
Kalevan lukion Vanhempainyhdistyksen

sopimuskirja sääntöineen

Me allekirjoittaneet perustamme täten Kalevan lukion vanhempainyhdistys-nimisen yhdistyksen ja
liitymme jäseniksi yhdistykseen, sekä hyväksymme sille seuraavat säännöt:

Kalevan lukion vanhempainyhdistyksen säännöt.

1§

Yhdistyksen nimi on Kalevan lukion vanhempainyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Tampereen 
kaupunki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kalevan lukion piirissä kotien ja koulun välisenä yhdyssiteenä,
tukea opettajakunnan opetus- ja kasvatustyötä sekä oppilaiden harrastustoimintaa ja opiskelua.

3§

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan perehtymällä koulun toimintaan, järjestämällä neuvottelu-, 
esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, tekemällä esityksiä viranomaisille sekä toimimalla yhteistyössä 
muiden koulujen lähellä olevien ja koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa. Toimintansa 
tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää rahan keräyksiä, sekä vastaanottaa 
testamentteja ja lahjoituksia.

4§

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Kalevan lukion oppilaiden vanhemmat tai holhoojat,
Kalevan lukion opettajat ja muu henkilökunta sekä johtokunnan hyväksymä muu henkilö, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

5§

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun.

6§

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen 
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, ja 
katsotaan yhdistyksen jäsenen eronneen yhdistyksestä kuuden (6) kuukauden kuluttua 
eroamisilmoituksen tekemisestä. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle sen koko 
tilivuoden jäsenmaksun jonka aikana eroaminen tapahtuu. Jäsenen erottamisesta yhdistyksestä on



voimassa, mitä siitä on yhdistyslaissa säädetty. Jos jäsen muistutuksesta huolimatta kahtena 
peräkkäisenä vuotena laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen, voi johtokunta erottaa jäsenen 
yhdistyksestä.

7§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa 
johtokunnan harkinnan mukaan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai 1/10 jäsenistä sitä 
ilmoittamansa asiaa varten kirjallisesti pyytäessä.

8§

Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään 10 päivää, muut kokoukset vähintään 5 
päivää ennen kokousta. Kokouskutsut toimitetaan jäsenille kirjallisena koululaiskuljetuksen tai 
postitse.

9§

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni, mutta jäsen voi 
lisäksi valtakirjalla edustaa yhtä muuta yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa 
ratkaistaan eri asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi kun kyseessä on jäsenen 
erottaminen, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen; joissa tapauksissa 
vaaditaan vähintään ¾ äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänimääristä. Päätökset 
yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin joku yhdistyksen jäsenistä 
toisin vaatii, umpilipuille. Äänten langetessa tasan ratkaiskoon puheenjohtajan ääni paitsi 
henkilövaaleissa, joissa ratkaiskoon arpa.

10§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
4. Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös.
5. Päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä 

joihin yhdistyksen toiminnantarkastajan antama lausunto antaa aihetta.
6. Käsitellään uuden toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7. Määrätään jäsenmaksun suuruudesta.
8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi 

sekä kuusi (6) muuta johtokunnan jäsentä.
9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut johtokunnan esittämät ja jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen 

kokousta johtokunnalle kirjaimellisesti ilmoittamat asiat, joista kaikista kokouskutsussa on 
mainittava.



11§

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. 
Ensimmäisessä kokouksessa johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä 
sihteerin ja varainhoitajan, jotka viimemainitut voivat olla hallituksen ulkopuolisiakin 
yhdistyksen jäseniä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajansa kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi ja on päätösvaltainen, 
kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota 
useimmat kokouksessa läsnä olleista ovat kannattaneet. Jos äänet menevät tasan, tulee 
päätökseksi se mielipide, jota kokouksessa puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, 
joissa ratkaisee arpa.

Johtokunnan kokouksessa Kalevan lukion rehtorilla, sekä Kalevan lukion kannatusyhdistys 
ry:n puheenjohtajalla tai heidän varamiehillään on läsnäolo- ja puheoikeus.
Johtokunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja 
kutsua kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varat, toimeenpanna yhdistyksen kokousten 
päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä tai valita yhdistykselle edustajat sekä 
tarkoin seurata kaikkea mikä koskee yhdistyksen tarkoitusperiä sekä ryhtyä toimenpiteisiin,
joita tämän johdosta voi aiheutua. Yhdistyksen asioiden huolellisesta hoidosta on 
johtokunta kokonaisuudessaan vastuussa.
Yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi johtokunta voi avukseen nimetä 
pysyväisluonteisia tai väliaikaisia toimikuntia tai työryhmiä, joiden puheenjohtajilla on 
läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

12§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, 
aina kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun muun johtokunnan määräämän 
toimihenkilön kanssa.

13§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa elokuun 1. päivänä ja päättyy heinäkuun 31. 
päivänä.
Rahastonhoitajan on annettava yhdistyksen tilit tositteineen toiminnantarkastajan 
tarkastettavaksi 10vrk. ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee ennen seuraavaa vuosikokousta antaa johtokunnalle 
yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto suorittamastaan tilien 
tarkastuksesta.



14§

Päätöksen, joka tarkoittaa yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista, 
vaaditaan ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä, ja on päätös, tullakseen voimaan, 
vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen 
kokouksessa samansuuruisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

15§

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan yhdistyksen 
sääntöjen 2§:n edellyttämiin tarkoituksiin.

16§

Muissa suhteissa noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

Tampereella marraskuun 9. päivänä 1977
Jukka Laranne, Arto Uusitalo, Lea Salonen, Anja Visakorpi


