä ja toimii työnantajana koulun henkilöstölle. 

Koulun henkilökuntaa ei voi valita yhdistyksen hallitukseen, eikä heitä näin ollen voida valita 

puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi. Mikäli hallituksen jäsen tai varajäsen palkataan koulun 
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työntekijäksi, tulee hänen erota hallituksesta. Tällöin järjestetään ylimääräinen kokous, jossa 

valitaan eronneen tilalle uusi hallituksen jäsen tai varajäsen. 

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu hallitus sekä opettajakunnan edustaja(t). Johtokunnan kutsuu 

koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja omasta aloitteestaan tai 

kolmen johtokunnan jäsenen vaatimuksesta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet 

jäsenistä on läsnä joko paikan päällä tai etäyhteyden päässä. Puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan tulee myös olla läsnä. Johtokunnan tulee päätöksenteossa pyrkiä 

yksimielisyyteen. Jos joudutaan äänestämään, tarvitaan yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten 

mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa. 

Hallitus  valitsee yhdistykselle sihteerin, jäsensihteerin ja tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä. 

Sihteeri valitaan hallituksen keskuudesta vuodeksi kerrallaan ja sihteerin tehtävänä on pitää 

pöytäkirjaa hallituksen ja johtokunnan kokouksissa. Vaihtoehtoisesti myös koulusihteeri voi toimia 

yhdistyksen sihteerinä liittymällä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin koulusihteerin 

tehtäviin kuuluu myös pöytäkirjojen arkistointi. Muilta osin johtokunta määrittelee 

toimihenkilöiden tehtävät erillisessä johtosäännössä, antaen myös erillisiä toimintaohjeita tarpeen 

mukaan. 

Johtokunta voi asettaa avukseen myös toimikuntia koulun asioiden valmistelemista ja / tai hoitoa 

varten. Toimikunnassa on aina oltava vähintään yksi johtokunnan jäsen. Toimikuntien työhön 

voidaan johtokunnan päätöksellä kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. Kaikista toimista 

on annettava selostus hallitukselle, mitkä hallituksen on vahvistettava ennen toimien toteutusta. 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun 

hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Poikkeuksena tilanne, jossa perheen molemmat 

vanhemmat, tai läheistä sukua keskenään olevat toimivat edellä mainituissa toimissa. He eivät saa 

keskenään yhdistyksen nimeä kirjoittaa. 

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

 

Yhdistyksen tilikausi on 1.8.-31.7.. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta 

seuraavan  syyskuun loppuun mennessä, jonka tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tilien ja hallinnon 

tarkastuksesta johtokunnalle neljän viikon kuluessa tilinpäätöksen vastaanottamisesta. 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 

Vuosittain pidetään yksi sääntömääräinen kokous syksyllä. Vuosikokous pidetään marraskuun 

loppuun mennessä. Sääntömääräinen vuosikokous voidaan pitää sekä etäyhteydellä että 

ilmoitetussa kokouspaikassa, tai molemmilla samanaikaisesti. Etäkokousta varten pyydetään aina 

ennakkoilmoittautuminen, jotta parhaiten palveleva etäyhteyspalvelu voidaan ottaa käyttöön. 
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Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vuosikokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. Etäyhteydellä olevat saavat sähköpostitse linkin äänestykseen. 

Mikäli vuosikokouksen puheenjohtaja on yhdistyksen ulkopuolelta, äänten mennessä tasan 

ratkaisee arpa. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Yhdistyksen kokouksissa 

on jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää kahden 

äänioikeutetun jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. 

Kannattaja- ja kunniajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, ei äänioikeutta. 

 

Ylimääräinen yleiskokous voidaan pitää hallituksen kutsusta tai kun vähintään yksi kymmenesosa 

(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti, erityisesti ilmoitettua asiaa 

varten, hallitukselta vaatinut. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa 

siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.  

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

 

Hallitus toimittaa vuosikokouskutsun jäsenistölle joko kirjeenä, sähköpostilla, Wilma-viestillä, tai 

paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla kokouskutsulla seitsemän (7) päivää 

ennen kokousta.  

11. VUOSIKOKOUKSET 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja 

kahden ääntenlaskija valitseminen 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Tilinpäätöksen,  yhdistyksen vuosikertomuksen esittäminen ja 

toiminnantarkastajan lausunto 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen, tai niiden 

toimenpiteiden, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta, 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle 

vuodelle 

8. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle 

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle hallituksen toimikaudelle  

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 

11. Hallituksen varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 

12. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä  

13. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen 

14. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain, jos 

kokous on yksimielinen 
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Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa vuosikokoukseen jonkin asian käsiteltäväksi, tulee hänen toimittaa 

siitä kirjallinen esitys hallitukselle syyskuun loppuun mennessä. 

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Päätös sääntöjen 

muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä 

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja säännöt tulee olla 

kokouskutsun liitteenä. 

13. YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden 

välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous. 

Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään enemmistö annetuista 

äänistä. Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat jollekin samoja tarkoitusperiä 

ajavalle oikeustoimikelpoiselle yhdistykselle tai yhteisölle. 


