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Zürichin Suomi-koulun säännöt 
 
I  NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen 
kotipaikka on Zürich, Sveitsi. (Art. 60 ff. ZGB, Sveitsin siviililakikirja) 
 
2. Tarkoitus, toiminnan laatu  
 
Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) on Suomen Opetushallituksen 
tuella ja sen ohjeiden mukaisesti täydentävää suomen kielen ja Suomen 
kulttuurin opetusta antava koulu, joka on tarkoitettu ulkosuomalaisten 3-18-
vuotiaille lapsille ja nuorille.  
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 
Opetuksessa käytetään Sveitsin Suomi-koulujen opetussuunnitelmaa.  
Koulun virallinen kieli ja opetuskieli on suomi. Ruotsin kielen opetusryhmä voidaan 
perustaa resurssien mukaan, mikäli siihen on tarvetta.  
Koulu toimii läheisessä yhteistyössä oppilaiden vanhempien kanssa sekä pitää yllä 
suhteita ulkosuomalaistyötä tekeviin yhteisöihin. 
 
II JÄSENYYS 
 
3. Jäsenyys 
 
Yhdistyksen jäseniä ovat ilman erillistä jäsenmaksua oppilaiden vanhemmat, 
opettajat sekä johtokunnassa toimivat ulkopuoliset jäsenet. 
Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä, jotka ovat yhdistykselle 
kannattajajäsenmaksun maksaneet yhteisöt tai yksityiset henkilöt.  
 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen vuosikokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Johtokunta 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. 
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III ORGANISAATIO 
 
5. Yhdistyksen toimielimet ovat  
 

- yleiskokous 
- johtokunta  
- tilintarkastajat 

 
6. Yleiskokous 
 
Yhdistyksen yleiskokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. 
Yhdistyksen yleiskokouksia ovat yhdistyksen vuosikokous sekä mahdolliset 
ylimääräiset kokoukset. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa. Johtokunnan valmistelema 
kokouskutsu asialistoineen lähetetään jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
kokousta.  
Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koollekutsuttu. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää tai kun 
johtokunta tai tilintarkastajat katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
 
Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai joku johtokunnan jäsen. Kokous 
valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä 
kaksi ääntenlaskijaa.  
 
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestykset 
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamisesta 
päätettäessä on kuitenkin oltava kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista 
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.  
Valtakirjan käyttö ei ole mahdollista. 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 
• kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
• asialistan hyväksyminen 
• edellisen yleiskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
• tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen sekä 

tilintarkastajien lausunto 
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• tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle 
ja muille vastuuvelvollisille 

• toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen 
• kannattajajäsenmaksun ja lukuvuosimaksun suuruuden päättäminen 
• johtokunnan valinta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja 

sekä sihteeri nimettyinä 
• kahden tilintarkastajan valinta  
• mahdolliset sääntömuutokset 
• muut käsiteltävät asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yleiskokouksen käsiteltäväksi, 
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolme (3) viikkoa ennen 
yhdistyksen yleiskokousta. 
 
7. Johtokunta 
 
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta, jonka vuosikokous valitsee.   
Johtokuntaan kuuluvat koulunjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, sekä lisäksi 
vähintään neljä jäsentä, joista puolet on opettajia ja puolet vanhempainedustajia.  
Johtokunta valitsee opettajien ja vanhempien edustajille varajäsenet.  
 
Johtokunnan toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika. 
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestys ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni.   
 
Johtokunnan tehtävät ovat: 
 

 yhdistyksen toiminnasta vastaaminen 
 koulun johtajan sekä opettajien toimien täyttäminen  
 opettajien ja muiden toimihenkilöiden kirjallisten tehtäväkuvausten 

hyväksyminen 
 projekteista vastaavien henkilöiden valinta 
 opettajien ja muiden toimihenkilöiden työn tukeminen 
 tulo- ja menoarvion toteuttaminen 
• kouluun ilmoittautumisten vastaanottaminen  
• jäsenluettelon muutokset 
 Suomen Opetushallituksen edellyttämien selvitysten tekeminen  
 mahdollisten vanhempainiltojen järjestäminen 
 yhdistyksen edustaminen 
 yleiskokousten valmistelu ja koollekutsuminen 
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 muut yleiskokouksen johtokunnalle määräämät tehtävät 
 pöytäkirjan pitäminen johtokunnan käsittelemistä asioista ja päätöksistä  

 
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa sitovasti johtokunnan puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä johtokunnan jonkun varsinaisen jäsenen 
kanssa.   
 
9. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden 
kesäkuun 30. päivänä. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava 
tilintarkastajille koulun tilikauden loputtua. Tilintarkastajien tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle. 
 
IV  TALOUS 
 
10. Tulot: 
 
- Opetushallituksen tuki  
- lukuvuosimaksut 
- jäsenmaksut 
- projekteista saadut tulot 
- muiden yhteisöjen antama tuki 
- lahjoitukset 
 
11. Menot:  
 
- palkat 
- materiaalikustannukset 
- vuokrat 
- projektitoiminnasta aiheutuvat kulut 
- muut yleiskokouksissa päätetyt kustannukset 
 
12. Vastuu  
 
Zürichin Suomi-koulun sitoumuksista vastaa ainoastaan yhdistyksen omaisuus. 
Minkäänlaista henkilökohtaista jäsenten taloudellista vastuuta ei ole.  
 
 
V  YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
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13. Yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen yleiskokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  
 
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseksi. Yhdistyksen purkautumisesta päättävä yleiskokous määrää varojen 
käyttötarkoituksen.  
 
VI   SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN 
 
Zürichin Suomi-koulun yleiskokous on hyväksynyt nämä säännöt  xx.xx.xxxx. 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
________________________     ________________________ 
Zürichin Suomi-koulun johtaja        Zürichin Suomi-koulun rahastonhoitaja 
 
 
 
 
 
 


