Ressun peruskoululaisten harrastustoiminnan tuki ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Ressun peruskoululaisten harrastustoiminnan tuki ry, ja sen kotipaikka
on Helsinki.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Ressun peruskoululaisten aktiivista
harrastustoimintaa heti koulupäivän päätteeksi, ja siten ohjata peruskoululaisia, erityisesti
arkipäivisin, hyvien, kullekin soveltuvien ja mieluisten, sekä kiinnostavien harrastusten
pariin, rohkaisten koululaisia itsensä kehittämiseen ja sosiaaliseen harrastustoimintaan,
samalla torjuen kouluikäisten yksinäisyyttä ja helpottaen perheiden arjen hallintaa.
Toiminnalla edistetään koululaisten yhteishenkeä ja yhdessä toimimista.
3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää mm. kulttuurin, musiikin, kielten,
taiteiden, tieteiden, kädentöiden, liikunnan ja hyvinvoinnin alueilta valinnaista ja ohjattua
harrastus toimintaa soveltuvin ohjaajaresurssein ja valinnaisissa ryhmissä lähinnä koulun
tiloissa koulupäivän päätteeksi. Toimintaa järjestetään Suomen ja Englannin kielellä.
4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä harrastus
toiminnan välittömien materiaali ym. menojen katteeksi tarvittavia maksuja. Yhdistys voi
vuosittain päättää kerätä jäsenmaksuja. Yhdistys on voittoa tavoittelematon.
5. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Ressun peruskoulua käyvän lapsen vanhempi tai
laillinen huoltaja, tai koulun opettaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja
joka haluaa osallistua harrastustoiminnan kehittämiseen yhdistyksen tarkoituksen ja
määritellyn toiminnan mukaisesti.
6. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jos
yhdistys on päättänyt kerätä jäsenmaksua, eikä jäsen ole toistuvista kehotuksista
huolimatta sitä maksanut, tai jos jäsen on vahingoittanut yhdistystä tai muuten
toiminnallaan osoittanut, ettei täytä jäsenyyden ehtoja, tai jäsen, jonka lapsi ei enää ole
Ressun peruskoulun oppilas, tai jäsen, joka on lopettanut toimimisensa opettajana Ressun
peruskoulussa, on hallituksella oikeus erottaa jäsen.
7. Yhdistyksellä on hallitus johon voi kuulua kolmesta viiteen jäsentä ja enintään kaksi
varajäsentä.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja
rahastonhoitaja kaksi yhdessä .
9. Yhdistyksen tilikausi alkaa kesäkuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan vuoden
toukokuun viimeisenä päivänä. (12 kk)
10. Tilinpäätös on annettava toiminnan tarkastajalle 3 viikkoa ennen vuosikokousta ja
toiminnan tarkastajan tulee antaa kertomuksensa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
11. Yhdistyksen Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elolokakuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällainen
kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.
12. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
13. Yhdistyksen kokousten koollekutsumisen tulee tapahtua vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta, joko sähköpostitse, tai muin vastaavin jäsenten käytössä olevin sähköisin kanavin
tai postitse jäsenrekisteriin ilmoitetuin ja rekisteröidyin osoitetiedoin.
14. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä mahdollisen liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen
10. 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.
15. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (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.

