
 
KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT – KÄPYSET  RY SÄÄNNÖT 
 
 
 
 

I    Nimi, kotipaikka ja kieli  
1 §  

 

Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry.  

Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki.  

Yhdistyksen kieli on Suomi.  

 
 
II    Yhdistyksen tarkoitus  

2 §  

 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalimalla ja kehittämällä koulun perinteitä toimia Porin kaupungissa 

olevan Käppärän koulun entisten ja nykyisten oppilaiden, opettajien ja toimihenkilöiden välisenä 

yhdyssiteenä ja kouluhengen ylläpitäjänä.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää yhteisiä kokoontumis- ja juhlatilaisuuksia tai 

avustaa koulua sellaisten järjestämisessä. Yhdistys voi julkaista itse Käppärän kouluun liittyviä 

julkaisuja tai avustaa koulua tällaisten julkaisujen tekemisessä. Yhdistys järjestää henkilötietojen 

keräämistä ja tallentamista koulun entisistä oppilaista ja henkilökunnasta.  

 

Yhdistys vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.  

 
 
III   Yhdistyksen jäsenet  

3 §  

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Käppärän koulun entinen oppilas.  

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä myös sanotussa oppilaitoksessa toimineet tai toimivat 

henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.  

 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. 

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.  

 

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.  

 

Varsinaisen jäsenen tulee suorittaa yhdistykselle jäsenmaksu, suuruuden määrää yhdistyksen 

syyskokous vuosittain. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi maksaa myös kertakaikkisen 

ainaisjäsenmaksun, joka on 10 kertaa jäsenmaksun suuruus.  

 

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut kahden edellisen 

toimintakauden aikana jäsenmaksuaan. 

 

 



 

4 §  

 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä Yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 

merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on 

velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet 

kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.  

 

5 §  

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen 

vastaisesti. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Erotetulla 

jäsenellä on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti 

tiedoksi yhdistyksen hallitukselle neljäntoista  (14) päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen 

postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Jos erottamispäätöksestä vedotaan yhdistyksen 

kokoukseen, se astuu voimaan, kun yhdistyksen kokous on sen vahvistanut. Ellei vetoomusta esitetä 

määräajan kuluessa, erottamispäätös tulee voimaan määräajan umpeuduttua.  

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.  

Yhdistys ei ole velvollinen maksamaan takaisin yhdistyksestä erotetun yhdistykselle suorittamia 

maksuja.  

 
IV   Yhdistyksen hallinto  

6 §  

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä 

yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.  

 

Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi (3) 

toimintavuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) on erovuorossa vuosittain. 

Ensimmäisellä kerralla eroavat on valittu arpomalla ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.  

 

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen 

kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen jäsenen, mikäli katsoo sen 

tarpeelliseksi.  

 

Käppärän koulun rehtorilla on oikeus olla läsnä yhdistyksen hallituksen kokouksissa.  

 

7 §  

 

Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja 

rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.  

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 

katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä 

vaatii.  

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään 

puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla.  



 

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti  

1.       Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että 

yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien 

mukaisesti  

2.       Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.  

3.       Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen 

toimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.  

4.       Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät 

suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.  

5.       Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.  

6.       Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista.  

7.       Pitää jäsenluetteloa.  

8.       Hoitaa yhdistyksen taloutta.  

9.       Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.  

10.    Hyväksyä ja erottaa jäsenet.  

11.    Valita tarvittaessa sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän 

eduistaan.  

12.    Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja 

ansiomerkkien esittämisestä.  

13.    Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.  

14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi tilivuotta seuraavan vuoden maaliskuun 

loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.  

 

8 §  

   

Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat ja 

varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.  

 

9 §  

   

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. 

Tilinpäätösaineisto on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi seuraavan vuoden maaliskuun 

loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen 

kevätkokous päättää edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvelvollisille 

myönnettävästä vastuuvapaudesta.  

 

10 §  

   

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin 

tai rahastonhoitajan kanssa.  

 
V    Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset  

 

11 §  

   

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhtikuussa ja 

syyskokous lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.  

 



  

12 §  

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ja 

enintään 30 päivää ennen kokousta  

- sanomalehti-ilmoituksella Porissa ilmestyvässä sanomalehdessä tai  

- kirjallisena ilmoituksena jäsenille joko postin tai sähköpostin välityksellä jäsenen   

      ilmoittamaan osoitteeseen.  

 

13 §  

Kevätkokouksessa käsitellään  

1.  Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokoukselle  

 a) puheenjohtaja  

 b) sihteeri  

 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  

3. Todetaan  

 a) läsnäolijat  

 b) äänioikeutetut jäsenet  

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus  

6.  Esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen 

vahvistamisesta  

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille  

8. Käsitellään hallitukselle esitetyt muut asiat  

9. Kokouksen päättäminen  

 

Syyskokouksessa käsitellään  

1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokoukselle  

 a) puheenjohtaja  

 b) sihteeri  

 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  

3. Todetaan  

 a) läsnäolijat  

 b) äänioikeutetut jäsenet  

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5. Valitaan joka toinen vuosi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen 

puheenjohtaja  

6. Valitaan kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen kaksi jäsentä erovuorossa 

olevien tilalle  

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa  

8. Päätetään hallituksen avukseen esittämistä yhdistyksen erityisiä toimintoja varten 

perustettavista toimikunnista sekä niiden puheenjohtajista ja jäsenistä  

9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista  

10. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksun suuruus  

11. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi  

 a) toimintasuunnitelma  

 b) talousarvio  

12. Käsitellään hallituksen ja kokouksen osanottajien esittämät muut asiat  



13. Kokouksen päättäminen  

14 §  

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 

hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen 

esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle 

kutsuttu.  

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat 

tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.  

 

15 §  

 

Yhdistyksen, sen hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen 

kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen 

tarkistajien tarkistettava.  

 

Hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.  

 

16 §  

 

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian 

ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali 

ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.  

 

Jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella 

jäsenellä ja kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.  

 

 

VI   Muita määräyksiä  
17 §  

 

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä 

alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.  

 

18 §  

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen 

saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistön 

kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.  

 

19 §  

 

Jotta yhdistyksen purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja 

kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kahden kolmasosan 

kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä 

kokouksessa.  

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.  



 

 

 

20 §  

 

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, sen varat käytetään purkamisesta päättäneen 

jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti Porin Käppärän koulun tai sen toimintaa jatkavan 

koulun oppilaiden hyväksi. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.  

 

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.  

 

21 §  

 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain 

määräyksiä.  
   
 


