
SÄÄNNÖT  

FINNISCHER SCHULVEREIN MÜNCHEN E.V. 

Hyväksytty ylimääräisessä jäsenkokouksessa huhtikuun 25. päivänä 2018 

 

 

§1 

 

Nimi, kotipaikka ja toimintavuosi 

 

(1) Yhdistyksen nimi on 
 

„Finnischer Schulverein München e.V.“ 
 

Yhdistys on merkitty Münchenin raastuvanoikeuden (Amtsgericht) 
yhdistysrekisteriin. 
 

(2) Yhdistyksen kotipaikka on München. 
 

(3) Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.  
 

 

§2 

 

Tarkoitus ja tavoitteet 

 

(1) Yhdistyksen tarkoituksena on suomen kielen, Suomen historian, 
yhteiskuntaopin ja maantieteen opettamisen ja suomenkielisen kasvatuksen 
edistäminen.  
 

(2) Yhdistys on poliittisesti ja tunnustuksellisesti riippumaton; se harjoittaa 
suvaitsevaisuutta kansojen välisen yhteisymmärryksen puitteissa erityisesti 
suomalaisten ja saksalaisten kesken.  
 

(3) Yhdistys pyrkii siten yksinomaan ja välittömästi yleishyödyllisiin tavoitteisiin 
Saksan liittotasavallan verohelpotuksia koskevan säädöksen tarkoittamassa 
merkityksessä. Sen tarkoitusperät eivät ole ensisijaisesti 
omavaraistaloudellisia ja se toimii epäitsekkäästi.  
 

 
 



§3 

 

Jäsenet  

 

(1) Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö 
kotimaassa ja ulkomailla.  
 

(2) Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, passiivisia jäseniä ja kunniajäseniä.  
 

(3) Varsinaisiksi jäseniksi pääsevät opetettavien suomalaisten vanhemmat tai 
lailliset edustajat. Suomalaislapsiksi katsotaan sellaisetkin lapset, joiden toinen 
tai molemmat vanhemmat ovat syntyperältään suomalaisia. 
 

(4) Passiivisia jäseniä ovat muut yksityis- ja julkisoikeudelliset täysi-ikäiset, 
kansalaisluottamusta nauttivat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka 
tukevat yhdistyksen tavoitteita. 
 

(5) Henkilöt, jotka ovat erityisesti ansioituneet yhdistyksen puitteissa, voidaan 
jäsenkokouksen päätöksellä nimetä kunniajäseniksi.  
 

 

§4 

 

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet 

 

(1) Varsinaisilla ja passiivisilla jäsenillä on heti äänioikeus jäsenkokouksessa, 
kuitenkin niin, että 
 

a) vain varsinaiset jäsenet saavat päättää annettavan opetuksen 
sisältöön liittyvistä kysymyksistä ja 
 

b) muista ratkaistavista asioista päättävät kaikki jäsenet. 
 

c) Annettavan opetuksen sisältöön liittyvistä kysymyksistä käytävät 
äänestykset ovat salaisia. 
 

(2) Kaikilla jäsenillä on oikeus esittää johtokunnalle ja jäsenkokoukselle 
anomuksia. Heillä on oikeus osallistua kaikkiin yhdistyksen tilaisuuksiin. 
 

(3) Luottamustoimeen nimetyillä jäsenillä on oikeus saada korvausta todellisista 
kuluista. 
 

(4) Jäsenet eivät saa voitto-osinkoa eivätkä jäsenen ominaisuudessa muutakaan 
taloudellista tukea yhdistyksen varoista.  



 
(5) Jäsenet ovat velvollisia, 

 

a) tukemaan yhdistyksen tavoitteita parhaan kykynsä mukaan, 
 

b) käsittelemään yhdistyksen omaisuutta varoen ja huolella, sekä  
 

c) suorittamaan ajoissa jäsenmaksunsa ja koulumaksun. 
 

