Helsingin japanilainen kouluyhdistys r.y.
Säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Helsingin japanilainen kouluyhdistys ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää omistamaansa japaninkielistä koulua Suomessa asuville
japanilaisille lapsille sekä niille suomalaisille lapsille, joiden vanhemmista jompikumpi on
japanilainen. Yhdistyksen toimintakieli on japani, paitsi lain tai viranomaisen niin vaatiessa
suomen kieli.
Tarkoituksensa toteuttamista varten yhdistys voi järjestää maksullisia juhlia, näytöksiä ja muita
samantapaisia tilaisuuksia, panna toimeen arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja hankkien tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan.
3§
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Suomessa asuvien japanilaisten lasten
vanhemmat sekä japaninkielisestä opetuksesta kiinnostuneet henkilöt.
Hallitus hyväksyy uudet varsinaiset jäsenet.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi kutsutaan yhdistyksen kokouksen
päätöksellä hallituksen ehdotuksesta yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka
ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa.
Äänioikeus on kunniajäsenillä ja jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä.
Varsinaisella jäsenellä, jonka lapsi käy yhdistyksen ylläpitämää koulua on yhtä monta ääntä
kuin hänellä on koulua käyviä lapsia. Muilla äänioikeutetuilla on yksi ääni.
4§
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu 8-15 jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 1-3 varapuheenjohtajaa samoin kuin
sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu niin usein kuin yhdistyksen asioiden hoidon kannalta on tarpeellista.
Hallitus on päätösvaltainen, jos yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
5§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksinään tai yksi varapuheenjohtajista yhdessä
sihteerin kanssa.
6§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on tehtävä ja toiminnantarkastus/tilintarkastus suoritettava tilivuoden päätyttyä
pidettävään yhdistyksen vuosikokoukseen mennessä.

7§
Yhdistyksen varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Yhdistyksen
ylimääräinen kokous on pidettävä milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään
1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti vaatii kirjallisesti hallitukselta.
Jäsenten vaatima kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sen pitämistä
koskeva vaatimus on saapunut hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille kirjeellä tai sähköpostitse vähintään 10 päivää
ennen kokousta.
8§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksen
puheenjohtajan on oltava muu kuin hallituksen jäsen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sekä määrätään varsinaisilta
jäseniltä vuosittain kannettavan jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen jäsenet.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.
9§
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjenmuutoksesta tai purkamisesta.
10 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen omaisuus sitten kun mahdolliset velat on
suoritettu luovutettava jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle yhdistyksen viimeisen
kokouksen päättämälle oikeuskelpoiselle yhteisölle.
11 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
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