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1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Helsingin Montessori-yhdistys ry ja kotipaikka Helsinki. 
 
2 §                 YHDISTYKSEN TARKOITUS  

Yhdistyksen tarkoituksena on: 
- edistää lasten oikeuksien huomioimista ja toteutumista yhteiskunnassa 

riippumatta etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta 
Association Montessori Internationalen periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti 

- tehdä tunnetuksi tohtori Maria Montessorin kehittämiä opetusmenetelmiä sekä 
edistää niiden käyttöä, soveltamista ja edelleen kehittämistä 

-  tarjota lapsille mahdollisuus saada opetusta ja kasvatusta Montessori-
menetelmää käyttäen. 

 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muunkaan taloudellisen ansion 
hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa 
muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. 

 
3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1) voi ylläpitää yhtä tai useampaa esikoulua, koulua ja päiväkotia, jossa annetaan 
opetusta Montessori-menetelmää käyttäen; 

2) järjestää kokouksia, koulutus- ja muita tilaisuuksia; 
3) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa; 
4) pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin, laitoksiin ja viranomaisiin; 
5) voi jakaa apurahoja 
6) toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla lasten opetuksen ja 

kasvatuksen edistämiseksi. 
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, hankkia ja omistaa 
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää 
asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.  

 
4 § JÄSENET 
 Varsinaiset jäsenet 
 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt luonnollinen 

henkilö, joka haluaa edistää 2 §:ssä mainittuja päämääriä. 
 
 Kannatusjäsenet 
 Kannatusjäseneksi voivat liittyä sellaiset yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset 

yhteisöt ja säätiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat tukea sen 
toimintaa. 

  
 Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.  

 Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kaikki erääntyneet jäsenmaksunsa 
maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Kannatusjäsenillä on kokouksessa puheoikeus, 
mutta ei äänioikeutta. 
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5 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen 

puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
                        Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen, ei 

täytä enää säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai toiminnallaan yhdistyksessä 
tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jos erottamisen 
syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus 
selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekoa.  
 

6 § JÄSENMAKSU 
 Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain kevätkokouksen määräämän jäsenmaksun, 

joka voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. 
 
7 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksen tilikaudeksi 
kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja 5 - 15 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen 
jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. 
 
Ellei yhdistyksen kokous päätä toisin, hallituksen tulee varsinaisiksi jäseniksi valita 1-3 
henkilöä kustakin koulusta. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja 
taloudenhoitajan, jotka voivat olla myös yhdistyksen ulkopuolelta, sekä muita 
tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta, tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen 
lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa. 
  

8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin 
tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä. 
 

9 § YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle 
jäsenelle taikka julkaisemalla se jossakin yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä. 
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10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous. 
 
Kevät- ja syyskokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, 
kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen 
kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselle 
osoittamassaan kirjeessä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on 
pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus kaikki erääntyneet jäsenmaksunsa 
maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä erikseen muuta mainita. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, 
henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.  
 
Yhdistyksen kokouksessa ei äänioikeutta voi käyttää asiamiehen välityksellä. 
 
Kannatusjäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 

11 § KEVÄTKOKOUS 
Maalis-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1)           kokouksen avaus 
2)           kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden         
 pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
3)          todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4)          hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5)          valitaan hallituksen puheenjohtaja 
6)           päätetään kuinka monta jäsentä hallitukseen valitaan näiden sääntöjen 

 7 §:n mukaan ja valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet 
7)        vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle  

       tilikaudelle 
8)           päätetään seuraavan tilikauden jäsenmaksun suuruudesta erikseen 
 varsinaisille jäsenille sekä kannatusjäsenille 
9)          käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

12 §                SYYSKOKOUS 
Loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) kokouksen avaus 
2) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja 

kahden ääntenlaskijan valinta  
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5) esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- ja toiminnantarkastajien 

lausunto 
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6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7) valitaan yhdistykselle tilin- ja toiminnantarkastaja varamiehineen 
näiden sääntöjen 15 §:n mukaisesti. 

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
13 §               ALOITTEET  

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen 
kokoukselle.  Kevätkokousta varten aloite tulee toimittaa hallitukselle tammikuun 
loppuun mennessä ja syyskokousta varten elokuun loppuun mennessä.  Hallituksen 
on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen 
käsiteltäväksi. 
 

14 §                 TILIKAUSI 
 Yhdistyksen tilikausi on 1.8. - 31.7.  

 
15 §                TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUS  

Yhdistyksellä on: 
- yksi tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varamies 
ja  
- yksi toiminnantarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varamies 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen annetaan tilin- ja toiminnantarkastajalle 
viimeistään neljä viikkoa ennen syyskokousta.  Tilin- ja toiminnantarkastajan 
tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta antaa hallitukselle kirjallinen 
lausunto, joka on osoitettu yhdistyksen kokoukselle. 
 

16 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta 
.  

17 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
                        Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos asiasta on mainittu 

kokouskutussa ja yhdistyksen purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa 
(3/4) annetuista äänistä. 

 
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljellä olevat varat käytettävä 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tavalla, jonka yhdistyksen viimeinen kokous 
päättää. 
 

18 §                 JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN  
                        Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen 
                        vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  