 

§5 

 

Jäsenyyden alkaminen ja päättyminen 

 

(1) Jäsenanomus on tehtävä kirjallisesti. Anomuksen hyväksymisestä päättää 
johtokunta. Mikäli jäsenanomus hylätään, johtokunta on velvollinen 
ilmoittamaan hylkäämisestä anojalle kirjallisesti. Hylkäämispäätöstä ei tarvitse 
perustella.   
 

(2) Anomuksen tekijällä on mahdollisuus valittaa jäsenanomuksen hylkäämisestä 
seuraavaan jäsenkokoukseen. Kirjallisen valituksen on oltava johtokunnalla 
viimeistään kaksi viikkoa hylkäämisanomuksen vastaanottamisen jälkeen. 
Jäsenkokouksen ratkaisu on yhdistyksen elimille sitova.  
 

(3) Jäsenyys päättyy jäsenen kuollessa, luopuessa jäsenyydestään sekä milloin 
jäsenmaksu on yhden vuoden myöhässä.  
 

(4) Yhdistyksestä eroamisesta on tehtävä johtokunnalle kirjallinen ilmoitus 
viimeistään kolme kuukautta ennen toimintavuoden päättymistä.  
 

(5) Milloin jäsen tahallisesti vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai etuja, johtokunta 
voi erottaa hänet yhdistyksestä. Kyseinen jäsen voi valittaa erottamisesta 
kuukauden kuluessa. Valituksen käsittelee jäsenkokous.  

 
 

§6 

 

Ilmoittautumismaksu, jäsenmaksu ja koulumaksu 

(1) Yhdistys kokoaa ilmoittautumismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, näiden 

suuruudesta päättää jäsenkokous. 

 

(2) Jäsenmaksu kootaan aina koko vuodelta, ja se on suoritettava yhdistykselle 

etukäteen. Jäsenmaksu on suoritettava koko vuodelta silloinkin, kun jäsen 



kyseisen vuoden aikana eroaa, erotetaan, tai jos hän liittyy yhdistykseen vasta 

toimintavuoden kuluessa. 

 

(3) Johtokunnan ehdotuksesta jäsenkokous voi päättää myös erityismaksujen 

keräämisestä.  

 

(4) Yhdistys kokoaa varsinaisilta jäseniltään koulumaksun; johtokunnan 

ehdotuksen pohjalta jäsenkokous ratkaisee koulumaksun suuruuden.  

 

(5) Mikäli varsinainen jäsen laiminlyö koulumaksun suorittamisen 3 kuukautta 

pitemmän ajan, yhdistys voi panna opetettavan täydelliseen tai osittaiseen 

opetuskieltoon. 

 

 

§7 

 

Yhdistyksen elimet 

 

Yhdistyksen elimet ovat: 

 

1. Jäsenkokous 

2. Kokonaisjohtokunta, 

 

a) toiminnasta vastaava ydinjohtokunta 

 

b) laajennettu johtokunta. 

 

 

§8 

 

Jäsenkokous 

(1) Varsinainen jäsenkokous pidetään kerran vuodessa. Sen kutsuu koolle 

johtokunta täyttä toimintavuotta seuraavan vuoden ensimmäisen neljänneksen 

aikana.  

 

(2)  Jäsenet on kutsuttava vuosikokoukseen vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin 

kokouksen työjärjestyksen sisältävällä kirjallisella kutsulla.  



 

(3) Johtokunta voi lisäksi milloin tahansa kutsua koolle ylimääräisen 

jäsenkokouksen. Se on velvollinen tekemään näin, milloin kolmannes 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti, tarkoituksen ja perustelun 

ilmoittaen, vaatii. Tällöin jäsenet on kutsuttava koolle kirjallisella, 

työjärjestyksen sisältävällä kutsulla viimeistään viikkoa aikaisemmin.  

