
Hampurin suomalainen koulu / Finnische Schule  Hamburg  e.V. 
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  
§ 1. Nimi ja kotipaikka  
(1) Yhdistyksen nimi on „Finnische Schule Hamburg  e.V. (Hampurin suomalainen 
koulu). 
Yhdistys on rekisteröity Hampurin käräjäoikeuden (Amtsgericht ) yhdistysrekisteriin.  
(2) Yhdistyksen kotipaikka on Hampuri.  
§ 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot  
(1) Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää jäsentensä suomen kielen taitoja 
sekä tietoja Suomen historiasta, yhteiskuntaopista, kulttuurista ja maantieteestä. Yhdistys 
ylläpitää jäseniään varten kielikoulua 2–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.  
(2) Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Se harjoittaa 
suvaitsevaisuutta kansojen välisen yhteisymmärryksen periaatteen hengessä ja 
omistautuu kohdassa 1 kuvatulle päämäärälle edistää ystävällisiä suhteita suomalaisten ja 
saksalaisten välillä.  
(3) Yhdistys pyrkii yksinomaan ja välittömästi yleishyödyllisiin tavoitteisiin Saksan 
liittotasavallan verotusmenettelylain (Abgabenordnung) verohelpotuksia koskevan 
säädöksen tarkoittamassa merkityksessä (AO 58 § 1 mom.). Yhdistys ei ensisijaisesti pyri 
taloudelliseen voittoon ja se toimii epäitsekkäästi. Yhdistyksen varoja saa käyttää vain 
pykälän 2 kohdassa 1 määrättyyn tarkoitukseen. Ketään ei saa suosia yhdistyksen 
tarkoituksen vastaisilla kuluilla tai kohtuuttoman suurilla korvauksilla.  
§ 3. Oppilaat  
Ylläpitämänsä kielikoulun puitteissa yhdistys on tarkoitettu 2–18-vuotiaille lapsille ja 
nuorille, joiden vanhemmista tai laillisista edustajista vähintään toisen äidinkieli on 
suomi tai joiden vanhemmista tai laillisista edustajista vähintään toinen on Suomen 
kansalainen.  
Johtokunta voi yksittäistapauksissa päättää yhdessä opettajien kanssa lasten 
osallistumisoikeudesta opetukseen. 
§ 4. Jäsenyys  
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Hampurin suomalaisessa koulussa on sekä varsinaisia jäseniä että kannatusjäseniä. 
Jokainen kielikoulua käyvän lapsen vanhempi tai laillinen edustaja on yhdistyksen 
varsinainen jäsen. 
Jokainen kielikoulua käyvän lapsen vanhempi tai laillinen edustaja voi liittyä lisäksi 
myös yhdistyksen kannatusjäseneksi. Johtokunnan päätöksellä voidaan ottaa muitakin 
kannatusjäseniä, joita voivat olla esimerkiksi entiset kielikoulun oppilaat tai heidän 
vanhempansa. Jäsenilmoitukset ja yhdistyksestä eroaminen tehdään kirjallisesti 
johtokunnalle.       
§ 5. Lukukausimaksu, kannatusjäsenmaksu, toimintavuosi ja tilikausi  
(1) Yhdistyksen ylläpitämälle koululle koituvien kulujen kattamiseksi yhdistys perii 
lukukausimaksun niiltä yhdistyksen jäseniltä, joiden lapset osallistuvat koulun 
toimintaan. Lukukausimaksun suuruudesta päättää johtokunta. Lukukausimaksu tulee 
suorittaa puolivuosittain etukäteen aina 30.9. ja 31.1. mennessä. Eroamisesta on 
ilmoitettava kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen seuraavan lukukauden alkua. Uudet 
oppilaat saavat tehdä yhden tutustumiskäynnin, jonka jälkeen lukukausimaksu peritään.  
 



(2) Kannatusjäsenmaksu on vuosimaksu, ja se tulee suorittaa aina etukäteen 30.9. 
mennessä. Jäsenmaksu on maksettava myös siltä vuodelta, jonka aikana kannatusjäsen 
eroaa tai erotetaan yhdistyksestä tai kun jäseneksi liitytään vasta kyseisen vuoden 
kuluessa. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää johtokunta.  
 (3) Toimintavuosi on koulun lukuvuosi, joka sopeutetaan Hampurin osavaltion 
kouluvuoden mukaan.  
