Pohjan Veikot - Säännöt
1§ Nimi, kotipaikka ja kieli
Lippukunnan nimi on Oulun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n
partiolippukunta Pohjan Veikot. Nimestä voidaan käyttää lyhennettä Pohjan Veikot. Sen
kotipaikka on Oulu ja kielenä 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 valmiuksen kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan
yhteiskunnassa.
Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin
kuuluvat kulttuuri- ja raittiuskasvatus, uskonnollinen- ja yhteiskunnallinen kasvatus sekä
kasvatus kansainvälisyyteen, ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien,
leirien ja retkien avulla.
Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa sovelletaan
sukupuoleen katsomatta pääohjeen Nuorten Miesten Yhdistysten Maailmanliiton
perussääntöä, jonka mukaan ”Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten tarkoituksena
on koota yhteen niitä nuoria miehiä, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen
Vapahtajakseen ja Jumalakseen Pyhän Raamatun mukaan, tahtovat uskossa ja elämässä
olla hänen opetuslapsiaan ja pyytävät yhdessä työskennellä Jumalan valtakunnan
levittämiseksi nuorten miesten keskuuteen”. Lippukunta pyrkii tukemaan jäsentensä
henkilökohtaista uskonvakaumusta ja yhteyttä omaan seurakuntaansa.

3§ Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen seitsämän
vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.
Lippukunnan varsinaisia jäseniä eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet
lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Kaikki jäsenet hyväksyy
johtajaneuvosto.
Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan
varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

4§ Jäsenmaksu

Lippukunnan jäsenet maksavat lippukunnan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5§ Hallinto
Lippukuntaa johtaa johtajaneuvosto, joka kokoontuu syyskokouksen päättämällä tavalla,
ja johon kuuluvat lippukunnan 17 vuotta täyttäneet jäsenet. Johtajaneuvoston
puheenjohtajana toimii lippukunnan johtaja tai lippukunnan johtajan suostumuksella
kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

6§ Vanhempainneuvosto
Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja ystävistä, ja sen
tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.
Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7§ Lippukunnan johtajan tehtävät
Lippukunnan johtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan johtajaneuvoston kanssa
1. johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan ja johtajaneuvoston kokousten
päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja
ohjeiden mukaisesti.
2. kutsua johtajaneuvosto koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.
3. Pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin.

8§ Johtajaneuvoston tehtävät
Johtajaneuvoston tehtävänä on
1. edustaa lippukuntaa.
2. suunnittella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokusten,
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 lippukunnan kokoukselle
esitettävät asiat.
6. toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.

9§ Nimen merkitseminen
Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnan
syyskokouksen määräämän toimihenkilön kanssa.

johtaja

tai

varajohtaja

yhdessä

10§ Toiminta- ja tilikausi
Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11§ Talous
Tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on
annettava lausuntonsa johtajaneuvostolle maaliskuun 15. päivään mennessä. Toimintansa
tukemiseksi lippukunta voi toimeenpanna myyjäisiä, rahankeräyksiä, arpajaisia ja
joulupukkipalvelua.

12§ Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan asioista päättää lippukunnan kokous. Lippukunnan varsinaiset kokoukset
ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous
marraskuussa.
Kevätkokouksen tehtävänä on
1. vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää
vastuuvapauden myöntämisestä johtajaneuvostolle ja muille tilivelvollisille.
2. käsitellä muut kokoukselle esitetyt asiat.
Syyskokouksen tehtävänä on
1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.
2. toimittaa lippukunnan johtajan vaali.
3. valita lippukunnan virkailijat seuraavaa vuotta varten.
4. päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
5. valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan
seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
6. valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin.
7. päättää johtajaneuvoston kokoontumisesta.
Kevätkokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava johtajaneuvostolle
helmikuun 15. päivään ja syyskokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset syyskuun 15.
päivään mennessä.

13§ Ylimääräiset kokoukset
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä
johtajaneuvostolta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos johtajaneuvosto pitää

sitä tarpeellisena.

14§ Kokouskutsut
Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle ja julkaistava lippukunnan
internet-sivuilla.

15§ Ohjesäännöt
Lippukunnan johtajan, johtajaneuvoston ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja
toiminnan tarkempaa määrittelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa
ohjesääntöjä.

16§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on
kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17§ Lippukunnan toiminnan lopettaminen
Lippukunnan toiminta lopetetaan, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä
ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja vähintää 3/4 äänestyksessä
annetuista äänistä on lopettamista kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että
käsiteltäväksi tulee lippukunnan lopettaminen.
Jos lippukunta lopetetaan sen omaisuus jää Oulun Nuorten Miesten Kristillinen
Yhdistys ry:lle.

