Winterthurin Suomi-koulun säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Winterthurin Suomi-koulu (Finnische Schule Winterthur) ja sen
kotipaikka on Winterthur, Sveitsi. (Art. 60 ff. ZGB, Zivilgesetzbuch).
2. Tarkoitus, toiminnan laatu
Yhdistys johtaa Winterthurin Suomi-koulua (Finnische Schule Winterthur). Suomikoulu 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.
Winterthurin Suomi-koululla on virallinen asema Zürichin kantonin HSK-opetusta
(Heimatliche Sprache und Kultur) antavana kouluna, joten toimimme myös Zürichin
kantonin opetushallituksen kotikielen opetukselle antamien ohjeistuksien
mukaisesti. Koulumme opetus noudattaa Zürichin kantonin HSK-koulujen
opetussuunnitelmaa ja opettajat käyttävät luokkakohtaisten
opetussuunnitelmiensa laatimisessa lisäksi tukena Suomen opetushallituksen
laatimaa Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta.
Koulun virallinen kieli ja opetuskieli on suomi. Ruotsin kielen opetusryhmä voidaan
perustaa tarpeen ja resurssien mukaan. Opetusta voidaan antaa myös
etäopetuksena.
Koulu toimii läheisessä yhteistyössä oppilaiden vanhempien kanssa ja pitää yllä
suhteita ulkosuomalaistyötä tukeviin järjestöihin Suomessa ja Sveitsissä sekä
muihin Suomi-kouluihin.
3. Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat oppilaiden vanhemmat, opettajat ja
johtokunnan jäsenet ilman erillistä jäsenmaksua.
Kannatusjäseniä ovat yhdistykselle jäsenmaksun maksaneet yksityiset henkilöt ja
yhteisöt, jotka haluavat tukea Suomi-koulun työtä ja sitoutua yhdistyksen
sääntöihin. Kannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole äänivaltaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Varsinainen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä johtokunnalle.
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
• on jättänyt erääntyneen lukuvuosimaksun maksamatta tai
• muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai
• on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä.
5. Yhdistyksen toimielimet ovat
5.1.Yleiskokous
Yhdistyksen yleiskokous on yhdistyksen ylin päättävä elin.
Yhdistyksen yleiskokouksia ovat yhdistyksen vuosikokoukset sekä mahdolliset
ylimääräiset kokoukset.
Vuosikokous pidetään syyskuussa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille kolme (3)
viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää tai kun
johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouksen avaa johtokunnan
puheenjohtaja tai joku johtokunnan jäsen. Kokous valitsee itselleen
puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan sekä kaksi ääntenlaskijaa.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Valtakirjan käyttö ei ole mahdollista.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Hyväksytään kokouksen työjärjestys
• Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
• Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
• Esitetään toimintakertomus
• Vahvistetaan toimintakertomus, tulo- ja menoarvio
• Päätetään jäsenmaksun ja lukuvuosimaksun suuruus
• Valitaan kaksi tilintarkastajaa
• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asia yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
5.2.Koulun johtokunta
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta, jonka vuosikokous valitsee.
Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, joka toimii koulun johtajana, sihteeri ja
rahastonhoitaja sekä koulun koosta riippuen vähintään kaksi muuta jäsentä, joista
toinen on opettaja, toinen vanhempien edustaja sekä molemmille varajäsen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
Johtokunnan tehtävät ovat:
• Koulun toiminnan ohjaus ja valvonta oppilaiden parhaaksi
• Avoimien opettajien toimien ilmoittaminen
• Opettajien toimien täyttäminen, opettajien sijaisten hyväksyminen
• Opettajien työsopimusten tekeminen
• Työtodistusten antaminen
• Opettajien ja muiden toimihenkilöiden tehtävänkuvausten hyväksyminen
• Koulun tulo- ja menoarvion toteuttaminen
• Kouluun ilmoittautumisten vastaanottaminen
• Jäsenluettelon pitäminen
• Suomen Opetushallituksen edellyttämien hakemusten ja selvitysten
tekeminen
• Yleiskokouksen valmistelu ja koollekutsuminen.
6. Maksut
Koulun lukuvuosi- ja kannatusjäsenmaksuista päättää vuosikokous.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko johtokunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yksin, tai sihteeri tai rahastonhoitaja yhdessä jommankumman
kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden
kesäkuun 30. päivänä. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava
tilintarkastajille koulun lukuvuoden loputtua. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa ajoissa ennen vuosikokousta johtokunnalle.
9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Winterthurin Suomi-koulun yleiskokous on hyväksynyt nämä säännöt 12. syyskuuta
2020.