(4) Tilikausi alkaa 01.08. ja päättyy 31.07. seuraavana vuonna.  
§ 6. Palkkiot  
(1) Johtokunnan jäsenet hoitavat tehtäviään vapaaehtoisena luottamustoimena.  
(2) Vanhempainkokous voi perustelluissa tapauksissa kohdasta 1 poiketen päättää 
maksaa yhdistyksen elimille tai yhdistyksen yksittäisille jäsenille kohtuullisuuden 
rajoissa korvausta Saksan liittotasavallan verotusmenettelylain (Abgabenordnung) 
verohelpotuksia koskevan säädöksen tarkoittamassa merkityksessä (AO 55 § 1 mom. 1 ja 
3 kohta). 
§ 7. Hallintoelimet  
Yhdistyksen hallintoelimet ovat:  
1. vanhempainkokous eli jäsenkokous 
2. johtokunta.  
§ 8. Vanhempainkokous 
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(1) Vanhempainkokous on yhdistyksen korkein päättävä elin. Vanhempainkokous 
kokoontuu vähintään kerran lukuvuodessa. Vanhempainkokouksen kutsuu koolle 
johtokunta. Johtokunta saa päättää pidetäänkö vanhempainkokous lähikokouksena vai 
videoneuvotteluna. Kirjallinen kokouskutsu esityslistoineen lähetetään sekä varsinaisille 
jäsenille eli vanhemmille/laillisille edustajille että kannatusjäsenille viimeistään kaksi 
viikkoa ennen vanhempainkokousta.  
(2) Vanhempainkokous päättää erityisesti yhdistyksen kielenopetusta koskevasta 
toiminnasta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet äänioikeutetuista jäsenistä 
on edustettuina tai mikäli tämä ehto ei täyty, kun kolme neljäsosaa läsnä olevista 
äänioikeutetuista jäsenistä äänestää päätösvaltaisuuden puolesta.  
(3) Mikäli vanhempainkokous on puuttuvan päätösvaltaisuuden vuoksi kutsuttava 
uudelleen koolle, on vanhemmille/laillisille edustajille ja kannatusjäsenille lähetettävä 
uusi kutsu, joka sisältää tiedon siitä, että uudelleen pidettävä kokous on päätösvaltainen 
riippumatta läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten lukumäärästä. Päätöksiin tarvitaan 
tällöin yksinkertainen äänten enemmistö.  
(4) Johtokunta voi milloin tahansa kutsua koolle myös ylimääräisen 
vanhempainkokouksen. Johtokunta on velvoitettu koollekutsumiseen, mikäli 15 % 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Kutsu esityslistoineen lähetetään kaikille jäsenille tällöin viimeistään viikkoa 
ennen vanhempainkokousta.  
(5) Vanhempainkokous valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan. Lisäksi 
vanhempainkokous valitsee sihteerin, kaksi ääntenlaskijaa sekä yhden 
pöytäkirjantarkastajan.  
(6) Jokaisesta vanhempainkokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka tulee sisältää kaikki 
oleelliset kohdat, varsinkin kaikki päätökset ja äänestykset äänijakaumineen. Pöytäkirjan 



allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja toimitetaan jäsenille 
sähköpostitse.  
§ 9. Johtokunta  
(1) Saksan siviililain (BGB) 26 §:n mukaisesti johtokunta on vanhempainkokouksen 
valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Tämän lisäksi johtokunta vastaa yhdistyksen 
toiminnasta.  
(2) Johtokunta kokonaisuudessaan koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, 
sihteeristä, rahastonhoitajasta sekä neljästä rivijäsenestä, joista kaksi on 
vanhempaa/laillista edustajaa ja kaksi opettajaa. Johtokuntaan voidaan lisäksi valita neljä 
varajäsentä, joista kaksi on vanhempaa/laillista edustajaa ja kaksi opettajavarajäsentä.   
(3) Saksan siviililain (BGB) 26 §:n mukaisesti johtokunta koostuu puheenjohtajasta, 
varapuheenjohtajasta sekä rahastonhoitajasta. Kullakin heistä on yksin oikeus edustaa 
yhdistystä suhteessa ulkopuolisiin tahoihin sekä käyttämään sen puhevaltaa 
oikeudenkäynnissä.  
