KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
KOSKEN KOPLA RY
Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous)
1§
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on
Hämeenkyrö.

2§
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea koulun ja kodin yhteistyötä sekä tarjota oppilaille
virkistystoimintaa.
Yhdistyksen tarkoituksen 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.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys mahdollisuuksien mukaan järjestää vanhempainiltoja, kustantaa
oppilaiden yhteisiä matkoja liikunta- tai kulttuuriaiheisiin tilaisuuksiin sekä lahjoittaa stipendejä
ahkerille ja reiluille oppilaille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää koululla myyjäisiä, jossa luokat voivat myydä tuotteita tai
palveluita ja joiden tuotosta luokat tilittävät yhdistykselle määrätyn prosenttiosuuden. Lisäksi
toimintaa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksuja
sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys ei tuota voittoa. Tilikauden mahdollinen ylijäämä käytetään oppilaiden hyväksi esimerkiksi
leikki- tai opiskeluvälineiden ostoon.

3§
Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

4§
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainitun koulun oppilaiden vanhemmat tai
muut huoltajat. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa
tukevia henkilöitä. Yhdistys voi valita kunniajäseniä.

5§
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos yhdistyksen jäsenellä ei ole enää Kyröskosken koulussa opiskelevia lapsia, hän on velvollinen
eroamaan yhdistyksestä tai hänet voidaan erottaa yhdistyksestä.

6§
Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous
vahvistaa. Jäsenmaksu on suoritettava johtokunnan määräämänä ajankohtana. Jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7§
Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vaihtuva määrä muita jäseniä: yhteensä yksi jäsen jokaista opetusryhmää kohti sekä kaksi jäsentä
koulun henkilökunnan joukosta.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
kokoontua vähintään kahdesti lukukaudessa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka
ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

8§
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen (nimenkirjoittajia)
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön
kanssa.

9§
Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on lukuvuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto
ennen vuosikokousta johtokunnalle.

10§
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä lukuvuoden alussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
johtokunnalle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§
Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä, oppilaiden mukana koteihin lähetettyjen tiedotteiden
yhteydessä tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

12§
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto edelliseltä toiminta- ja
tilivuodelta.
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto
antaa aihetta.
5. Vahvistetaan johtokunnan jäsenmäärä, vähintään 6 enintään 17 jäsentä, kullekin lukuvuodelle
perusopetusryhmien lukumäärän mukaiseksi lisättynä kahdella koulun henkilökuntaan kuuluvalla
jäsenellä.
6. Valitaan johtokunnan jäsenet siten, että kustakin perusopetusryhmästä tulee yksi edustaja, sekä
koulun henkilökunnasta kaksi edustajaa.
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden
hallintoa ja tilejä.
9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
10. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
12. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

13§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten
enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkaminen on päätettävä kahdessa vähintään kahden
kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista
äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Kyröskosken koulun tai sen toimintaa jatkavan koulun
oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

14§
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

