PARTIOLIPPUKUNTA TAMPEREEN LOKIT RY SÄÄNNÖT
Hyväksytty lippukunnan kevätkokouksessa 12.3.2015

1§

Aikaisemmat säännöt
Nämä säännöt astuvat voimaan kun ne on rekisteröity yhdistysrekisteriin. Nämä säännöt
kumoavat kaikki aikaisemmat Tampereen Lokit ry:lle hyväksytyt säännöt.

2§

Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Tampereen Lokit ry, jota jäljempänä näissä säännöissä kutsutaan
lippukunnaksi. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja kieli suomi.

3 § Toiminnan tarkoitus ja laatu
3.1. Lippukunnan tarkoitus on kasvattaa jäsenistään persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan
tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia yksilöitä.
Tarkoituksena on myös edistää kunnioitusta toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja
ympäristöön ja auttaa ihmisiä oppimaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat
toimimaan yhteiskunnassa.
3.2. Tarkoitustaan lippukunta toteuttaa partiokasvatuksen keinoin ikäkausittain toteutettavan
partio-ohjelman, johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien, retkien, kilpailujen ja
tempausten muodossa. Lippukunta toteuttaa toiminnassaan NNKY-liikkeen
toimintaperiaatteita ja päämääriä.
3.3. Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton
3.4. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
4 § Jäsenyys
4.1. Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle
15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Kannatusjäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
4.2. Lippukunnan äänivaltaisia jäseniä ovat viisitoista (15) vuotta täyttäneet lippukunnan
jäsenet. Kannatusjäseniä ovat lippukunnan kannatusjäsenmaksun maksaneet.
4.3. Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.
4.4. Saavutetut jäsenedut säilyvät.
5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
5.1. Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti lippukunnan
hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.
5.2. Lippukunnan hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5.3. Jäsenet, jotka eivät ole kahteen vuoteen maksaneet jäsenmaksuaan, poistetaan
jäsenrekisteristä.
6§

Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun vahvistaa vuosittain lippukunnan
kokous. Lippukunta voi valtuuttaa toisen yhdistyksen keräämään lippukunnan
jäsenmaksun.
7§

Taustayhteisö
Lippukunnan taustayhteisönä on Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry
(Tampereen NNKY ry).Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan
toimintaa ja lippukunta pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita
näiden sääntöjen 3§:n asettamissa puitteissa.

8 § Hallinto
8.1. Lippukunnan hallituksen jäsenet valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan lippukunnan syyskokous.
8.2. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi,
varapuheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajan apulaiseksi, sihteeri, sekä viisi (5)
muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen valitaan 0-3 varajäsentä. Jos yksi tai
useampi hallituksen varsinainen jäsen on estynyt, varajäsenet astuvat heidän tilalleen
lippukunnan syyskokouksen valitsemassa järjestyksessä.
8.3. Hallitus valitsee lippukunnan jäsenistä tai ulkopuolisista muut tarvittavat lippukunnan
vastuuhenkilöt.
8.4. Hallitus kokoontuu lippukunnanjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
lippukunnanjohtajan apulaisen kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava vähintään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
8.5. Hallitus on päätösvaltainen, jos sen jäsenistä vähintään puolet (1/2), on paikalla.
Lippukunnanjohtajan ja lippukunnanjohtajan apulaisen ollessa estyneitä kokouksen
puheenjohtajana toimii hallituksen läsnä oleva täysi-ikäinen jäsen.
8.6. Hallitus voi halutessaan kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja lippukunnan tärkeiden
projektien vetäjiä.
8.7. Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös muilla lippukunnan
johtajatehtävissä toimivilla jäsenillä, sekä kaikilla lippukunnan äänivaltaisilla jäsenillä,
eli johtajistolla.
8.8. Hallituksen tehtävänä on
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa,
2) vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta,
3) ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset,
4) valmistella kevät- ja syyskokousten asiat ja huolehtia kokousten koollekutsumisesta, ja
5) määrätä lippukunnan edustustehtävien hoitamisesta.
9 § Lippukunnan kokoukset
9.1. Lippukunnan varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.
9.2. Lippukunnan kokousten kutsut on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta
asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti kaikille
jäsenille.
9.3. Äänioikeus lippukunnan kokouksissa on vain lippukunnan äänivaltaisilla jäsenillä.
Puheoikeus on kaikilla jäsenillä. Lippukunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

9.4. Kevätkokous pidetään vuosittain helmi–huhtikuussa. Kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
7) Päätetään lippukunnan jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
sekä, mikäli kokous niin päättää, valtuutetaan toinen yhdistys keräämään
lippukunnan jäsenmaksut
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9.5. Syyskokous pidetään vuosittain syys–marraskuussa. Syyskokouksessa päätetään
seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6) Valitaan lippukunnanjohtaja ja lippukunnanjohtajan apulainen seuraavaksi
kalenterivuodeksi
7) Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
8) Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
seuraavaksi tilikaudeksi.
9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9.6. Lippukunnan kokouksissa voidaan ottaa esille myös muita asioita, jos nämä on toimitettu
lippukunnanjohtajalle tai sihteerille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta. Lisäksi voidaan käsitellä muut hallituksen esittämät asiat.
9.7. Tarpeen vaatiessa voi hallitus kutsua koolle lippukunnan ylimääräisen kokouksen.
9.8. Hallitus on velvollinen kutsumaan koolle lippukunnan ylimääräisen kokouksen, jos
kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) äänivaltaista
jäsentä sitä kirjallisesti erityistä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.
9§

Lippukunnan nimen merkitseminen
Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen tai
sihteeri, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.

10 § Toiminta- ja tilikausi
Lippukunnan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
11 § Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan, hallituksen jäsenten, hallituksen ja lippukunnan muiden elimien
tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa
vahvistaa ohjesääntöjä.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muuttamisesta on
kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä.
13 § Lippukunnan purkaminen
13.1. Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä ainakin
kuukauden väliajoin pidetyssä jäsenkokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista kannattanut. Kokouskutsuissa on
mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen purkaminen.
13.2. Lippukunnan purkautuessa sen omaisuus luovutetaan lippukunnan päämäärien mukaiseen
toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

