
Braunschweigin Suomi-koulun ohjesääntö

§ 1. Nimi ja asema
Yhdistyksen nimi on Braunschweigin Suomi-koulu, kotipaikka Braunschweig. Yhdistys on 
rekisteröimätön (§54 BGB). Suomen valtio tukee yhdistystä Suomi-seuran kautta.

§ 2. Tarkoitus
Koulun tehtävänä on opettaa, vahvistaa, kehittää ja ylläpitää oppilaiden suomen kielen taitoa 
sekä lisätä Suomi-tietoutta. Suomen kielen opetus on varsinaisen kouluopetuksen rinnalla 
annettavaa opetusta. Oppilaiden vanhemmista yleensä ainakin toinen on suomenkielinen. Koulun
virallinen kieli on suomi.

Oppilaat jaetaan iän ja suomen kielen taidon perusteella ryhmiin, joissa käytetään ryhmän tasoa
vastaavaa opetusmateriaalia. Tehtäväänsä täyttäessään koulu pyrkii yhteistyöhön oppilaiden 
vanhempien kanssa.

Koulun toiminta on yksinomaan yleishyödyllistä. Koulu noudattaa toiminnassaan Suomen 
opetushallituksen antamia ohjeita. Koulun varoja ja koululle tulleita lahjoituksia saa käyttää 
vain tämän ohjesäännön mukaisiin tarkoituksiin. Koulun lopetettua toimintansa on otettava 
yhteyttä Suomi-Seuraan, josta saa ohjeet tiliselvityksen ja mahdollisesti käyttämättä jääneen 
valtionavustuksen osalta.

§ 3. Jäsenyys
Yhdistyksen jäseniä ovat koulua käyvien lasten perheet. Vanhempainneuvoston päätöksellä 
voidaan ottaa muitakin jäseniä, jolloin jäsenanomukset on osoitettava kirjallisesti koulun 
vanhempainneuvostolle. Jäsenyys lakkaa käytännössä lapsen lopetettua osallistumisensa koulun 
opetukseen. Eroaminen tapahtuu kirjallisesti seuraavan lukukauden alkuun mennessä. Eroamisen
yhteydessä raukeavat kaikki jäsenen vaateet koulun suhteen.

§ 4. Jäsenmaksu, toimintavuosi ja tilivuosi
Jokainen jäsenperhe on velvoitettu maksamaan vanhempainkokouksen määräämän jäsenmaksun,
joka peritään lasten lukukausimaksuna. Maksun suuruus määräytyy lukukauden (syksy/kevät), 
ryhmän (kerho/koulu) sekä sen mukaan, kuinka monta lasta perheestä osallistuu opetukseen. 
Toimintavuosi on kouluvuosi, joka sopeutetaan pääasiassa kotikaupungin kouluvuoden mukaan, 
mahdollisuuksien mukaan huomioiden myös osavaltion koululomat. Tilivuosi alkaa 
syyslukukauden alussa ja päättyy seuraavan syyslukukauden alkuun.

§ 5. Hallintoelimet
Koulun hallintoelimet ovat:
1. Johtokunta, jota tässä ohjesäännössä kutsutaan vanhempainneuvostoksi
2. Vanhempainkokous

§ 6. Vanhempainneuvosto
Vanhempainneuvosto on vanhempainkokouksen valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Tämän 
lisäksi vanhempainneuvosto vastaa koulun toiminnasta. 

Vanhempainneuvosto koostuu vähintään kolmesta henkilöstä: puheenjohtajasta, sihteeristä ja 
rahastonhoitajasta. Koulun vanhempainneuvostolle voidaan lisäksi valita kaksi varajäsentä. 
Koulun opettajat osallistuvat vanhempainneuvoston kokouksiin neuvoa antavina jäseninä. 

Vanhempainneuvoston puheenjohtaja edustaa koulua. Puheenjohtajan ollessa estyneenä tehtäviä
hoitaa rahastonhoitaja. 

