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Linnainmaan Koti ja Koulu ry:n säännöt
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Linnainmaan Koti ja Koulu ry. Yhdistys toimii Linnainmaan
koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Tampere

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta,
vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa.
- tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön
luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia
- tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa
kysymyksissä.
- toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten
uudistusten aikaansaamiseksi
- pitää yllä yhteyksiä koulun toimijoihin sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten
hyväksi toimivien tahojen kanssa
- käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden
vanhemmille
- voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho
ja harrastustoimintaa
- järjestää neuvottelu-, keskustelu-, ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia
sekä vanhempainiltoja yhteistyössä koulun kanssa.
Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 kohdassa mainitun koulun
oppilaiden ja esioppilaiden vanhemmat tai muut huoltajat. Yhdistyksen jäseniksi
voidaan ottaa myös kouluhenkilöstöä tai muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa
tukevia henkilöitä. Yhdistys voi valita kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.
Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

4. TOIMINNAN RAHOITTAMINEN
Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista,
keräämällä kannatusmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan
juhlia, arpajaisia, keräyksiä ja kirpputoreja tai muita vastaavia
varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
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5. KANNATUSMAKSU
Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuosittaisen kannatusmaksun.

6. JOHTOKUNTA
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 - 16
varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi
kerrallaan. Johtokunnan toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy kauden
jälkeiseen vuosikokoukseen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja
rahastonhoitajan johtokunta voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Äänestyksissä äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä.
Johtokunnan tulee puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta kokoontua vähintään kahdesti lukukaudessa.
Johtokunnan kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai johtokunnan
siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

8. TILIKAUSI JA TOIMINTAKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 01.08 – 31.07. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee
elokuun loppuun mennessä antaa toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi.
Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. ETÄOSALLISTUMINEN
Yhdistyksen kokous tai johtokunta voi päättää, että yhdistyksen vuosikokoukseen voi
osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tästä on mainittava kokouskutsussa.

10.YHDISTYKSEN VUOSI- TAI YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN KOOLLE
KUTSUMINEN
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.
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Yhdistyksen kokouskutsu ilmoitetaan lisäksi yhdistyksen kotisivuilla seitsemän päivää
ennen kokousta.

11.YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään lokakuussa. Yhdistyksen
vuosikokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen
vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen
aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään kymmenen vanhempaa
sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
8. Valitaan johtokunnan jäsenet
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja tarkastamaan
kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
10. Vahvistetaan kannatusmaksun suuruus.
11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta
varten. 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäs osan (¾) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden
väliajoinpidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäs osan (¾) äänten
enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat
Linnainmaan koulun tai sen toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen
viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi,
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

