
Rovaniemen Seudun Steiner -kouluyhdistys 

ry:n säännöt 

 

 

1§ 

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Seudun 

Steiner -kouluyhdistys ry ja sen kotipaikka on 

Rovaniemen kaupunki. 

 

 

2§ 

 

Yhdistyksen tarkoitus 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea 

steinerpedagogista toimintaa Rovaniemellä ja 

toimia koulun ylläpitäjänä. Lisäksi yhdistys 

pyrkii toiminnallaan edistämään 

steinerpedagogiikan tuntemusta. 

 

 

3§ 

 

Yhdistyksen tehtävät 

 

Yhdistyksen tehtävänä on hankkia varoja 

steiner-pedagogisen toiminnan tukemiseen 

Rovaniemellä. Varoja hankitaan ottamalla 

vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 

testamentteja sekä järjestämällä näytöksiä, 

juhlia, myyjäisiä, arpajaisia, erilaisia keräyksiä 

sekä käyttämällä muita vastaavanlaisia tapoja 

varojen keräämiseen.  Yhdistys voi harjoittaa 

lehtitilausten hankintaa, koulutarvike- ja 

kouluruokailuhuoltoa sekä kioskikauppaa. 

Lisäksi yhdistys järjestää jäsentilaisuuksia ja 

tekee aloitteita jäsenten yhteistyömuotojen 

kehittämiseksi. Yhdistys voi harjoittaa myös 

julkaisutoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus 

hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta 

omaisuutta sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n 

mukaista taloudellista toimintaa. 

 

Yhdistyksen omaisuutta on hoidettava 

huolellisesti ja taloudellisesti ja sen varat on 

sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti. 

Yhdistyksen omaisuutta käytetään yhdistyksen 

tarkoituksen toteuttamiseen ja varojen 

hankkimiseen. 

 

 

 

4§ 

 

Jäsenyys 

 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai 

kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi 

liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt Suomen 

kansalainen, joka haluaa tukea 

steinerpedagogista toimintaa Rovaniemellä. 

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä myös 

koulun oppilaiden huoltajat, koulun 

toimihenkilöt sekä 18 vuotta täyttäneet koulun 

oppilaat. Kannatusjäseneksi voi liittyä 

jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, 

oikeuskelpoinen yritys tai yhteisö. 

Kannatusjäsenillä ei ole yhdistyksen 

kokouksissa äänioikeutta.  

 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset 

jäsenet. 

 

 

5§ 

 

Jäsenmaksu 

 

Yhdistyksen sekä varsinaisten että 

kannatusjäsenten jäsenmaksusta ja sen 

suuruudesta päätetään yhdistyksen 

syyskokouksessa. 

 

 

6§ 

 

Hallitus 

 

Yhdistyksen hallituksena johtaa sen toimintaa 

johtokunta, jonka jäseniksi kevätkokouksessa 

valitaan yhdeksän (9) yhdistyksen varsinaista 

jäsentä kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja 

koulun johtokunnan jäseniksi on, mikäli 

mahdollista, pyrittävä valitsemaan viisi (5) 

koulun oppilaiden huoltajista. Johtokunnan 

jäsenistä vuosittain kolme (3) jäsentä on 

erovuorossa. Erovuoroiset jäsenet voidaan 

valita uudelleen.  

 

Yhdistyksen johtokunta valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan, vara-



puheenjohtajan, sihteerin ja talousasioista 

vastaavan. Johtokunta ottaa toimeen muut 

tarvittavat yhdistyksen toimihenkilöt sekä 

määrää toimihenkilöiden palkkioista. 

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai 

tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan 

kutsusta tarvittaessa tai kun kolme (3) 

johtokunnan jäsentä sitä pyytää. 

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun viisi (5) 

sen jäsenistä tai varajäsenistä puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat 

kokouksessa läsnä fyysisesti tai teknisen 

apuvälineen avulla. Päätökset tehdään 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.  

 

 

 

7§ 

 

Johtokunnan toimihenkilöiden tehtävät 

 

Johtokunnan puheenjohtaja huolehtii siitä, että 

johtokunta käsittelee yhdistyksen toiminnalle 

tarpeelliset asiat, ja että yhdistyksen sääntöjä 

noudatetaan. Puheenjohtaja johtaa asioiden 

käsittelyä yhdistyksen ja johtokunnan 

kokouksissa yhdistyksen kevätkokousta 

lukuunottamatta.  

 

Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan 

tehtävistä tämän ollessa estynyt.  

 

Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja 

johtokunnan kokouksissa, yhdistyksen 

kevätkokouksessa kuitenkin vain kokouksen 

puheenjohtajan kutsumana. Pöytäkirjan 

vahvistavat allekirjoituksellaan kokouksen 

puheenjohtaja ja sihteeri. 

 

 

8§ 

 

Nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 

molemmat yksin, tai kaksi johtokunnan jäsentä 

yhdessä. Johtokunta voi määrätä valitsemansa 

henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen, 

kunkin yksin.  

 

 

9§ 

 

Tilivuosi 

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 

johtokunnan vuosikertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa 

ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee 

antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle 

viimeistään kaksi viikkoa ennen 

kevätkokousta. 

 

10§ 

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään 

kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään 

30.4. mennessä ja syyskokous 30.11. 

mennessä.  

 

Varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle 

vähintään kahdeksan (8) päivää ennen 

kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai 

paikallisessa sanomalehdessä. Asiat, jotka 

halutaan varsinaisessa kokouksessa 

käsiteltäviksi, on jätettävä kirjallisesti 

johtokunnalle vähintään viisi (5) päivää ennen 

varsinaista kokousta. 

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan 

koolle samoin kuin varsinaiset kokoukset. 

Kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 

1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti 

johtokunnalta pyytää. 

 

 

11§ 

 

Asioitten käsittely varsinaisissa kokouksissa 

 

Varsinaisissa kokouksissa valitaan kokoukselle 

puheenjohtaja, joka kutsuu tehtävään sihteerin 

ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, sekä 

todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus. 

 

Kevätkokouksessa: 



 

1) Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastajien lausunto. 

 

2) Vahvistetaan tilinpäätös. 

 

3) Päätetään tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä johtokunnalle ja muille 

tilivelvollisille, ja päätetään muista 

toimenpiteistä, joihin tilit ja tilien ja hallinnon 

tarkastus antavat aihetta. 

 

4) Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten 

tilalle sekä kaksi varajäsentä. 

 

5) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 

ja esilletulevat asiat. 

 

Syyskokouksessa: 

 

1) Käsitellään johtokunnan laatima toiminta-

suunnitelma tulevalle vuodelle sekä siihen 

liittyvä tulo- ja menoarvio ja päätetään niiden 

hyväksymisestä. 

 

2) Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. 

 

3) Valitaan yksi tilintarkastaja ja tälle varamies 

tulevalle tilikaudelle. 

 

4) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 

ja esilletulevat asiat. 

 

 

12§ 

 

Yhdistyksen purkaminen 

 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä 

kahdessa (2), vähintään kahden (2) kuukauden 

väliajoin pidettävässä kokouksessa. Päätös on 

tehtävä kummassakin kokouksessa vähintään 

3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. 

 

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat 

luovutettava jollekin samansuuntaisia 

tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle 

yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle 

viimeisen purkamisesta päättävän  kokouksen 

tarkemmin määräämällä tavalla. 

 

 

 