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(4) Ne opettajat, jotka eivät ole johtokunnassa ja Hampurin merimieskirkon edustajat 
voivat osallistua johtokunnan kokouksiin ja toimintaan neuvonantajina.  
(5) Johtokunnan jäsenet valitaan vanhempainkokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Uudelleenvalinta on mahdollinen. Johtokunnan jäsenen erotessa virkakauden aikana 
suoritetaan seuraajan valinta ylimääräisessä vanhempainkokouksessa. Eroava jäsen pysyy 
virassaan seuraajan valitsemiseen asti.  
(6) Johtokunnan kokousten päätöksiin tarvitaan yksinkertainen äänten enemmistö. 
Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Johtokunnan kokous on 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna, on paikalla. Johtokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on 
pyydettäessä yhdistyksen jäsenten luettavissa.  
§ 10. Äänioikeus  
(1) Kullakin vanhemmalla/laillisella edustajalla on vanhempainkokouksessa yksi ääni.  
(2) Jokainen läsnä oleva vanhempi/laillinen edustaja voi vanhempainkokouksessa edustaa 
korkeintaan viittä poissaolevaa vanhempaa/laillista edustajaa valtakirjalla. 
(3) Kannatusjäsenillä ei ole vanhempainkokouksessa äänioikeutta mikäli he eivät ole 
samaan aikaan kielikoululaisen vanhempia tai heidän laillisia edustajiaan. He voivat 
osallistua vanhempainkokouksiin neuvonantajina.  
§ 11. Tilintarkastus  
(1) Vanhempainkokous valitsee keskuudestaan kaksi tilintarkastajaa kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Uudelleenvalinta on mahdollinen. Tilintarkastajat eivät saa kuulua 
johtokuntaan. Tilintarkastuskertomus esitetään vuosittaisessa vanhempainkokouksessa.  
(2) Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille ennen vanhempainkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa johtokunnalle vanhempainkokouksessa.  
(3) Yhdistyksen kirjanpito ja vuosikertomus tarkistetaan vuosittain Suomen valtion 
opetusministeriön toimesta.  
§ 12. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen  
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa 8 §:n mukaisesti koolle kutsutun vanhempainkokouksen 
päätöksellä, jos sääntömuutosta kannattaa kolmen neljäsosan enemmistö läsnä olevista 



äänioikeutetuista jäsenistä. Muutosehdotuksista ilmoitetaan kaikille jäsenille vähintään 
kaksi viikkoa ennen vanhempainkokousta.  
§ 12a. Johtokunnan valtuutus  
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Saksan siviililain (BGB) 26 §:n mukaisesti johtokunnalle annetaan valtuutus ja tehtävä 
laatia kaikki tarvittavat selvitykset yhdistyksen rekisteröimiseksi yhdistysrekisteriin 
yleishyödylliseksi yhdistykseksi.  
§ 13. Yhdistyksen purkaminen  
(1) Yhdistyksen purkamisesta voi päättää tähän tarkoitukseen erityisesti koolle kutsuttu 
vanhempainkokous. Purkamisaikeesta on ilmoitettava sekä vanhemmille/laillisille 
edustajille että kannatusjäsenille vanhempainkokoukseen kutsun yhteydessä viimeistään 
kuukautta ennen vanhempainkokousta. Purkamispäätökseen vaaditaan kolmen neljäsosan 
enemmistö läsnä olevien vanhempien/laillisten edustajien äänistä.  
(2) Ellei kokoukseen tule vaadittua määrää äänioikeutettuja, on kutsuttava koolle uusi 
vanhempainkokous kolmen kuukauden kutsuajalla. Tämä vanhempainkokous on läsnä 
olevien äänioikeutettujen määrään katsomatta päätösvaltainen kahden kolmasosan 
enemmistöllä.  
(3) Mikäli yhdistys puretaan tai sen verohelpotusten piiriin kuuluva yleishyödyllinen 
toiminta lakkaa, yhdistyksen varat on siirrettävä Hampurin merimieskirkolle  välittömästi 
käytettäväksi yksinomaan yleishyödyllisiin tai kirkollisiin tarkoituksiin tai 
hyväntekeväisyyteen.  
(4) Päätösvaltainen vanhempainkokous asettaa pesänselvittäjän.  
	
	


