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SÄÄNNÖT

Hyväksytty lippukunnan kokouksessa 15.2.2017.
1 Nimi, kotipaikka ja kieli
Ilvesveikot ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä
yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki ja jonka virallinen kieli on
suomi.
2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Lippukunnan tarkoituksena on toimimalla Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
ry:n (keskusjärjestö) ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n (piiri) paikallisena
partiotoiminnan yksikkönä, tehdä jäsentensä keskuudessa partiotyötä ja sen avulla
kehittää heidän luonnettaan ja kasvattaa heistä ruumiiltaan ja sielultaan terveitä
ihmisiä ja kunnon kansalaisia.
Tarkoitustaan lippukunta toteuttaa järjestämällä jäsenilleen kokouksia, kursseja ja
kilpailuja sekä urheilu-, retkeily-, ym. samantapaista kasvatustoimintaa.
3 Jäsenet
Lippukunnan varsinaiseksi eli A-jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta
täyttänyt henkilö, joka hyväksyy lippukunnan tarkoituksen. Lippukunnan B-jäseneksi
voidaan hyväksyä jokainen 6 vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa osallistua
lippukunnan toimintaan ja jolla on holhoojansa kirjallinen suostumus lippukuntaan
liittymisestä.
Lippukunnan kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sekä yksityinen henkilö että
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea lippukunnan toimintaa.
Lippukunnan kunniajäseneksi voidaan kutsu henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti
vaikuttanut lippukunnan toiminnan kehittämiseen.
Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus vastaa jäsenrekisterin pitämisestä.
Jäsenrekisterin ylläpito voidaan antaa piirin tai keskusjärjestön tehtäväksi, ja näiden
tahojen edustajilla on oikeus tarpeellisten tietojen tarkasteluun.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii lippukunnan tarkoitusperiä vastaan, sekä A-,
ja B-jäsenen, joka ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut toimintaan.
Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan
jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.
4 Jäsenmaksu
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Varsinaiset ja B-jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, ja he
ovat myös velvollisia suorittamaan suoraan heiltä perittävät piirin ja keskusjärjestön
jäsenmaksut. Jäsenmaksut voidaan antaa piirin tai keskusjärjestön kerättäväksi.
Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää hallitus.
5 Hallinto
Lippukunnan hallintoa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana toimivan
lippukunnanjohtajan lisäksi varapuheenjohtajana toimiva lippukunnanjohtajan
apulainen ja kahdesta viiteen (2 - 5) jäsentä. Hallituksen jäsenistä tulee vähintään
kolmen (3) olla täysi-ikäisiä. Lippukunnanjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi,
lippukunnanjohtajan apulainen ja muut hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarpeelliset virkailijat.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä.
Hallitus ratkaisee asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.
6 Lippukunnanjohtajan tehtävät
Lippukunnanjohtajan tehtävänä on
1

johtaa lippukunnan toimintaa muiden johtajien kanssa lippukunnan kokousten
ja hallituksen päätösten mukaisesti,

2

valvoa, että lippukunnan toimintaa johdetaan lippukunnan sääntöjen ja
partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti,

3

kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa,

4

pitää yhteyttä jäsenten vanhempiin, Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin, Suomen
Partiolaisiin, Ilvesveikkojen Kannatusyhdistykseen, seurakuntaan ja muihin
taustaelimiin.

7 Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
1

edustaa lippukuntaa

2

johtaa ja edistää kaikin tavoin lippukunnan toimintaa,

3

huolehtia käytännöllisten asioiden hoidosta, valmistelusta ja valvoa
virkailijoiden työskentelyä,

4

pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymisanomukset,

5

huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta,

6

valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio ja muut kokoukselle esitettävät
asiat,

7

toimeenpanna lippukunnankokousten päätökset.
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8 Nimen merkitseminen
Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yksin tai hallituksen valitsemat
virkailijat tai johtajat, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.
9 Talous
Lippukunnan tilivuosi on tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välinen aika.
Tilit on jätettävä tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on
palautettava ne hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
Lippukunnalla on oikeus omistaa kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja ja se voi järjestää myyjäisiä, arpajaisia, juhlia yms. tilaisuuksia varojen
hankkimiseksi toimintaa varten.
10 Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Hallitus voi
kutsua ylimääräisen lippukunnan kokouksen kokoon, jos se asian käsittelemisen
vuoksi katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos 1/10 lippukunnan
varsinaisista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta
pyytää.
11 Vuosikokous
Vuosikokouksen tehtävänä on
1

valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2

päättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä
tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja taloudenhoitajalle,

3

päättää kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta,

4

päättää jäsenmaksusta,

5

päättää hallituksen jäsenten määrästä

6

valita joka toinen vuosi lippukunnanjohtaja ja valita vuosittain
lippukunnanjohtajan apulainen ja hallituksen muut jäsenet,

7

toimittaa kahden (2) tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja yhtä monen
varamiehen vaalit,

8

käsitellä muut mahdolliset asiat.

12 Pöytäkirjat
Lippukunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat
puheenjohtaja ja sihteeri.
13 Kokouskutsu
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Kokouskutsu on asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään kahta
eniten käytettyä tai luettua sähköistä viestintäkanavaa pitkin tai kirjeellisesti, myös
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
14 Ohjesääntö
Virkailijoiden ja eri elinten tehtäviä ja toimintaa määritellään ohjesäännössä, jonka
vahvistaa lippukunnan kokous.
15 Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
lippukunnan kokouksessa annetuista äänistä annetaan muutosehdotuksen puolesta.
16 Lippukunnan purkautuminen
Lippukunta purkautuu, jos kahdessa (2) perättäisessä vähintään kahden (2) viikon
väliajoin pidetyssä kokouksessa molemmissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä annetaan purkautumisehdotuksen puolesta.
Lippukunnan purkautuessa siirtyy sen puhdas omaisuus kokouksen päätöksen
mukaisesti partiotoiminnan tukemiseen tai sen päämäärien mukaiseen toimintaan
lähinnä Helsingin kaupungin alueella.
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