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SISÄLTÄÄ MUUTOSEHDOTUKSEN KEVÄTKOKOUKSELLE 2020 
KOHDASSA 3 § 
 

SOTUNGIN TULIKETUT RY:N SÄÄNNÖT 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 

Sotungin Tuliketut ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka 
kotipaikka on Vantaan kaupunki ja jonka kielenä on suomi. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan 
terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen 
siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.  

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan järjestämällä leirejä, retkiä, kokouksia, johtajakoulutusta ja 
tapahtumia, joissa hyödynnetään partiomenetelmää. Partio-ohjelmaan kuuluvat esimerkiksi hengellinen, 
kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus. 

Lippukunnassa noudatetaan uskonnon vapautta ja taustayhteisönä toimii evankelisluterilainen kirkko. 
Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja 
rahankeräyksiä. 

3 § Jäsenet 

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen aloitusvuonna vähintään 7 
vuotta täyttävä, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.  

MUUTOSEHDOTUS: Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua lippukunnan 
toimintaan. Alle 18 vuotiaalta vaaditaan huoltajan suostumus. 

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

Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus. 

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

Lippukunnan jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen on tahallisella toiminnallaan 
aiheuttanut vahinkoa lippukunnalle. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut vuosittaista 
Suomen Partiolaisten jäsenmaksua. 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
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Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen 
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on 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. 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous.  

6 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 
maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous 
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus 
sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella A-jäsenellä 
yksi ääni. B-jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen 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. 

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan 
virallisille nettisivuille tai lähetettävä sähköisesti jäsenille. 

8 § Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen 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 hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle 
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6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa  
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

9 § Ohjesäännöt 

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

10 § Hallinto 

Lippukuntaa johtaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista 
jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota 
kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin ja 
muut tarvittavat virkailijat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

11 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto 

Lippukunnan taustayhteisönä on Hakunilan 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 puitteissa. 

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä 
tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto on lippukunnan elin. 

12 § 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. 

13 § Hallituksen tehtävät 

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 jäsenyyteen liittyvät kysymykset 
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta 
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat 
5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset 
6) edustaa lippukuntaa 
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14 § Nimen merkitseminen 

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen toisen jäsenen kanssa. 

15§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus 
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
kevätkokousta hallitukselle. 

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat alueen 
partiotoimintaan tai Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:lle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen 
varat samaan tarkoitukseen. 

 


