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Sääntöjen muutos hyväksytty Kannatusyhdistyksen syyskokouksessa 28.11.2002 
                                                                        kevätkokouksessa 31.3.2003 
                     syyskokouksessa 30.11.2011 
 
Lahden Rudolf Steiner –koulun Kannatusyhdistys ry:n säännöt 
 
  
1 §  Nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Lahden Rudolf Steiner –koulun Kannatusyhdistys ry.  
Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 

 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnanlaatu 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoa steinerpedagogiikasta ja edistää lapsen 
ja nuoren kehitystä ja kasvua steinerpedagogiikan mukaisesti.  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää ja tukee aatteellisesti ja taloudelli-
sesti Lahden Rudolf Steiner –koulua ja siihen liittyviä hankkeita. 
Yhdistys voi ylläpitää päiväkotia ja koululaisten iltapäiväkerhoa. Lisäksi yhdistys jär-
jestää esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia. 

  
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testa-
mentteja. Se voi hankkia varoja myyjäisten ja keräysten muodossa asianomaiset vi-
ranomaisluvat saatuaan. Se voi järjestää juhlia ja näyttelyitä.  

 Toimintaansa varten yhdistys voi hankkia omistukseensa tai muuten käyttöönsä  
 tarpeellista kiinteätä tai irtainta omaisuutta. 
 
 
3 § Jäsenet 
  
 Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö,  
 oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. 
 Äänioikeus kokouksissa on jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä. 
 Yhdistyksen jäsenmaksu määrätään vuosittain syyskokouksessa. 
 Mikäli jäsen toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti, voi hallitus erottaa  
 hänet yhdistyksen jäsenyydestä. 

Yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt 
jäsenmaksun maksamatta kahden vuoden ajalta. 

  
 
4 § Hallitus 

 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut kuusi varsinaista jäsentä ja 
kaksi varajäsentä.  Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) seuraavaksi kalenteri-
vuodeksi kerrallaan ja jäsenenä voi toimia korkeintaan kolme (3) peräkkäistä toimi-
kautta. Vuosittain on erovuorossa puolet jäsenistä. Ensimmäinen hallitus arpoo ero-
vuorot kolmelle (3) jäsenelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii koulun talouspäällikkö, jo-
ka ei ole hallituksen jäsen. 
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Yhdistyksen hallitus valitsee koulun johtokunnan seuraavaksi kalenterivuodeksi.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun neljä 
jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen kolmejäsenisenä. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohta-
jan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen ennen kokousta sähköpostitse tai 
kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä 
kaikkien jäsenten suostumuksella. 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai talouspäällikkö  
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.  

 
 
5 § Tilit ja tilintarkastus 
  

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee antaa tilintarkas-
tettavaksi kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. 
Tilintarkastajan tulee antaa yhdistyksen hallitukselle kirjallinen lausunto yhdistyksen 
tilien ja hallinnon hoidosta viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
 

6 § Kokouskutsut 
   

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen ko-
kousta jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai ilmoituksella paikallisessa sanoma- 
lehdessä. 

 
 
7 § Yhdistyksen kokoukset 

 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja 
syyskokouksen. Kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään 
joulukuussa. 
 
Kevätkokouksessa: 
 
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
2. Todetaan kokouksen laillisuus 
3. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja vuosikatsaus 
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai 

muusta toimenpiteestä, johon suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta 
5. Käsitellään muut mahdolliset asiat 
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Syyskokouksessa: 
 
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
2. Todetaan kokouksen laillisuus 
3. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
4. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenteri-

vuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon 
5. Vahvistetaan seuraavan tilivuoden jäsenmaksun suuruus 
6. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 
7. Käsitellään muut mahdolliset asiat 

 
 

Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai vara- 
puheenjohtaja. 
  

 
8 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen   
 
 Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja jos 

muutosta kannattaa kolme neljännestä annetuista äänistä. 
 
 
9 § Yhdistyksen purkautuminen 
  
 Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava jollekin samoja tarkoitusperiä 
 ajavalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle. 
 
 
10 § Yhdistyslain säännökset 
 
 Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 
 
 
11 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 
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