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Partiolippukunta
Leppävaaran Korvenkävijät
Espoo
Säännöt
Vahvistettu 18.03.2021
1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Leppävaaran Korvenkävijät ry, jota näissä säännöissä kutsutaan
lippukunnaksi. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä LeKo.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoo ja sen kieli on suomi. Lippukunta on Pääkaupunkiseudun
partiolaiset ry:n jäsen.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Lippukunnan tarkoituksena on ylläpitää partio-ohjelman mukaista partiotoimintaa, jossa
korostuu oman itsensä, toisten ihmisten sekä elinympäristön kunnioittaminen.
Lippukunnan toiminnassa keskeisiä asioita ovat toimiminen luonnossa, erityisesti
erätaidot, sekä vastuun kantaminen.
Tarkoitustaan lippukunta toteuttaa järjestämällä kokouksia, retkiä, leirejä sekä muita
tapahtumia, joissa hyödynnetään partiomenetelmää. Lippukunta on kaikille avoin,
puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Lippukunta voi myös harjoittaa
julkaisutoimintaa.
Toimintansa tueksi lippukunta saa vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä
varainhankintaa, esimerkiksi toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä hankittuaan siihen
asianmukaiset luvat.
Lippukunta saa omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
3 § Taustayhteisö
Lippukunnan taustayhteisö on Leppävaaran seurakunta. Taustayhteisö ei ole lippukunnan
toimielin, vaan se tukee lippukunnan toimintaa. Lippukunta noudattaa toiminnassaan
taustayhteisönsä kanssa tekemäänsä taustayhteisösopimusta.
4 § Jäsenet
Lippukunnassa on neljä eri jäsenluokkaa. Eri jäsenluokkiin kuuluvilla henkilöillä voi olla
erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus.
Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Lippukunnan
kokouksissa kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla
jäsenillä on äänioikeus.
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Perhepartiojäseneksi voidaan hyväksyä 6 vuotta kalenterivuoden aikana
täyttävä tai nuorempi henkilö sekä hänen kanssaan perhepartiotoimintaan
osallistuva aikuinen. 6-vuotiaan tai nuoremman perhepartiojäsenen
kanssa toimii yksi tai useampi huoltaja tai muu aikuinen, joka on joko
lippukunnan perhepartiojäsen tai varsinainen jäsen. Kun perhepartioikäinen lapsi siirtyy
yhdistyksen nuorisojäseneksi, hänen mukanaan toimineen aikuisen perhepartiojäsenyys
muuttuu kannatusjäsenyydeksi hänen oman suostumuksensa mukaisesti. Aikuinen voi
myös hakea varsinaista jäsenyyttä.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen vähintään 7 vuotta kalenterivuoden aikana
täyttävä henkilö ja lippukunnanjohtajan päätöksellä myös tätä nuorempi.
Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt
henkilö.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka
haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Lippukunnan jäsenen tulee liittyä lippukuntaan vapaaehtoisesti sekä hyväksyä sen
säännöt ja tarkoituksen.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin jäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa
jäsenedellytysten muuttumisesta huolimatta.
5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko lippukunnan
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös lippukunnan
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta yhdistyslain erottamisperustein.
Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän toimii lippukunnan tarkoitusta vastaan tai
toistuvasti aiheuttaa toiminnallaan, esimerkiksi väkivaltaisella käytöksellä, olennaisen uhan
lippukunnan toiminnassa omalle tai muiden turvallisuudelle.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua eräpäivään
mennessä.
Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamisasia lippukunnan kokouksen käsiteltäväksi
jättämällä hallituksen päätöksestä tehty kirjallinen valitus hallitukselle 14 vuorokauden
kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saattamisesta, tiedoksisaattamispäivä pois luettuna.
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6 § Jäsenmaksu ja liittymismaksu
Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnankevätkokouksen
vahvistaman liittymis- ja jäsenmaksun.
Lippukunnan hallitus voi vapauttaa jäsenen lippukunnan jäsenmaksuosuudesta kokonaan
tai osittain. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin tai
sosiaalisin perustein kalenterivuodeksi kerrallaan.
7 § Yhdistyksen kokous
Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen
kevätkokous järjestetään tammi-toukokuussa ja yhdistyksen syyskokous elomarraskuussa. Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan. Yhdistyksen
kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai yhdistyksen kokous
katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä
vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle.
Jokaisella yli 15-vuotiaalla lippukunnan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen
kokouksessa. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille kirjallisesti tai
sähköpostitse viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi
kokouskutsu on asetettava nähtäväksi lippukunnan kokoontumistilan ilmoitustaululle.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen
mahdollisuus ohjeineen.
Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30)
vuorokautta ennen kokouksen ensimmäistä mahdollista ajankohtaa.

SÄÄNNÖT

4

9 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.
6) Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8) Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle.
9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
6) Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
7) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
8) Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.
9) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja.
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10 § Hallitus ja sen tehtävät
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, sekä vähintään
kaksi ja enintään kuusi muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
jota kutsutaan lippukunnan apulaisjohtajaksi, vuodeksi kerrallaan.
Lisäksi hallitus nimeää rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Lippukunnan nimetyissä tehtävissä toimivilla johtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
hallituksen kokouksissa.
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Hallituksen tehtävänä on:
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa kokousten,
sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden
mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden
hoidosta.
2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset.
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta.
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle
esitettävät asiat.
5) toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.
6) edustaa lippukuntaa.
7) nimittää tarpeelliseksi näkemiään työryhmiä.
11 § Lippukunnanjohtajan tehtävät
Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa:
1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä
sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden
mukaisesti.
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja järjestöön sekä muihin
lippukunnan sidosryhmiin.
12 § Ohjesäännöt
Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä säädelläkseen tarkemmin
lippukunnanjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tehtäviä ja toimintaa,
säädelläkseen lippukunnan lipun, huivin ja muiden merkkien ja tunnusten käyttöä ja muihin
tarpeellisiksi katsomiinsa tarkoituksiin.
13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Lippukunnan nimenkirjoitusoikeus on lippukunnanjohtajalla ja lippukunnan
apulaisjohtajalla yhdessä tai jommallakummalla heistä yhdessä hallituksen keskuudestaan
nimeämän henkilön kanssa.
14 § Toiminta- ja tilikausi
Lippukunnan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Vuosikertomus ja tilinpäätös on
annettava tarvittavine asiakirjoineen tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta
ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.
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15 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos
muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa
vähintään 3/4 annetuista äänistä.
16 § Lippukunnan purkaminen
Lippukunta purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään
kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista
äänistä on kannattanut yhdistyksen purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava, että
kokouksessa käsitellään yhdistyksen purkamista. Jos lippukunta purkautuu tai se
lakkautetaan, sen varat ohjataan lippukunnan tarkoituksen mukaisen toiminnan
tukemiseen lippukunnan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

