Oulun kristillinen kasvatus ry
Jäsenhakemus
Oletko kiinnostunut kristillisen kasvatuksen kysymyksistä?
Haluatko tukea kristillisten arvojen säilymistä päivähoidossa ja koulukasvatuksessa?
Haluatko lapsille(si) kristilliseen arvopohjaan perustuvan varhais- ja koulukasvatuksen?
Haluatko lapsille(si) rauhallisen ja turvallisen päivähoito- ja kouluympäristön?
Tule mukaan keskustelemaan, vaikuttamaan ja rakentamaan kristillistä kasvatustoimintaa!
Liity Oulun kristillinen kasvatus ry:n jäseneksi!
Yhdistyksemme vastuulla on Oulun kristillisen koulun sekä kristillisten päiväkotien toiminta.
Varsinaiselle jäsenelle jäsenmaksu on 25 € vuodessa, jolloin voit osallistua yhdistyksen
päätöksentekoon ja toimintaan täysivaltaisena jäsenenä. Perheelle jäsenmaksu on 40 €.
(tili Oulun OP, IBAN: FI89 5741 4020 0628 11. Viite 1012 jäsenmaksuille.
Kannattajajäsenille jäsenmaksu on 100 € vuodessa. Tämä vaihtoehto sopii esim.
seurakunnille, yhdistyksille, säätiöille, yrityksille tai yksityishenkilöille, jotka haluavat kyllä
tukea yhdistyksemme toimintaa, mutta eivät pysty/halua muuten osallistua toimintaan.
(yllä oleva tili, viite 1025)
Lisäksi toimintaa voi tukea lahjoituksin sellainenkin, joka ei halua liittyä jäseneksi.
(yllä oleva tili, viite 1038)
Jäsenmaksulomake lähetetään jäsenille keväällä yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen.

Haen Oulun kristillinen kasvatus ry:n jäseneksi
Nimi:

____________________________

______________________________

Osoite:

_______________________________________
_______________________________________

Sähköpostiosoite (jos on):

________________________________________

Puhelin (vapaaehtoinen):
Päiväys: _______________ Allekirjoitus: ___________________

___________________

Haemme perhejäseneksi
(tässä tapauksessa kummankin puolison nimet ja allekirjoitukset hakemukseen)
Hakemuksen palautus:
Oulun kristillisen koulun kansliaan suoraan; tai postitse:
Oulun kristillinen kasvatus ry, Luokotie 4, 90530 Oulu
Sähköisesti (skannattuna tai pdf-tiedostona): kanslia@oulunkristillinenkoulu.fi

OULUN KRISTILLINEN KASVATUS RY:n SÄÄNNÖT (lyhennelmä)
1.

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Oulun kristillinen kasvatus ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2.

TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kristillistä kasvatusta yhteiskristillisessä hengessä edustamatta mitään yksittäistä
tunnustuskuntaa. Toiminnan lähtökohtana on kaikille kristityille yhteinen perusta, joka löytyy Raamatun ilmoituksesta ja jonka
ydin on ilmaistu Apostolisessa uskontunnustuksessa.

3.

TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta
1.

2.
3.
4.

ylläpitää kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa päiväkoti- ja muuta varhaiskasvatustoimintaa sekä Oulun
kristillistä koulua, joka antaa asianmukaisen luvan saatuaan peruskoulun ja mahdollisesti tulevan lukion oppimäärää vastaavaa opetusta;
tukee koulun opettajia, muuta henkilökuntaa sekä oppilaiden vanhempia järjestämällä kristillistä kasvatusta käsitteleviä
kursseja, seminaareja ja muuta vastaavanlaista koulutusta;
tukee toiminnallisesti ja aatteellisesti kristillisen koulun ja päiväkotien yhteistyötä muiden koulujen ja päiväkotien kanssa
kristillisen kasvatuksen kysymyksissä, sekä
jakaa julkaisujen ja tiedotusvälineiden kautta tietoa kristillisestä koulu- ja varhaiskasvatuksesta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä,
konsertteja ja asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4.

JÄSENYYS
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi sen hallitus hyväksyä hakemuksesta yksityisiä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä,
rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Varsinainen jäsen maksaa vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Sen lisäksi yhdistykseen voi liittyä
äänivaltaa vailla oleviksi kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja
säätiöitä maksamalla vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun ja jotka hallitus hyväksyy jäseniksi.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos jäsen on aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa, toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jättänyt jatkuvasti
jäsenmaksunsa maksamatta, hänet voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

5.

HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä.
Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja varajäsenten yksi vuosi. Valinnan tehnyt yhdistyksen kokous
päättää varajäsenten järjestyksen. Jäsenten toimikausi vaihtuu kalenterivuoden alussa.
Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. …

6.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai toinen heistä yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

7.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi…

8.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa. …
Kutsun yhdistyksen kokouksiin antaa hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen
jäsenille näiden yhdistyksen jäsenrekisteriin ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla kokouskutsun
yhdistyksen kevätkokouksen päättämässä lehdessä ja yhdistyksen internet-sivuilla. …

9.

KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana viimeistään huhtikuussa. Kevätkokouksessa käsitellään mm.
edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja
muille vastuuvelvollisille. …

10. SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä aikana viimeistään marraskuussa. Syyskokouksessa käsitellään mm.
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruudet, kuluvan vuoden taloustilanne ja seuraavan vuoden
talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. …
11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta…

