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TALLINNAN SUOMALAISEN KOULUN TUKI RY’N SÄÄNNÖT 

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Tallinnan Suomalaisen koulun tuki ry ja kotipaikka Helsinki. 

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää suomenkielistä perusopetusta sekä 
vuoden kestävää esiopetusta ja tarpeen mukaan lukio etäopetusta Virossa 
asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille ja mahdollisuuksien mukaan myös 
muiden maiden kansalaisille sekä edistää eri tavoin suomalais-virolaista 
kulttuurivaihtoa. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Suomalaista peruskoulua 
vastaavaa yksityiskoulua Tallinnassa (=Tallinnan Suomalainen Koulu (TASK)) 
asianmukaisiin lupiin ja kulloinkin voimassa olevaan johtosääntönsä sekä 
lakeihin ja säädöksiin perustuen. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä 
toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä 
järjestää tapahtumia tai matkoja. 

 

3§ JÄSENET 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen säännöt hyväksyvä yksityinen 
henkilö jonka lapsi tai lapset ovat oppilaina Tallinnan Suomalaisessa koulussa. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa 
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö joka on huomattavasti edistänyt ja 
tukenut yhdistyksen toimintaa. 

 

4§ JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistys katsoo jäsenen eronneen 
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yhdistyksestä jos jäsenmaksua ei ole suoritettu edellisen kalenterivuoden 
aikana. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä 
velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa 
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen 
tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen 
asiassa. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen seuraavan yhdistyksen 
kokouksen ratkaistavaksi. 

 

5§ JÄSENMAKSU 

Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää yhdistyksen 
vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja 
jäsenmaksusta. 

 

6§ HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi 
kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä (4) kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
valittua varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan vuosittain kolme (3) varajäsentä 
jotka kutsutaan tehtäviinsä ennalta valitussa järjestyksessä varsinaisten jäsenten 
erotessa kesken toimikauden. 

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista 
jäsenistä kaksi on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla 
erovuoron ratkaisee yhdistyksen kokouksessa saatu äänimäärä ja äänten 
mennessä tasan arpa. Varajäsenet valitaan joka vuosi uudelleen. Mikäli varajäsen 
kutsutaan varsinaiseksi jäseneksi on hänen toimikausi sama kuin kesken 
eronneen jäsenen toimikausi olisi ollut. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, 
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Yhdistyksen hallitus hoitaa myös lainmukaiset johtokunnan tehtävät. 

Koulun rehtori toimii hallituksessa esittelijänä. Hallituksella on oikeus kutsua 
asiantuntijoita kuultavaksi. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun joku 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava 
jäsenille kirjallisesti (sähköpostilla) viimeistään kolme päivää ennen kokousta. 
Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa jonka tarkastavat kaksi kullakin kerralla sitä 
varten valittavaa jäsentä. 
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Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
molemmat yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä. 

 

8§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA KOOLLEKUTSUMINEN 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
maalis- huhtikuun aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 
vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu lähetetään kullekin 
jäsenelle kirjallisesti (posti tai sähköposti) jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, 
sekä ilmoituksella koulun seinällä, viimeistään neljätoista (14) päivää ennen 
kokousta. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, 
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenen 
edustajalla ja kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Jäsenillä on oikeus käyttää kokouksessa äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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10§ VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja 

ääntenlaskijoiden (2 ) valinta 
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
5. vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
6. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen 

vahvistaminen 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja 
9. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten 

tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, sekä hallituksen varajäsenet.  
10. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun 
loppuun mennessä. 

 

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai  
yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen. 

 

12§ YLEISTÄ 

Niiltä osin, joita näissä säännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan 
yhdistyslainsäädännön määräyksiä ja ohjeita. 

 

Säännöt on päivitetty TASK ry’n ylimääräisessä kokouksessa 28.01.2015 


