
Haukkavuoren Haltiat ry:n säännöt 

 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, nimi on Haukkavuoren Haltiat ry ja sen kotipaikka on 

Espoo. Lippukunnan kielenä on suomi. 

 

Lippukunta kuuluu jäsenenä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:een. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands 

Scouter ry:n jäsen. 

 

2 §Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Lippukunnan toiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä 

huomioon ottaen. Tarkoituksena on edistää yksilön omaa aktiivisuutta, vastuuntuntoisuutta ja kunnioitusta toisiin 

ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön ja auttaa ihmisiä oppimaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat 

elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua partiotoimintaa, 

johon kuuluu kursseja, leirejä, retkiä, kokouksia ja johtajakoulutusta. Toiminnassa otetaan huomioon Suomen 

Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n määrittelemät kasvatustavoitteet, partio-ohjelma ja lastensuojeluohjeisto. 

Partio-ohjelma toteutetaan ikäkausittain aikuisten ja vertaisjohtajien ohjaamana. 

 

Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton, kaikille avoin ja voittoa tavoittelematon. 

 

Lippukunnan henkisessä ja hengellisessä kasvatuksessa noudatetaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter 

ry:n Peruskirjan linjauksia. 

 

3 § Jäsenet 

Lippukunnan jäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä jokainen kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävä, 

joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Tapauskohtaisesti voidaan hyväksyä myös alle kouluikäisiä 

mukaan toimintaan. 

 

Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi eli A-jäseneksi tullaan sinä vuonna, kun jäsen täyttää 13 15 vuotta. 

Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Jäsenet hyväksyy hallitus. Lippukunnan kokouksissa on kaikilla 

jäsenillä puheoikeus, ja varsinaisilla jäsenillä äänioikeus. 

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen 

yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 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 jäsenmaksut 

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman liittymismaksun ja jäsenmaksun. 

 

6 § Hallitus 

Lippukunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota sanotaan 

lippukunnanjohtajaksi, ja vähintään kaksi (2) ja enintään seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) 



varajäsentä. Lippukunnanjohtaja, hallituksen jäsenet ja hallituksen varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi 

kerrallaan. Varajäsenestä tulee hallituksen jäsen varsinaisen hallituksen jäsenen ollessa pysyvästi estynyt 

osallistumaan hallituksen kokoukseen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat jäsenet. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on 

läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 

 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippukunnanjohtajan 

ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7 § Taustayhteisö ja vanhempaintoimikunta 

Lippukunnan taustayhteisönä on Espoonlahden seurakunta (Ev.lut). Seurakunnan ollessa lippukunnan 

tasutayhteisö, lippukunta antaa taustayhteisön tunnustuksen mukaista uskonnollista kasvatusta jäsenten 

vakaumusta kunnioittaen. Yhteistyötä määrittää lippukunnan ja seurakunnan välinen taustayhteisösopimus. 

 

Lippukunnan vanhempaintoimikunta tai vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen 

tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole 

lippukunnan elin. 

 

8 § 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 

 

9 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 

1) edustaa lippukuntaa 

2) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden 
mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta. 

3) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset 

4) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta 

5) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat 

6) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset 

 

10 § Nimen merkitseminen 

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. 

 
11 § Toiminta- ja tilikausi 

Lippukunnan toiminta – ja tilikautena on kalenterivuosi. 

 

12 § Lippukunnan kokoukset 

Lippukunnalla on kaksi (2) varsinaista kokousta, helmi-maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja loka-marraskuussa 

pidettävä syyskokous. Lippukunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 

päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai 

ennen kokousta. 

 



Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään vähintään 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 lippukunnan toimintakertomuksen vahvistamisesta 

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 

8) vahvistetaan seuraavan toimintakauden liittymismaksut ja jäsenmaksut 

9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut esille tulevat asiat 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään vähintään 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 ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle 

6) toimitetaan lippukunnanjohtajan vaali 

7) vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi 

8) toimitetaan hallituksen jäsenten vaali 

9) toimitetaan kahden hallituksen varajäsenen vaali 

10) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä 

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut esille tulevat 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. 

 

13 § Ylimääräiset kokoukset 

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää 

sitä muuten aiheellisena. 

 

14 § Lippukunnan kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava lippukunnan kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille 

postitetuilla kirjeillä, lippukunnan ilmoitustaululle asetetulla ilmoituksella, sähköpostitse tai ilmoituksella 

lippukunnan kotisivuilla. Kokouskutsussa on mainittava etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen, mikäli 

hallituksen tai yhdistyksen kokous on tämän mahdollisuuden päättänyt tarjota. 

 

15 § Ohjesäännöt 

Lippukunnan kokous voi tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä. 

 

16 § Sääntöjen muuttaminen 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutokset on mainittu kokouskutsussa ja jos 

muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

 
17 § Lippukunnan purkaminen 

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu 

kokouskutsussa. Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä 



lippukunnan kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. Lippukunnan purkautuessa käytetään lippukunnan 

varat partiotoiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


