MERKITTY YHDISTYSREKISTERIIN JOULUKUUN 31. PÄIVÄNÄ 1960

Nimi, kotipaikka ja kieli
1

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan lippukunnaksi, nimenä on Töölön Siniset ry.
Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja kielenä Suomi.

Tarkoitus, toiminnan laatu ja jäsenyys keskusjärjestöissä
2

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä, toimia
partioliikkeen periaatteiden mukaisesti Töölön kaupunginosan alueella ja tehdä jäsentensä
keskuudessa partiotyötä. Lippukunta kehittää jäsentensä luonnetta ja kasvattaa heistä
ruumiiltaan ja sielultaan terveitä, isänmaataan rakastavia kunnon kansalaisia.
Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat
mm.
-kansainvälinen kasvatus
-kulttuurikasvatus
-raittiuskasvatus
-uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus
ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien, retkien ja urheilun
avulla.

3

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen
evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille
varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

4

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton, eikä osallistu puoluepoliittisesti toimintaan.

5

Lippukunta kuuluu jäsenenä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. piirijärjestöön ja Suomen
Partiolaiset - Finlands Scouter ry. keskusjärjestöön, partiolaisten valtakunnalliseen elimeen.

Lippukunnan jäsenyys
6

Lippukunnan vanhemmaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt
henkilö ja nuoremmaksi jäseneksi holhoojan suostumuksella jokainen 6 vuotta täyttänyt
henkilö. Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus.
Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan vanhemmilla
jäsenillä äänioikeus.
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Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii tai käyttäytyy lippukunnan tarkoitusperien
vastaisesti tai joka ei ole osallistunut lippukunnan toimintaan viimeisen vuoden aikana.
Lippukunnan kunniajäseneksi voidaan kutsua lippukunnan toimintaan erittäin ansiokkaasti
vaikuttanut henkilö.

Lippukunnan jäsenmaksut
7

Jäsenet suorittavat lippukunnan syyskokouksen vahvistamat jäsenmaksut. Kunniajäseniltä ei
peritä jäsenmaksua. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n määräämän jäsenmaksun
suorittavat lippukunnan jäsenet erikseen.

Hallitus ja Hallinto
8

Lippukunnan
hallituksen
muodostavat
puheenjohtajana
lippukunnanjohtaja,
varapuheenjohtajana lippukunnan apulaisjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä.
Hallitus johtaa lippukunnan toimintaa ja jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kokouksessa on läsnä lippukunnanjohtaja tai
lippukunnan apulaisjohtaja sekä
kolme (3) hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu
lippukunnanjohtajan tai kahden hallituksen jäsenen kutsusta.

Nimen merkitseminen
9

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnan johtaja yksin, lippukunnan apulaisjohtaja
yhdessä jonkun hallituksen täysi-ikäisen jäsenen kanssa tai hallituksen tähän määräämä
henkilö, yksin.

Toiminta- ja tilikausi
10

Lippukunnan toiminta ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille
tarkastettavaksi ennen helmikuun 15. päivää.

11

Lippukunnalla on oikeus omistaa kiinteistöjä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä
hankkia omatoimisesti lehtitilaushankinnan, asianomaisella luvalla arpajaisten ja yleisten
varainkeräysten, ja muun edellisiin verrattavan toiminnan avulla varoja toimintaansa varten.
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Hallituksen tehtävät
12

1
2

3
4
5
6
7

edustaa lippukuntaa
suunnitella, johtaa ja valvoa lippukuntaa sääntöjen ja partiotoiminnasta
annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä kaikin tavoin edistää
lippukunnan toimintaa
huolehtia käytännöllisten asioiden hoidosta ja valmistelusta sekä valvoa
toimihenkilöiden toimintaa
huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymiskysymykset
valmistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.

Lippukunnanjohtajan tehtävät
13

Lippukunnanjohtajan tehtävä on yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa
1

johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan 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

4

lippukunnanjohtaja tai lippukunnan apulaisjohtaja edustavat joko yhdessä tai
erikseen lippukuntaa ja samoin edustaa lippukuntaa heidän siihen
valtuuttamansa henkilö.