 

 

§9 

 

Jäsenkokouksen tehtävät 

Jäsenkokouksella on seuraavat tehtävät: 

1. Toiminnasta vastaavan ja laajennetun johtokunnan jäsenten valitseminen 

kahdeksi vuodeksi, 

2. kahden tilintarkastajan valitseminen yhdeksi vuodeksi 

(tilintarkastustoimikunta), 

3. kunniajäsenten nimittäminen, 

4. taloussuunnitelman vahvistaminen ja taloussuunnitelmaan sisältymättömien 

menojen hyväksyminen, 

5. jäsenmaksujen ja koulumaksujen suuruuden määrääminen, 

6. tilinpäätöksen tarkastaminen ja hyväksyminen sekä tilintarkastajien 

kertomuksen vastaanottaminen ja vastuuvapauden myöntäminen, 

7. yhdistyksen sääntöjen muutoksista ja yhdistyksen lakkauttamisesta 

päättäminen, 

8. muiden yhdistykselle tärkeiden asioiden ratkaiseminen ja jäsenkokoukselle 

tehtyjen anomusten käsittely.  

 

 

§10 

 

Jäsenkokouksen päätöksenteko 

 

(1) Jäsenkokouksessa toimii puheenjohtajana johtokunnan puheenjohtaja, hänen 

poissaollessaan varapuheenjohtaja. 

 

(2) Jäsenkokoukset tekevät päätöksensä yksinkertaisen annettujen äänten 

enemmistön perusteella, elleivät laki tai säännöt määrää muuta enemmistöä 

tai toista valintatapaa.  



 

(3) Äänestys on avoin, elleivät laki tai yhdistyksen säännöt toisin määrää. 

 

(4) Vaali on toimitettava salaisena, mikäli kolme neljännestä läsnäolevista 

äänioikeutetuista näin vaatii.  

 

(5) Tämä pätee myös johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien vaaliin. 

 

(6) Sääntömuutoksesta päätettäessä vaaditaan hyväksyminen 

kolmeltaneljäsosalta (3/4) paikalla olevilta jäseniltä. Äänten mennessä tasan 

ehdotus katsotaan hylätyksi.  

 

(7) Jäsenkokoukselle tarkoitetut anomukset yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi 

on tehtävä kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa aikaisemmin johtokunnalle. 

Johtokunta on velvollinen ilmoittamaan niiden sisällöstä kirjallisessa 

jäsenkutsussaan. Muut jäsenkokoukselle tarkoitetut anomukset on tehtävä 

johtokunnalle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin. Kaikkiin 

anomuksiin on liitettävä perustelu.   

 

(8) Jokaisesta jäsenkokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka tulee sisältää kaikki 

oleelliset kohdat, varsinkin kaikki päätökset ja vaalit äänijakautumineen. 

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  

 

 

§11 

 

Johtokunta (kokonaisjohtokunta) 

(1) Kokonaisjohtokunnan muodostavat neljä toiminnasta vastaavan johtokunnan 

jäsentä sekä enintään viisi muuta johtokunnan jäsentä.  

 

(2) BGB 26. §:ssä tarkoitetun yhdistyksen toiminnasta vastaavan johtokunnan 

muodostavat puheenjohtaja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja.  

 

(3) Kokonaisjohtokunta vastaa kaikista yhdistyksen asioista, mikäli niiden 

valvomista ei lakisääteisesti tai yhdistyksen sääntöjen määräyksillä ole annettu 

muiden elinten valvontaan.  

 

(4) Kokonaisjohtokunnan tulee erityisesti 

 

a) laatia suuntaviivat toiminnasta vastaavan johtokunnan työlle, 

 



b) ottaa vastaan ja tarkastaa varsinaisen jäsenkokouksen tekemä 

vuotuinen taloussuunnitelma ja tilinpäätös, 

 

c) valmistella jäsenkokouksessa ratkaistavat asiat. 

 

(5) Toiminnasta vastaavan johtokunnan tulee 

 

a) valmistella kokonaisjohtokunnan päätökset, 
 

b) johtaa yhdistyksen toimintaa, 
 

c) esittää kutsut kokonaisjohtokunnan istuntoihin ja jäsenkokouksiin 
sekä johtaa niitä. 

