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1 § Nimi kotipaikka ja kieli

Partiolippukunta Härmälän Ilvestytöt, jota näissä säännöissä
sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on
Tampere ja kielenä suomi. Lippukunta kuuluu jäsenenä Hämeen
Partiopiiri ry:een, joka määrää lippukunnan toiminta-alueen.
Partiopiiri on Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion
kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava
partio-ohjelma. Lippukunnan toiminnan tarkoituksena on tukea
toiminta-alueensa lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset
ominaispiirteensä huomioon ottaen. Tarkoituksena on edistää yksilön
omaa aktiivisuutta, vastuuntuntoisuutta ja kunnioitusta toisiin
ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön ja auttaa ihmisiä oppimaan
taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään
kokonaista ja täysipainoista elämää.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen
muodoin, joihin kuuluvat katsomuksellinen, kansainvälinen ja
yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan
johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä
ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunnan harjoittamassa katsomuksellisessa kasvatuksessa
noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta
katsomusta tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada
oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta ja partioliike ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia,
voittoa tavoittelemattomia ja kaikille avoimia.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.
Toimintansa tueksi lippukunta saa vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja
myyjäisiä.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy sen
säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain
huoltajan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A- jäseniä ovat kaikki 15 vuotta
täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-
jäseniä.

Kaikki jäsenet hyväksyy hakemuksesta lippukunnan hallitus.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta
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ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti lippukunnan hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Lippukunnan hallitus voi erottaa jäsenen
lippukunnasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten 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.

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan varsinaisen
kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen
A- ja B-jäsenille. Jäsenmaksu koostuu lippukunnan omasta
jäsenmaksuosuudesta sekä sen piirin, jonka jäsen lippukunta on, ja
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäsenmaksuosuudesta.
Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman
jäsenmaksun.

Lippukunnan hallitus voi vapauttaa hakemuksesta varsinaisen jäsenen
lippukunnan jäsenmaksusosuudesta kokonaan tai osittain.
Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin tai
sosiaalisin perustein kalenterivuodeksi kerrallaan.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan
lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan
muuta jäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan
kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan
lippukunnan varajohtajaksi, kalenterivuodeksi kerrallaan sekä
keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli
vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Tampereen Eteläinen seurakunta.
Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan
toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan
pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden
sääntöjen 2§:n ja taustayhteisösopimuksen puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin,
muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä
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tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen
muiden jäsenten 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
muihin sidosryhmiin

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan
kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen
ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden
hoidosta

2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja
erottamiskysymykset

3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta

4) valmistella seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä koota edellisen vuoden vuosikertomus ja edellisen
tilikauden tilinpäätös sekä valmistella muut lippukunnan kokoukselle
esitettävät asiat

5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset

6) edustaa lippukuntaa

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai varajohtaja
(jompikumpi) yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Toiminnantarkastus

Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta
ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset, kahden vuosikokouksen malli
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Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Lippukunnan kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous
loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Lippukunnan varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen
niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etänä
osallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta osallistua lippukunnan
varsinaiseen kokoukseen on mainittava erikseen kokouskutsussa.

Kevätkokouksen tehtävänä on

1) vahvistaa lippukunnan edellisen vuoden vuosikertomus ja edellisen
tilikauden tilinpäätös sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon
perusteella päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille

2) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen
päätöksen mukaisesti voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset - Finlands
Scouter ry:n keräämään lippukunnan jäsenmaksut

3) käsitellä muut mahdolliset asiat

Syyskokouksen tehtävänä on

1) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
toimintakaudelle

2) valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

3) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi
kalenterivuodeksi

4) vahvistaa hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi

5) valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja
hallintoa.

6) käsitellä muut mahdolliset asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian lippukunnan
varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Ylimääräinen kokous

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa
varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14 § Kokouskutsut
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Lippukunnan varsinaisten kokousten kutsu on vähintään viikkoa ennen
kokousta lähetettävä postitse tai sähköpostitse yhdistyksen
jäsenille.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan
toimihenkilöiden tehtävien toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi
lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos
muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa
vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä kahdessa lippukunnan
peräkkäisessä kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu
kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa
päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan
päämäärien mukaiseen toimintaan Tampereen Eteläiselle seurakunnalle.