Taustayhteisöt
14

Lippukunnan taustayhteisöinä toimivat Töölön seurakunta ja Töölön Sinisten
Kannatusyhdistys ry. Taustayhteisöt, jotka eivät ole lippukunnan elimiä, tukevat
lippukunnan toimintaa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan
taustayhteisöjen periaatteita näiden sääntöjen 3 §:n asettamissa puitteissa.
Töölön Sinisten Kannatusyhdistys ry. toimii lisäksi lippukunnan neuvoa-antavana
tukielimenä. Töölön seurakunnan kanssa lippukunnalla on sopimus, jonka lippukunnan
hallitus tarkastaa vuosittain.
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Lippukunnan kokoukset
15

Lippukunnalla on kaksi (2) varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous. Kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi aiotut asiat on esitettävä hallitukselle viimeistään kolme
viikkoa ennen kokousta.

Lippukunnan helmi-maaliskuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävät:
1
2
3

4
5
6

valita kokoukselle puheenjohtaja
valita kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden
myöntämistä hallitukselle.
vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle.
valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin
käsitellä muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat huomioiden yhdistyslain
24 §:n määräykset.

Tämä kevätkokous on lippukunnan kuluneen vuoden selvittelykokous
Lippukunnan loka-marraskuussa pidettävän syyskokouksen ns. vaalikokouksen tehtävänä
on luoda puitteet edessä olevalle toimikaudelle.
Syyskokouksen tehtävät:
1
2
3
4
5
6
7
8

valita kokoukselle puheenjohtaja
valita kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
valita lippukunnanjohtaja ja lippukunnan apulaisjohtaja
valita hallitus
valita kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
toimintasuunnitelman ja talousarvion käsitteleminen
päättää jäsenmaksun suuruudesta
käsitellä muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Lippukunnan ylimääräiset kokoukset
16

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) lippukunnan vanhemmista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta
ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai hallitus pitää sitä muuten tarpeellisena.
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Koollekutsut
17

Kutsu lippukunnan kokoukseen on asetettava nähtäväksi lippukunnan kokoushuoneiston
ilmoitustaululle ja julkaistava lippukunnan lehdessä tai lähetettävä kirjeellisesti jäsenille
vähintään kahta viikkoa ennen lippukunnan kokousta.

Ohjesäännöt
18

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

Sääntöjen muuttaminen
19

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kahdessa ainakin kahden viikon väliajoin
pidetyissä lippukunnan kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2 / 3) annetuista äänistä
kannattaa muutosehdotusta.

Lippukunnan purkautuminen
20

Lippukunta purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä, ainakin kahden viikon väliajoin
pidetyissä lippukunnan kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa (3 / 4) annetuista äänistä
kannattaa purkautumisehdotusta.

21

Lippukunnan purkautuessa tai tultua lakkautetuksi siirtyy jäljelle jääneet varat
purkautumisesta päättäneen lippukunnan kokouksen päätöksen mukaisesti lippukunnan
tarkoituksen mukaiseen toimintaan tai Töölön seurakunnalle käytettäväksi partiotyön
tukemiseen seurakunnan alueella.
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HELSINGISSÄ MARRASKUUN 15. PÄIVÄNÄ 1995

-----------------------Jussi Haapkylä,
lippukunnanjohtaja,
opiskelija, Helsinki

-----------------------Tuomas Haapkylä,
lippukunnan apulaisjohtaja
opiskelija, Helsinki

-----------------------Simo Laukkanen,
hallituksen jäsen,
opiskelija, Helsinki

-----------------------Tobias Heiskanen,
hallituksen jäsen,
nuorempi kokki, Helsinki

-----------------------Tero Cleve,
hallituksen jäsen,
opiskelija, Helsinki

----------------------Risto Kyyrö,
hallituksen jäsen,
opiskelija, Helsinki

-----------------------Petri Ijäs,
hallituksen jäsen,
linja-auton kuljettaja,
Vantaa
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