Pohjan Veikot - Ehdotus säännöiksi
Johtajaneuvosto 26.2.2018

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 toiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset
ominaispiirteensä huomioon ottaen. Tarkoituksena on edistää yksilön omaa aktiivisuutta,
vastuuntuntoisuutta ja kunnioitusta toisia ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan ja auttaa
ihmisiä oppimaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja
täysipainoista elämää.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi lippukunta 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.
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Lippukunta on osa kansainvälistä NMKY-liikettä ja toimii sen arvojen mukaisesti tavoitteenaan
nuorison hengellinen, henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Lippukunnan henkisessä ja
hengellisessä kasvatuksessa sovelletaan sukupuoleen katsomatta Nuorten Miesten Kristillisten
Yhdistysten Maailmanliiton perussääntöä sekä noudatetaan Suomen Partiolaiset – Finlands
Scouter ry:n peruskirjan linjauksia.

3§ Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voi liittyä jokainen seitsemän vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy
lippukunnan tarkoituksen ja säännöt. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan
suostumuksella.
Lippukunnan varsinaisia jäseniä eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan
jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.
Lippukunnan kannatusjäseneksi voi liittyä sellainen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea lippukunnan tarkoitusta ja toimintaa. Kaikki jäsenet hyväksyy
johtajaneuvosto.

Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla
jäsenillä on äänioikeus.

4§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti lippukunnan
johtajaneuvostolle, sen puheenjohtajalle tai lippukunnan jäsenrekisterin hoitajalle.
Lippukunnan johtajaneuvosto voi erottaa jäsenen lippukunnasta, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään lippukunnassa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut lippukuntaa tai ei enää täytä laissa taikka
lippukunnan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu
Lippukunnan jäsenet maksavat lippukunnan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
Kannatusjäsenet maksavat lippukunnan syyskokouksen vahvistaman kannatusjäsenmaksun.

6§ Hallinto
Lippukuntaa johtaa johtajaneuvosto, joka kokoontuu syyskokouksen päättämällä tavalla, ja
johon kuuluvat lippukunnan 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Johtajaneuvoston puheenjohtajana
toimii lippukunnanjohtaja tai lippukunnanjohtajan suostumuksella kokouksen keskuudestaan
valitsema puheenjohtaja.

7§ Johtajaneuvoston tehtävät
Johtajaneuvoston 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 lippukunnan kokoukselle esitettävät
asiat.
6. toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.

8§ Nimen kirjoittaminen
Lippukunnan nimen kirjoittaa lippukunnanjohtaja, apulaislippukunnanjohtaja tai sihteeri, kaksi
yhdessä.

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

10§ 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
vastuuvapauden myöntämisestä johtajaneuvostolle ja muille tilivelvollisille.
2. käsitellä muut kokoukselle esitetyt asiat.

päättää

Syyskokouksen tehtävänä on
1.
2.
3.
4.
5.

hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.
toimittaa lippukunnanjohtajan vaali.
valita lippukunnan virkailijat seuraavaa vuotta varten.
päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan
seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
6. valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin.
7. päättää johtajaneuvoston kokoontumisesta.
8. käsitellä muut kokoukselle esitetyt asiat.
Kevätkokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava johtajaneuvostolle
helmikuun 15. päivään ja syyskokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset syyskuun 15.
päivään mennessä.
Lippukunnan kokoukseen voidaan osallistua johtajaneuvoston tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun lippukunnan kokous niin päättää tai kun johtajaneuvosto
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) lippukunnan varsinaisista
jäsenistä sitä johtajaneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty johtajaneuvostolle.
Lippukunnan kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Lippukunnan kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Kokouskutsut
Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava
nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle ja julkaistava lippukunnan internetsivuilla.

12§ Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan, johtajaneuvoston ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan
tarkempaa määrittelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

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

14§ Lippukunnan toiminnan lopettaminen
Lippukunnan toiminta lopetetaan, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä
ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja vähintään 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.

