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1§ 
 
Yhdistyksen nimi on Länsiväylän kielikylpy - Västerledens språkbad ry ja sen kotipaikka on Espoo. 
 
2§ 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhdistyksen toimialueella (lähinnä Espoossa) asuvien 
Suomenkielisten lasten ruotsinkielen taitoa ja päivähoitoa sekä edistää lasten 
oppimismahdollisuuksia, yhteistyökykyä ja sosiaalista kehitystä. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää voittoa tavoittelematta ruotsinkielisiä päiväkoteja 
suomenkielisille lapsille, ensisijaisesti yhdistyksen jäsenten lapsille. Yhdistys huolehtii 
päiväkotitoiminnan kehittämisestä niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää lasten toisen 
kotimaisen kielen oppimista sekä muuten tukee heidän kehitystään ja oppimismahdollisuuksiaan. 
 
3§ 
 
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä niiden yhdistysten ylläpitämissä päiväkodeissa 
hoidettavien lasten huoltajat, jotka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen 
kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä Suomessa asuva henkilö tai 
oikeustoimikelpoinen suomalainen yhteisö. Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin 
edellytyksin oikeutettu erottamaan yhdistyksen jäsenen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
4§ 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea avustuksia, periä lasten huoltajilta hoitomaksuja sekä 
ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia voittoa tai muuta 
välitöntä taloudellista ansiota sen toimintaan osallistuville eikä sen toiminta muutenkaan saa 
muodostua pääasiassa taloudelliseksi. 
 
5§ 
 
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä voidaan periä jäsen- ja liittymismaksuja. Kannatusjäseniltä peritään 
vuotuista kannatusjäsenmaksua. Jäsen- ja liittymismaksujen suuruus päätetään yhdistyksen 
syyskokouksessa. Kannatusjäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöille ja yhteisöille. 
 
6§ 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 5-10 syyskokouksessa valittua varsinaista jäsentä ja 
3-5 varajäsentä.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä 
mahdolliset muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä joukossa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa. Päiväkodin johtajalla on puhe- 
ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. 
 
7§ 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja kumpikin yksin tai kaksi 
hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä muunkin henkilön yksin kirjoittamaan 
yhdistyksen nimen. 
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8§ 
 
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi 
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 
 
9§ 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta 
on jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. 
 
10§ 
 
Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus 
toimittamastaan tilintarkastuksesta kahden viikon kuluessa siitä, kun heille on toimitettu tilinpäätös ja 
vuosikertomus. 
 
11§ 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat: 
 
- esitellään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään lokakuussa, käsitellään seuraavat asiat: 
 
- valitaan 5-10 hallituksen varsinaista jäsentä ja 3-5 varajäsentä  
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 
- vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsen- ja liittymismaksujen 
suuruudet 
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
12§ 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän 
päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu jossakin yhdistyksen kotipaikkakunnalla julkaistavassa 
sanomalehdessä ja yhdistyksen ylläpitämän päiväkodin jokaisessa päiväkotiryhmässä esillä 
pidettävällä ilmoituksella. Yhdistyksen työsuhteessa olevalla henkilökunnalla on puhe- ja läsnäolo-
oikeus yhdistyksen kokouksissa. 
 
13§ 
 
Yhdistyksen hallitus päättää päiväkotien hoitopaikkojen jaosta päiväkodin johtajan esityksestä. 
 
14§ 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa siten, että vähintään 3/4 
annetuista äänistä kannattaa muutosta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 
 
15§ 
 
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat ja omaisuus käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen 
päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen. 


