Kaukapartion säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kaukapartio, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi. Yhdistyksen kotipaikka on
Tampereen kaupunki ja virallinen kieli suomi.
2 § Tarkoitus ja toiminta
Lippukunnan tarkoituksena on toimia Suomen Partiolaiset ry:n paikallisena yksikkönä ja edistää partiolaisten
myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi lippukunta tekee jäsentensä keskuudessa partiotyötä ja sen avulla kehittää
jäsentensä luonnetta ja kasvattaa heistä ruumiiltaan ja sielultaan terveitä kansalaisia. Yhdistys järjestää
kokouksia, kursseja ja kilpailuja sekä erilaisia urheilu, retkeily ym. vastaavaa nuorison kasvatustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia
ja rahankeräyksiä sekä järjestää huvitilaisuuksia. Lisäksi lippukunta voi antaa vuokralle toimitilojaan.
3 § Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa liittymisvuonna kuusi (6) vuotta täyttävä tai vanhempi henkilö, joka
hyväksyy lippukunnan tarkoituksen. Jos kyseessä on alle 15-vuotias, on hänellä oltava vanhempien suostumus.
Jäsenien pitää maksaa lippukunnan kokouksen päättämä jäsenmaksu, johon sisältyy Suomen Partiolaiset ry:n
jäsenmaksuosuus. Jäsenmaksun suuruudesta päättää lippukunnan kokous joka vuosi erikseen.
Lippukunnan jäsenet hyväksyy hallitus, jolla on myös oikeus erottaa jäsen, joka toimii tarkoitusperiä vastaan tai ei
noudata lippukunnan sääntöjä. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä lippukunnan kokoukselle
viimeistään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta tiedoksiantopäivää lukuunottamatta. Jos
lippukunnan kokouksessa enemmistö on erottamispäätöstä vastaan, peruutetaan hallituksen antama
erottamispäätös. Tasa-äänissä hallituksen päätös pysyy. Erotettu jäsen ei voi liittyä lippukuntaan uudelleen 24
kuukauteen.
Lippukunnan jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta osoittamalla kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta lippukunnan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen
voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuja kalenterivuoden loppuun mennessä.
4 § Hallitus
Lippukunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana toimivan lippukunnanjohtajan lisäksi
varapuheenjohtajana toimiva lippukunnanapulaisjohtaja, lippukunnan sihteeri, rahastonhoitaja sekä enintään
kymmenen (10) ja vähintään kaksi (2) muuta vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Tampereen
evankelisluterilaisten seurakuntien partiotyöntekijä pyritään valitsemaan hallituksen jäseneksi. Vuosikokous
päättää kulloisenkin hallituksen laajuudesta edellisten rajojen puitteissa. Rahastonhoitajan tai seurakuntien
partiotyöntekijän ei välttämättä tarvitsen olla lippukunnan jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi hallitus kokoontuu, jos neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä ja puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
sihteeri on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Tasatilanteessa ratkaisee
puheenjohtajan mielipide.

5 § Lippukunnan nimen kirjoittaminen
Lippukunnan nimen kirjoittaa lippukunnanjohtaja, lippukunnanapulaisjohtaja, rahastonhoitaja tai lippukunnan
sihteeri, kukin yksin.
6 § Tilit
Lippukunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolmei (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
7 § Lippukunnan kokousten koollekutsuminen
Lippukunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsun on oltava lippukunnan ilmoitustaululla viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
8 § Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan vuosikokous pidetään tammi- maaliskuun aikana vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun lippukunnan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Lippukunnan kokouksessa jokaisella jäsenellä on puheoikeus ja jokaisella 15 vuotta täyttäneellä äänioikeus.
Jokaisella äänioikeutetulla yksi ( 1 ) ääni. Ääntä ei voi edes valtakirjalla luovuttaa toiselle henkilölle, vaan jokaisen
joka haluaa äänensä laskettavaksi on oltava läsnä.
Lippukunnan päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide.
9 § Vuosikokous
Lippukunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus.
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, päätetään jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtajana toimiva lippukunnanjohtaja, hallituksen varapuheenjohtajana toimiva lippukunnanapulaisjohtaja, lippukunnan sihteeri, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä toimikausi on yksi tilikausi.
10. valitaan lippukunnan muut toimihenkilöt
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian lippukunnan vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen siitä
kirjallisesti hallitukselle ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta.
10 § Sääntöjen muuttaminen ja lippukunnan purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä lippukunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtäva kahdessa (2) lippukunnan kokouksessa, joiden väli on vähintään
kaksi (2) viikkoa. Jotta lippukunta purettaisi on purkamisen kannalla olevien
saatava kummassakin
äänestyksessä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai lippukunnan purkamisesta.
Lippukunnan purkautuessa lippukunnan varat siirtyvät Messukylän seurakunnalle.

