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Säännöt 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerkouluyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. 

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea aatteellisesti sekä taloudellisesti Kuopion steinerkoulu 

Virkkulaa ja päiväkoti Pikku-Saimaa. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää steinerkoulun perus-

tana olevia Rudolf Steinerin yhteiskunnallis-sosiaalisia virikkeitä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Valtioneuvoston antaman luvan nojalla perusopetus-

laissa (628/1998) tarkoitettua esiopetusta ja perusopetusta ylläpitämässään Kuopion steinerkoulu Virk-

kulassa ja varhaiskasvatuslain mukaista päivähoitoa ylläpitämässään päiväkoti Pikku-Saimassa yhdis-

tyksen hyväksymän johtosäännön mukaisesti. 

Toimintaa varten yhdistys voi hankkia käyttöönsä tiloja sekä muuta mahdollista omaisuutta sekä hank-

kia, välittää ja tuottaa toiminnassaan käytettävää materiaalia. 

Yhdistys voi hankkia varoja myyntitoiminnan, myyjäisten, keräysten ja arpajaisten muodossa sekä har-

joittaa majoitus-, ravintola- ja pitopalvelutoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia 

ja testamentteja. 

Yhdistys voi järjestää yhteisiä jäsentilaisuuksia, juhlia, näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia sekä osallistua 

kotimaiseen ja kansainväliseen steinerpedagogiseen yhteistyöhön. 

 

3§ Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. 

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä koulun oppilaiden ja päiväkodin  lasten huoltajat sekä yhdistyksen 

henkilökunnan jäsenet. Huoltajat voivat jatkaa varsinaisina jäseninä niin kauan kuin huollettavansa ovat 

koulussa oppilaina. Kun jäsen ei enää kuulu edellä mainittuihin ryhmiin, hänen jäsenyytensä muuttuu 

hänen suostumuksellaan kannattajajäsenyydeksi. 

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdis-

tyksen toimintaa. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilön, joka erityisen merkittävällä 

tavalla on edistänyt Kuopion steinerkouluyhdistys ry:n toimintaa tai steinerpedagogiikan tavoitteiden 

toteutumista. 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen jäsenrekisterin yl-

läpitäjälle. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai 

sen ulkopuolella estää tai vaikeuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Jäsen, joka ei ole maksanut 

jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. 



4§ Jäsenmaksu 

Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden kummankin jä-

senryhmän osalta erikseen vahvistetaan syyskokouksessa. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvolli-

suutta. 

 

5§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen. Kevätko-

kous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vä-

hintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten. 

Kokousten ajan ja paikan määrää hallitus. 

 

6§ Yhdistyksen koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen ko-

kousta lähettämällä kutsu postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle. Kokouskutsu julkaistaan myös 

koulun tiedotteena samassa aikataulussa. 

 

7§ Äänioikeus ja päätösvalta 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ja kunnia-

jäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. 

Päätöksiä tehdessä pyritään yksimielisyyteen. Mikäli joudutaan äänestämään, riittää yksinkertainen ään-

tenenemmistö, lukuun ottamatta yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista. Äänten 

mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva, paitsi henkilövalinnoissa ja suljetussa lippuäänestyk-

sessä arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää yhdistyksen kokouksessa. 

 

8§ Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa 

Yhdistyksen kevätkokouksessa: 

• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

• todetaan kokouksen laillisuus 

• esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä 



toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta 

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa: 

• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

• todetaan kokouksen laillisuus 

• esitetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

• vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

• vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet 

• päätetään hallituksen jäsenmäärä seuraavaksi vuodeksi ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle 

• valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi 

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

9§ Hallitus 

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on syyskokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, jo-

hon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1 - 2) 

varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain enintään 1/3 erovuoroisia, ensimmäisellä kerralla arvan 

ja seuraavalla kerralla vuoron mukaan. Hallitus muodostaa koulun johtokunnan yhdessä opettajajäsenten 

kanssa johtosäännön mukaisesti. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai sen ulko-

puolelta tarvitsemansa toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 1/3 

hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen äänivaltaisista jäsenistä mukaan luettuna puheen-

johtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Hallitus pyrkii päätöksissään yksimielisyyteen. Jos kuitenkin 

joudutaan äänestämään, riittää yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-

heenjohtajan ääni, vaalissa tai suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. 

  



10§ Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on edustaa ja johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen ko-

kousten antamien ohjeiden mukaan. 

 

Hallitus: 

1. määrittää suunta- ja kehityslinjat yhdistyksen toiminnalle yhdistyksen kokousten päätösten mukai-

sesti 

2. laatia yhdistyksen toimintakertomus sekä ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 

3. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat 

4. huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta 

5. toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset 

6. pitää jäsenluetteloa 

7. asettaa tarvittavat toimikunnat avukseen yhdistyksen asioiden valmistelemista ja/tai hoitoa varten. 

 

11§ Yhdistyksen toimielimet ja työryhmät 

Yhdistyksen toimielimiä ovat koulun johtokunta ja opettajakollegio sekä Pikku-Saiman kollegio. 

Hallitus muodostaa tarvittavat työryhmät yhdistyksen tarpeiden mukaisesti. Työryhmien toimintaan 

voidaan hallituksen päätöksellä kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. 

 

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hal-

lituksen muun jäsenen kanssa.  

 

13§ Tilikausi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee jättää tilinpäätös ja muut tarpeel-

liset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. 

 

14§ Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, jossa sitä on kannattanut ¾ 

kokouksessa annetuista ja hyväksytyistä äänistä. 



15§ Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden vä-

liajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen kokous, vähintään ¾ ään-

tenenemmistöllä kokouksessa annetuista ja hyväksytyistä äänistä. Yhdistyksen purkamista koskeva eh-

dotus on toimitettava kokouskutsun yhteydessä. 

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljellä olevat varat luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen pää-

töksen mukaisesti steinerpedagogiikkaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle. 

 

16§ Muut määräykset 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 

 

 

 


