
JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY 
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän steinerkoulun kannatusyhdistys ry.  Yhdistyksen 
kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 
 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea pedagogisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti Jyväskylän steinerkoulua. Erityisesti sen tarkoituksena on edistää 
kouluyhteisön piirissä toimivien henkilöiden yhteistyötä ja osallistumista koulun 
elämään. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kannatusyhdistys hankkii omistukseensa tai muutoin 
käyttöönsä koulun tarpeita varten kiinteistöjä, rakennuksia ja muuta mahdollista 
omaisuutta; ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja; hankkii varoja 
myyjäisillä, rahankeräyksillä yms; järjestää juhlia, näyttelyitä tms. sekä järjestää yhteisiä 
jäsentilaisuuksia. Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan. 

 
Yhdistys voi harjoittaa taloudellista toimintaa; järjestämällä koulutarvike -ja 
kouluruokailuhuollon, ylläpitämällä kahvilaa ja kioskia, harjoittamalla ylläpitämänsä 
koulun opetus- ja oppimateriaalin julkaisu- ja kirjanpitotoimintaa. 

 
Yhdistys pyrkii myös viemään eteenpäin niitä Rudolf Steinerin yhteiskunnallissosiaalisia 
virikkeitä, jotka ovat steinerkoulun perustana. 
 

Yhdistys osallistuu kansainvälisen steinerkoululiikkeen yhteistyöhön. Yhdistys voi 
järjestää koulun oppilaille aamu-ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa oppilaille ja 
yhdistyksen jäsenille. 

 
3 § JÄSENYYS 

 
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Varsinaisia jäseniä 
ovat yhdistyksen hallituksen hyväksymät, jäsenmaksun maksaneet koulun oppilaiden 
huoltajat.  Kun jäsen ei enää kuulu edellä mainittuun ryhmään, hänen kuulumisensa 
yhdistykseen varsinaisena jäsenenä katsotaan hallituksen päätöksellä päättyneeksi. 
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä hyväksyä muukin 
kuin em. ehdot täyttävä henkilö.  
 
Kannattajajäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö tai oikeustoimikelpoinen 
yhteisö, jonka hallitus hyväksyy. Kannattajajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa 
äänioikeutta. 
 
4 § JÄSENMAKSU 



 
Kannattajajäsenten ja varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle 
lukuvuodelle päättää yhdistyksen kevätkokous. Jäsenmaksu maksetaan lukuvuosittain. 
Lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. 
 
5 § HALLITUS 

 
Hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 
neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen 
syyskokouksessa. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten 
toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen 
muun jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi 
kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Hallituksen tehtävät määritellään johtosäännössä. 

  
Hallitus on päätösvaltainen, jos hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. 
 

6 § JOHTOKUNTA 
 
Koulun johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) 
ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.  Johtokunnan muodostavat kannatusyhdistyksen 
hallituksen edustajat (3-5 henkilöä), rehtori, yksi luokanopettajien edustaja ja yksi 
aineenopettajien edustaja. Johtokunnan jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.  
Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunta valitsee hallituksen edustajista 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan tehtävät määritellään 
johtosäännössä. 
 

7§ TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT 

 
Yhdistyksellä voi olla käytännön asioiden hoitoa varten toimisto ja tarpeellinen 
henkilöstö. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia yhdistyksen asioiden 
valmistelemisessa ja/tai hoitamista varten. Toimikunnassa on oltava vähintään yksi 
hallituksen jäsen. Toimikuntien työhön voidaan hallituksen päätöksellä kutsua myös 
yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. 
 

8§ NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä 
tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen tai toimihenkilön 
kanssa. 
 
9§ TILIVUOSI 
 
Yhdistyksen toiminta-tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle 
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

 



10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja 
syyskokouksen. Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous 
viimeistään marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen kaikkien 
jäsenten määrästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. 
 
Kevätkokouksen tehtävänä on 

 

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

4. Valita kaksi ääntenlaskijaa 
5. Vahvistaa toimintakertomus, tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden 
myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
6. Päättää seuraavan lukuvuoden jäsenmaksusta 

7. Käsitellä kokouskutsussa mainitut muut mahdolliset asiat 
 
Syyskokouksen tehtävänä on 
 

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

4. Valita kaksi ääntenlaskijaa 
5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 

6. Hyväksyä talousarvio seuraavalle vuodelle 
7. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle 
8. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja seuraavaksi 
toimikaudeksi 
9. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja 
seuraavaksi toimikaudeksi. 

10. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet seuraavaksi 
toimikaudeksi 
11. Valita koulun johtokunnan jäsenet; 3-5 hallituksen edustajaa, rehtori, 
luokanopettajien valitsema edustaja, aineenopettajien valitsema edustaja. 
12. Valita tilintarkastajaksi HTM-tai KHT-yhteisö, joka valitsee keskuudestaan 
vastuuhenkilön. Tilintarkastajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. 

13. Käsitellä kokouskutsussa mainitut muut mahdolliset asiat. 

 
Kokouksissa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava kirjallisesti hallitukselle 
viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta. 
 

11§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 

 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokousta joko kirjallisesti tai julkaistava se yhdistyksen nettisivuilla. 



 
12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa, jos 
2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. 
 

13§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin 
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja päätös on tehtävä ensimmäisessä kokouksessa 
yksinkertaisella ja toisessa kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen äänten 
enemmistöllä annetuista äänistä. 
 

14§ VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA 
 
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen päämäärien mukaiseen 
toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

 
 


