
TAPIOLAN METSÄNKÄVIJÄT RY.:N SÄÄNNÖT

1 §

Nimi, kotipaikka ja kieli

Tapiolan Metsänkävijät  ry., jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä,
jonka  kotipaikka  on  Espoon  kaupunki.  Yhdistyksen  kielet  ovat  suomi  ja  ruotsi,  rekisteröimis-  ja
pöytäkirjakieli on suomi.

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu ja jäsenyys järjestöissä

Lippukunnan tarkoituksena on edistää jäsentensä myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan
terveitä ja sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. 

Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan
yhteiskunnassa.

Lippukunta  toteuttaa  tarkoitustaan  partiotoiminnan  muodoin,  joita  ovat  retkeily-  ja  leiritoiminta,
kansainvälisyys-,  kulttuuri-  ja  raittiuskasvatus  sekä  uskonnollinen  ja  yhteiskunnallinen  kasvatus.
Toimintaa toteutetaan koulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.

Lippukunnan  harjoittamassa  uskonnollisessa  kasvatuksessa  noudatetaan  evankelisluterilaista  oppia.
Muuta  uskontoa  tunnustaville  partiolaisille  annetaan  mahdollisuus  saada  oman  vakaumuksensa
mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja 
rahankeräyksiä, myyjäisiä tai yleisötapahtumia päämääriensä tukemiseksi. 

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

3 §

Jäsenet

Lippukunnan  jäseneksi  voidaan  holhoojan  suostumuksella  hyväksyä  jokainen  liittymisvuonna
seitsemän vuotta täyttävä, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. 

Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki viisitoista ( 15 ) vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. 
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Lippukunnan kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka tahtoo
tukea lippukunnan toimintaa.

Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus. 

Hallituksella  on oikeus erottaa jäsen,  joka toimii  vastoin lippukunnan tarkoitusperiaatteita  tai  jättää
syyskokouksen päättämän lippukunnan jäsenmaksun maksamatta.

4 §

Jäsenmaksu

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan 
jäsenmaksun.

5 §

Hallinto

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

Lippukunnanjohtaja,  lippukunnanjohtajan  apulainen  ja  muut  hallituksen  jäsenet  valitaan
kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Hallitus  valitsee  keskuudestaan  tai  ulkopuolisista  sihteerin,  taloudenhoitajan  ja  muut  tarvittavat
virkailijat. 

Hallitus  on  päätösvaltainen,  mikäli  vähintään  puolet  sen  jäsenistä  on  läsnä,  lippukunnanjohtaja  tai
lippukunnanjohtajan apulainen mukaan luettuna.

6 §

Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on 

 johtaa  lippukunnan  toimintaa  lippukunnan  kokousten  päätösten  sekä  sääntöjen  ja
partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksessa 

 pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin yhdessä hallituksen kanssa.
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7 §

Lippukunnan hallituksen tehtävät

Lippukunnan hallituksen tehtävänä on 

 edustaa lippukuntaa 

 suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen ja lain
antamien ohjeiden mukaisesti, sekä vastata lippukunnan taloudesta ja omaisuudesta sekä niiden
hoidosta 

 pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset. 

 huolehtia lippukunnan kokousten koolle kutsumisesta 

 valmistella  toimintasuunnitelma  ja  -kertomus  sekä  tilinpäätös  ja  talousarvio  sekä  muut
lippukunnan kokouksille esitettävät asiat 

 toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.

8 §

Nimenkirjoitusoikeus

Lippukunnan nimenkirjoitusoikeus on
 lippukunnanjohtajalla
 lippukunnanjohtajan apulaisella ja
 lippukunnan hallituksen oikeuttamilla henkilöillä

Lippukunnan nimen kirjoittavat kaksi yhdessä, joista ainakin toisen tulee olla lippukunnanjohtaja tai
lippukunnanjohtajan apulainen. 

Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan omakätinen allekirjoitus.

9 §

Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan  toiminta-  ja  tilikautena  on  kalenterivuosi.  Tilinpäätös  on  jätettävä  tilintarkastajille
helmikuun 15. päivään mennessä.

10 §

Omaisuus

Lippukunnan kiinteistön, tontin tai muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä tai
myymisestä on päätettävä lippukunnan kokouksessa.
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11 §

Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunnan  varsinaisia  kokouksia  pidetään  vuosittain  kaksi,  kevätkokous  helmi-maaliskuussa  ja
syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä. 

Kevätkokouksessa on 

 päätettävä lippukunnan edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
sekä  niiden  ja  tilintarkastajien  lausunnon  perusteella  tili-  ja  vastuuvapauden  myöntämisestä
hallitukselle

 käsitellä muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksessa on
 vahvistettava seuraavan toimintakauden jäsenmaksut
 vahvistettava toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 toimitettava  lippukunnanjohtajan  ja  lippukunnanjohtajan  apulaisen  sekä  hallituksen  muiden

jäsenten vaalit
 valittava yksi (  1 ) tilintarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan lippukunnan seuraavan

toimintakauden tilejä ja hallintoa
 käsitellä muut mahdolliset asiat.

Varsinaisten kokousten käsiteltäviksi  tarkoitetut asiat on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta.

12 §

Ylimääräiset lippukunnan kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle mikäli yksi kymmenesosa ( 1/10 ) lippukunnan
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle kirjallisesti ilmoittamaansa asian käsittelyä varten
vaatii tai hallitus pitää kokousta aiheellisena tai kun yhdistyksen kokous niin päättää.

13 §

Kokouskäytäntö

Kokouksissa on puheoikeus kaikilla läsnä olevilla lippukunnan jäsenillä ja äänioikeus yksi ( 1 ) ääni
per  äänioikeutettu  jokaisella  15  vuotta  täyttäneellä  lippukunnan  jäsenellä.  Jäsen  ei  voi  käyttää
äänioikeutta asiamiehen välityksellä. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan.

Äänestyksissä,  lukuun  ottamatta  äänestystä  sääntöjen  muuttamisesta  tai  yhdistyksen  purkamisesta,
päätökseksi  tulee  se  mielipide,  jota  on  kannattanut  yli  puolet  annetuista  äänistä.  Tasatilanteessa
tuloksen ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Jos henkilövalinta ei tapahdu yksimielisesti, suoritetaan vaali, jossa noudatetaan enemmistövaalitapaa,
jolloin valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Tasatulos ratkaistaan arvalla.
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14 §

Kokouskutsut

Lippukunnan kokouksen kokouskutsu on asetettava nähtäväksi lippukunnan toimitiloille tai lähetettävä
kirjallisesti  jäsenille  vähintään  kaksi  viikkoa  ennen  kokousta.  Kokouskutsusta  tulee  käydä  ilmi
kokouksen aika, paikka ja esityslista.

15 §

Ohjesäännöt

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

16 §

Lippukunnan sääntöjen muuttaminen

Sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos
muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa ( 2/3 ) annetuista äänistä.

17 §

Lippukunnan purkaminen

Päätös  lippukunnan  purkamisesta  voidaan  tehdä  lippukunnan  kokouksessa,  jos  purkamisesta  on
mainittu kokouskutsussa ja jos vähintään kolme neljäsosa ( 3/4 ) annetuista äänistä kannattaa päätöstä.
Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen omaisuus lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan
tai Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.y.:l1e.

18 §

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Säännöt hyväksytty Tapiolan Metsänkävijät ry:n syyskokouksessa 
Espoossa, 22.10.2009.

5 / 5