Vanhempainneuvoston jäsenet valitaan syksyllä pidettävässä vanhempainkokouksessa kahdeksi 
toimintavuodeksi kerrallaan. Uudelleen valinta on mahdollinen. 

Vanhempainneuvoston toimikausi kestää kaksi vuotta. Jotta koko vanhempainneuvosto ei olisi 
yhtä aikaa erovuorossa, arvotaan ensimmäisessä kokouksessa kaksi, jotka ovat jo vuoden 
kuluttua erovuorossa, toiset kaksi vasta kahden vuoden kuluttua. 



Puheenjohtajan tehtäviä lukuunottamatta vanhempainneuvosto päättää keskinäisestä 
työnjaostaan. Tarpeen vaatiessa voi vanhempainneuvosto järjestäytyä uudelleen kesken 
toimikautensa. 

Vanhempainneuvoston kokousten päätöksiin tarvitaan yksinkertainen äänten enemmistö. Ainakin 
kahden kolmasosan jäsenistä on oltava läsnä kokouksessa. Vanhempainneuvoston kokouksesta 
laaditaan pöytäkirja, joka on pyydettäessä kaikkien luettavissa.

§ 7. Vanhempainkokous
Vanhempainkokous on koulun korkein päättävä elin. Vanhempainkokous kokoontuu kerran 
vuodessa vuosikokoukseen. Vanhempainkokouksen kutsuu koolle vanhempainneuvosto. Tarpeen 
vaatiessa vanhempainneuvosto kutsuu koolle ylimääräisen vanhempainkokouksen. Kokouskutsu 
esityslistoineen on julkaistava kymmenen vuorokautta ennen vanhempainkokousta.

Vanhempainkokous päättää koulun toiminnasta ja sen rahoituksesta. Kokous on päätösvaltainen, 
kun vähintään puolet jäsenperheistä on edustettuina tai mikäli tämä ehto ei täyty, kun kolme 
neljäsosaa läsnäolevista jäsenistä äänestää päätösvaltaisuuden puolesta.

Mikäli vanhempainkokous on puuttuvan päätösvaltaisuuden vuoksi kutsuttava uudelleen koolle, 
se on päätösvaltainen riippumatta läsnäolevien jäsenten lukumäärästä. Päätöksiin tarvitaan 
yksinkertainen äänten enemmistö. Vanhempainkokous valitsee keskuudestaan kokouksen 
puheenjohtajan. Lisäksi vanhempainkokous valitsee sihteerin ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
a) Tilintarkastajien lausunto toimittamastaan tarkastuksesta
b) Tilinpäätöksen vahvistaminen
c) Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
d) Koulun toimintakertomus (edellinen lukuvuosi)
e) Vanhempainneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien vaali
f) Seuraavan kouluvuoden toimintasuunnitelma ja koulupäivät
g) Seuraavan kouluvuoden talousarvion vahvistaminen

Vanhempainkokouksen pöytäkirja toimitetaan jäsenille sähköpostitse seuraavan kiertokirjeen 
yhteydessä. Mahdolliset valitukset pöytäkirjasta on tehtävä vanhempainneuvostolle kuukauden 
sisällä pöytäkirjan julkaisemisesta.

§ 8. Äänioikeus
Kullakin jäsenperheellä on vanhempainkokouksessa yksi ääni.

§ 9. Tilintarkastajat
Vuosikokous valitsee yhden tai kaksi tilintarkastajaa jäsenten keskuudesta tilivuodeksi. 
Tilintarkastajat eivät saa kuulua vanhempainneuvostoon. Tilintarkastuskertomus esitetään 
vuosikokouksessa.

§ 10. Ohjesäännön muuttaminen
Tätä ohjesääntöä voi muuttaa vanhempainkokouksen päätöksellä.

Tämä ohjesääntö korvaa 25.1.2008 laaditun ja 9.2.2012 
muokatun ohjesäännön ja astuu voimaan vanhempainkokouksen 
päätöksellä 29.1.2018.

Braunschweig               29.1.2018        
Paikka Päiväys


