HELSINKI-VANTAAN KIELTENOPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

1§

Yhdistyksen nimi on Helsinki-Vantaan kieltenopettajat ry., ruotsiksi käännettynä
Språklärarna i Helsingfors och Vanda rf.. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§

Yhdistyksen tarkoitus on:
-koota toimintapiiriinsä kuuluvat kieltenopettajat yhteen,
-toimia alueen kieltenopettajien yhteisten oikeudellisten ja palkallisten etujen
ajamiseksi ja työolosuhteiden parantamiseksi,
-edustaa julkisuudessa jäseniään alueen kieltenopetusta ja kieltenopettajia koskevissa
asioissa.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- pitää yhteyttä alueensa kouluviranomaisiin kieltenopetusta koskevissa asioissa,
- pitää yhteyttä kaikkiin kieltä opettaviin opettajiin alueella,
- pitää yhteyttä toimialueensa kouluihin ja opettaja- ja virkamiesjärjestöihin,
- järjestää erilaisia koulutus-, esitelmä-, keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia.

4§

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Helsingin tai Vantaan kaupungissa sijaitsevassa
koulussa toimiva tai Helsingissä tai Vantalla asuva kieltenopettaja, joka on suorittanut
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain
ennen tilivuoden loppua. Mikäli jäsenmaksua ei tähän mennessä ole suoritettu,
katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä. Yhdistyksen
vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden.

5§

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, 6 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä,
jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on puolet kulloinkin
erovuorossa. Erovuoroisuuden ratkaisee ensimmäisellä kerralla arpa. Erovuoroiset
jäsenet voidaan valita uudelleen.

6§

Hallituksen tehtävät ovat:
- toimia yhdistyksen sääntöjen 2 §:n tarkoitusperien toteuttamiseksi,
- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
- laatia kokousten ohjelma ja toimittaa jäsenille kokouskutsu,
- suunnitella yhdistyksen toimintaa,
- pitää yhteyttä alueen kouluissa toimiviin yhdyshenkilöihin,
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
- hoitaa yhdistyksen varoja.

7§

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla tai
varapuheenjohtajalla, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8§

Tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi, 01.01 – 31.12. Yhdistyksen tilit on jätettävä
tarkastettaviksi tilivuoden päätyttyä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajat antavat lausunnon hallinnon ja tilien tarkastuksesta
vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

9§

Yhdistyksen varsinainen eli vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa. Kutsun
vuosikokoukseen toimittaa hallitus kirjallisesti jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on äänivalta yhdistyksen läsnä olevilla jäsenillä.

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta.
5. Käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
7. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä määrätään
jäsenmaksun suuruus.
8. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
9. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten on oltava
yhdistyksen jäseniä.
11. Päätetään muista hallituksen kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §

Kutsu hallituksen kokouksiin on toimitettava hallituksen jäsenille yhtä (1) viikkoa
ennen kokousta. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kahden (2) viikon
kuluessa vuosikokouksesta. Tässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai
hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
sen jäsenistä on saapuvilla mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai
kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti. Ylimääräinen kokous
on kutsuttava koolle viimeistään kolme (3) viikkoa sen jälkeen kun edellämainittu
kokouspyyntö on jätetty. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta samalla tavalla kuin vuosikokoukseen.

13 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään
vuosikokouksessa. Näiden päätösten tekoon vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta
annetuista äänistä.

14 §

Jos yhdistys purkautuu, sen varat lahjoitetaan johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä
edistävään tarkoitukseen, josta purkamiskokouksessa tarkemmin päätetään.

15 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain
säännöksiä.