 

(6) Kokonaisjohtokunnan jäseniä valittaessa pätevät seuraavat periaatteet: 

 

a) Kokonaisjohtokunnan tulisi muodostua lähinnä Suomen 

kansalaisista tai suomalaissyntyisistä henkilöistä. 

 

b) Jäsenkokous valitsee kokonaisjohtokunnan kahdeksi vuodeksi. Se 

pysyy kuitenkin virassa, kunnes seuraava johtokunta on sääntöjen 

mukaisesti valittu. Uudelleenvalinta on luvallinen. Mikäli johtokunnan 

jäsen eroaa vaalikauden aikana, johtokunta voi suorittaa 

toimintavuoden ajaksi täydennysvaalin. Tämän vaalin on saatava 

seuraavan jäsenkokouksen hyväksyminen.      

 

(7) Yhdistystä edustaa aina kaksi toiminnasta vastaavan johtokunnan jäsentä 
yhdessä.  
 

(8) Yhdistyksen ydinjohtokunnan jäsenet edustavat yhdistystä; heillä on oikeus 

saada korvausta todellisista kuluista. Lisäksi he ovat toimintavuoden aikana 

oikeutettu saamaan korvauksen, joka on vero-oikeudellisesti säännösteltyjen 

korvausten mukainen, mikäli yhdistyksen varat sen sallivat. 

 

(9) Johtokunta on kutsuttava koolle, milloin yhdistyksen etu sitä vaatii tai milloin 

joku johtokunnan jäsenistä anoo koollekutsua tarkoituksen ja syyt ilmoittaen.  

 

(10) Kokonaisjohtokunta voi laatia itselleen työjärjestyksen.  

 

 

 

 

 



§12 

 

Varojen käyttö 

 

(1) Yhdistyksen varoja saadaan käyttää vain sääntöjen määräämiin tarkoituksiin. 

 

(2) Ketään ei saa suosia yhdistyksen tarkoitusperille vieraiden kulujen tai 

kohtuuttomien palkkioiden maksamisella.  

 

 

§13 

 

Tilintarkastuslautakunta 

Tilintarkastuslautakunnan muodostaa kaksi jäsentä, jotka eivät saa kuulua 

kokonaisjohtokuntaan. Jäsenkokous valitsee heidät vuoden ajaksi. 

Tilintarkastuslautakunnan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilinpäätös ja 

antaa tarkastuksen selvitys jäsenkokoukselle. Uudelleenvalinta on 

mahdollinen.    

 

§14 

 

Oikeudenkäyntipaikka 

Riita-asioissa ratkaisevat yhdistyksen kotipaikan vastaavat tuomioistuimet.  

 

§15 

 

Yhdistyksen lakkauttaminen 

 

(1) Yhdistyksen lakkauttamisesta voi päättää vain tähän tarkoitukseen erityisesti 

koolle kutsuttu ylimääräinen jäsenkokous. Lakkauttamisaikeesta on 

ilmoitettava jäsenille jäsenkokouksen kutsun yhteydessä viimeistään kahta 

viikkoa ennen jäsenkokousta. Lakkauttamispäätökseen vaaditaan 

läsnäolevien jäsenten ¾-enemmistö. 



 

(2) Ellei kokoukseen tule vaadittua määrää äänioikeutettuja, on kutsuttava koolle 

uusi jäsenkokous kolmen kuukauden kutsuajalla. Tämä jäsenkokous on 

läsnäolevien äänioikeutettujen määrään katsomatta päätösvaltainen 2/3- 

enemmistöllä.  

 

(3) Päätösvaltainen jäsenkokous asettaa pesänselvittäjän. Mikäli jäsenkokous ei 

toisin määrää, toimivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä 

yhdistyksen pesänselvittäjinä. 

 

(4) Mikäli yhdistys lakkautetaan tai sen toiminnan nykyinen tarkoitus menettää 

merkityksensä, on sen varat käytettävä tai luovutettava käytettäväksi 

yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.   


