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1§ Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimenä on Ryttylän Eräveikot ry ja sitä kutsutaan näissä
säännöissä lippukunnaksi. Lippukunnan kotipaikka on Hausjärven kunta
ja kielenä suomi.
2§ Toiminnan tarkoitus
Lippukunnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää jäsentensä
partioharrastusta ja sen avulla kasvattaa heistä terveitä ja
sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä.
Lippukunnan toimintamuotoja on järjestää jäsenilleen partiotoimintaa
Ryttylässä ja sen lähialueilla ja tarjota mahdollisuus
partiotoiminnan aloittamiseen sekä koulu- että aikuisiässä.
Partiotoiminta käsittää koko lippukunnan ja lippukunnassa toimivien
ryhmien retket, leirit, kokoukset, juhlat, tempaukset, kurssit,
koulutuksen, kilpailut ja muut samantapaiset tapahtumat.
Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi ottaa vastaan lahjoituksia
sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräystapahtumia.
Lippukunnan uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen
evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa
tunnustaville ja uskontokuntiin kuulumattomille varataan
mahdollisuus oman tunnustuksen mukaiseen kasvatukseen.
Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
3§ Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy
lippukunnan säännöt ja tarkoituksen ja haluaa osallistua lippukunnan
toimintaan. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan
suostumuksella.
Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta
täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat Bjäseniä.
Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti lippukunnan hallitukselle tai lippukunnanjohtajalle.
Jos jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta kuukausi eräpäivän jälkeen,
katsotaan hänen eronneen lippukunnasta.
Lippukunnan kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sekä henkilö että
oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea lippukunnan toimintaa.
Lippukunnan kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin
ansiokkaasti vaikuttanut lippukunnan toimintaan.
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Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus. Hallitus hyväksyy myös
kannattajajäsenhakemukset ja kutsuu kunniajäsenet.
Lippukunta voi olla jäsenenä muissa yhdistyksissä, kuten
partiopiirissä. Jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää
lippukunnan kokous.
4§ Jäsenmaksut
Lippukunnan jäsenet suorittavatvuosittain lippukunnan syyskokouksen
vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A- ja Bjäsenille.
Kannattajajäsenten jäsenmaksun päättää lippukunnan hallitus.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Lippukunnan syyskokous voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset - Finlands
Scouter ry:n keräämään lippukunnan kokouksen vahvistaman
jäsenmaksun.
5§ Hallinto
Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan
lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään viisi
jäsentä.
Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan
kalenterivuodeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan
lippukunnan varajohtajaksi, sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä
on läsnä, lippukunnanjohtaja tai lippukunnan varajohtaja mukaan
luettuna.
Hallituksen jäsenten tulee olla lippukunnan A- jäseniä. Lisäksi
lippukunnanjohtajan ja lippukunnan varajohtajan tulee olla yli 18vuotiaita.
6§ Taustayhteisö
Lippukunnan taustayhteisönä toimii Hausjärven seurakunta.
Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan
toimintaa.
Lippukunta noudattaa taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen
2§:n sallimissa rajoissa.
Lippukunnan ja taustayhteisön keskinäiset suhteet määritellään
tarkemmin erillisellä sopimuksella.
7§ Lippukunnanjohtajan tehtävät
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Lippukunnanjohtajan tehtävänä yhdessä hallituksen kanssa on: Edustaa
lippukuntaa. Kutsua hallitus koolle sekä johtaa puhetta sen
kokouksissa. Johtaa lippukunnan toimintaa näiden sääntöjen,
lippukunnan kokousten ja hallituksen päätösten ja partiotoiminnasta
annettujen yleisten määräysten mukaisesti. Ylläpitää yhteyttä
lippukunnan jäsenten vanhempiin, taustayhteisöön, partiopiiriin ja
muihin sidosryhmiin.
8§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on: Suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan
toimintaa näiden sääntöjen, lippukunnan kokousten, lain ja
partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti. Vastata
lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta. Pitää jäsenluetteloa ja
ratkaista jäsenyyskysymykset. Huolehtia lippukunnan kokousten
koollekutsumisesta. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat. Toimeenpanna
lippukunnan kokousten päätökset.
9§ Nimenmerkitseminen
Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai lippukunnan
varajohtaja yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen
kanssa.
10§ Toiminta- ja tilikausi
Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.
11§ Talous
Tilit ja tarvittavat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle
viimeistään neljä viikkoa ennen lippukunnan kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
12§ Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.
Lippukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla
jäsenillä, mutta ainoastaan A-jäsenillä on äänioikeus.
Lippukunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
lippukunnan kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Lippukunnan maalis-huhtikuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävänä
on: Päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajan lausunnon
perusteella päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle. Käsitellä muut mahdolliset asiat.
Lippukunnan loka-marraskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on:
Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
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toimintakaudelle. Valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi vuodeksi.
Valita hallituksen muut jäsenet seuraavaksi vuodeksi. Vahvistaa
seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen päätöksen
mukaisesti voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
ry:n keräämään lippukunnan jäsenmaksut. Valita toiminnantarkastaja
ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan lippukunnan seuraavan
toimintakauden tilejä ja hallintoa. Valita lippukunnan edustajat
piirin seuraaviin kokouksiin. Käsitellä muut mahdolliset asiat.
Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli
vähintään yksi kymmenesosa lippukunnan A- jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai
mikäli hallitus tai lippukunnan kokous pitää sitä tarpeellisena.
Lippukunnan kokous on päätösvaltainen, mikäli kokous on kutsuttu
koolle sääntöjen mukaisesti. Kokouskutsu on vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle
tai julkaistava lippukunnan verkkosivuilla.
13§ Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan toimihenkilöiden
tehtävien jatoiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan
kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.
14§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, mikäli
muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
15§ Lippukunnan purkaminen
Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä lippukunnan kokouksessa, mikäli
purkamisesta on mainittu kokouskutsuissa ja molemmissa kokouksissa
purkamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan
päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättävän
kokouksen päätöksen mukaisesti.

