
Tukholman Ruotsinsuomalaisen Koulun vanhempainyhdistyksen säännöt 
 

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 

 

1 §  

Yhdistyksen nimi on Tukholman Ruotsinsuomalaisen koulun vanhempainyhdistys, lyhennettynä 

TURVA.  

 

2 §  

Yhdistyksen tarkoituksena on  

- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa     

- tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä 

edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään, 

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä,  

- toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä 

- edistää kaksikielisyyttä. 

 
3 §  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

- perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan,  

- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten 

aikaansaamiseksi,  

- pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin, kouluhenkilöstöön ja Tukholman Ruotsinsuomalaisen 

koulun Säätiöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa,  

- käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita,  

- harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille,  

- tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden hyväksi tarkoitettua toimintaa  

- järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.  

 

4 §  

Yhdistys on itsenäinen, aatteellinen sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.  

 

Jäsenet 

 

5 §  

TURVAn jäseniä ovat koulun oppilaiden vanhemmat tai muut lailliset huoltajat ellei yhdistykselle 

toisin ilmoiteta. 

 

Luokittaiset TURVA-edustajat 

 

6§ 

Jokaiselta luokalta valitaan vanhempien keskuudesta 2 edustajaa, yksi varsinainen ja yksi 

varaedustaja, joiden tehtävänä on toimia tarvittaessa TURVAn yhteyshenkilönä esimerkiksi 

Joulumarkkinoiden tai muiden vastaavien tapahtumien organisoinnissa. 

 

Toiminnan rahoittaminen 

 

7 §  

Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa julkisilla avustuksilla sekä järjestämällä juhlia, arpajaisia ja 

keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys ei peri jäsenmaksua. 

 

 



Vuosikokous 

 

8 §  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen marraskuun 30. päivää. Kutsu 

vuosikokoukseen sekä esityslista liitteineen tulee lähettää jäsenille vähintään 14 kalenteripäivää 

ennen vuosikokousta ja vähintään 7 kalenteripäivää ennen ylimääräistä kokousta.  

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

-Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

-Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa. 

-Valitaan kaksi ääntenlaskijaa. 

- Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.  

- Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen 

hallinto antaa aihetta.  

- Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.  

- Valitaan hallituksen jäsenet.  

- Valitaan kaksi tilintarkastajaa  

- Valitaan kaski edustajaa vaalivaliokuntaan joista toinen on kokoonkutsuja.  

- Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti kuluvaa toimintavuotta varten.  

- Käsitellään muut kutsussa mainitut sekä jäsenten ennen kokousta hallitukselle esittämät aloitteet  

 

9 §  

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus esittää vuosikokoukselle ehdotuksia/aloitteita liittyen 

yhdistyksen toimintaan. Aloitteet tulee toimittaa hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen 

vuosikokousta.  

 

10 §  

Ylimääräinen vuosikokous tulee pitää, jos yhdistyksen hallitus havaitsee sen tarpeelliseksi tai 

vähintään kymmenen jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa 

tulee ylimääräinen kokous pitää kuukauden sisällä siitä kun kirjallinen vaatimus on tullut 

hallitukselle. Mikäli kokousvaatimus on jätetty loma-aikana, eivätkä erityiset olosuhteet vaadi 

kokouksen pitämistä, on hallituksella oikeus siirtää ylimääräinen kokous lähinnä seuraavan 

lukukauden alkuun. 

 

11 § 

Jokaisella jäsenellä on vuosikokouksessa ja ylimääräisessä vuosikokouksessa yksi ääni kullakin. 

Valtakirjaäänestys ei ole sallittua. Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei joku jäsenistä vaadi suljettua 

lippuäänestystä. Päätös tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ellei muuta säännöissä mainita. 

Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalien yhteydessä jolloin arpa 

ratkaisee. 

 

Hallitus 

 

12 §  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä, jotka 

vuosikokous valitsee. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko 

keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.  

 



13 § 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii, 

kuitenkin vähintään kahdesti lukukaudessa. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on hallituksen 

kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  

 

14 §  

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, 

jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 

 

15 §  

Yhdistyksen nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudesta päätetään vuosikokouksen jälkeen 

ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. 

 

 

Toiminta- ja tilikausi 

 

16 §  

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa 

tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Heidän tulee hyvissä 

ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista vuosikokousta antaa hallitukselle 

kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon 

tarkastuksesta.  

 

Sääntöjen muuttaminen 

 

17 §  

Sääntöjen muutoksesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen vuosikokouksessa, joista 

toinen voi olla ylimääräinen vuosikokous, jos vähintään 2/3 läsnäolevista jäsenistä kannattaa 

muutosehdotusta. 

 

 

Yhdistyksen purkaminen  

 

18 § 

Yhdistys puretaan jos siitä päätetään kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidettävässä 

vuosikokouksessa tai ylimääräisessä vuosikokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä, tai 

mikäli Tukholman Ruotsinsuomalaisen koulun toiminta lakkautetaan. 

 

17 §  

Yhdistyksen purkautuessa sen varojen käytöstä päätetään vuosikokouksessa tai ylimääräisessä 

vuosikokouksessa. 

 

 


