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1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 
 
Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. 
 
Yhdistyksen nimi lyhennetään epäviralliseen muotoon LW ry. 
 
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi. 
 
Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki 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 valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti 
toimimaan yhteiskunnassa.  
 
Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille 
varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta. 
 
Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
 
Lippukunta toimii paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. 
 
 
3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi lippukunta: 
 
- järjestää leirejä, retkiä, kokouksia, johtajakoulutusta ja tapahtumia, joissa 

hyödynnetään partiomenetelmää 
- tiedottaa, kouluttaa ja julkaisee 
- kannustaa osallistumaan piirin ja järjestön partiotaitokilpailuihin 
- on yhteistyössä lippukunnan tarkoitusta vastaavien päämäärien puolesta toimivien 

yhteisöjen ja ihmisten kanssa Suomessa ja muualla 
  

Partio-ohjelmaan kuuluvat esimerkiksi uskonnollinen, kansainvälinen ja 
yhteiskunnallinen kasvatus. 
 
Toimintansa tukemiseksi lippukunta: 
 
- voi hankkia varoja arpajaisilla ja rahankeräyksillä. 
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- voi ottaa vastaan raha- ja materiaalilahjoituksia. 
 

Lippukunta saa omistaa ja vuokran nojalla hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
 
Lippukunnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän edun hankkiminen siihen 
osallisille. 
 
 
4 § JÄSENET 
 
Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen lippukunnan säännöt, 
tarkoituksen ja periaatteet hyväksyvä: 
 
A-jäsenet 

luonnollinen henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta 
 
B-jäsenet 

luonnollinen henkilö, joka on alle 15 vuotta, mutta 7 vuotta täyttänyt, voidaan 
hyväksyä lippukunnan toimintaan mukaan holhoojan suostumuksella 

 
Kannatusjäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoinen yhteisö ja luonnollinen henkilö, joka 
haluaa kannattaa lippukunnan toimintaa, mutta ei osallistu toimintaan. 
 
Hallitus hyväksyy hakemuksesta jäsenet. 
 
 
5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 
Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä lippukunnan kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta mikäli jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai on toiminnallaan rikkonut lippukunnan sääntöjä, 
tarkoitusta tai periaatteita. 
 
 
6 § ÄÄNIOIKEUS 
 
Jokaisella varsinaisella A-jäsenellä on yksi ääni.  
 
B-jäsenillä ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on läsnäolo- ja 
puheoikeus kokouksissa. 
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7 § JÄSENMAKSUT 
 
Lippukunnan syyskokous vahvistaa lippukunnan jäsenmaksujen suuruudet A- ja B-
jäsenille sekä kannatusjäsenille kannatusjäsenmaksun suuruuden kalenterivuodeksi 
kerrallaan. 
 
Kannatusjäsenet maksavat lippukunnalle kannatusjäsenmaksun. Se voi olla eri 
suuruinen oikeuskelpoiselle yhteisölle sen jäsenmäärän mukaan ja luonnolliselle 
henkilölle kiinteä. 
 
Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat lippukunnan jäsenmaksun suoraan 
yhdistykselle. 
 
 
8 § HALLINTO 
 
Lippukunnan toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. 
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta jäsentä. Kukaan 
ei voi olla hallituksen jäsenenä yli kuutta (6) vuotta peräkkäin. 
 
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) 
kalenterivuotta. Jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan ja jäsenistä 
on vuosittain erovuorossa puolet. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat virkailijat. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on saapuvilla. 
 
Lippukunnan kokous hyväksyy tarvittaessa hallitukselle toimintaohjeiston. 
 
 
9 § TAUSTAYHTEISÖ JA VANHEMPAINNEUVOSTO 
 
Lippukunnan taustayhteisönä on Lappeenrannan seurakunta. Taustayhteisö joka ei ole 
lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja 
lippukunta puolestaan pyrkii noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 
2 §:n puitteissa. 
 
Lippukunnan vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin, muodostuu jäsenten 
vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa 
sen kanssa.  
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10 § 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 
 
 
11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
 
Hallituksen tehtävänä on: 
 
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, 

sääntöjen, lain ja partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata 
lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta 

2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymiskysymykset 
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta 
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle 

esitettävät asiat 
5) toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset 
6) edustaa lippukuntaa 
 
 
12 § NIMENKIRJOITUS 
 
Lippukunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai hallituksen 
jäsenet kaksi yhdessä. 
 
Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen lippukunnan toimihenkilölle 
yksin. 
 
 
13 § TOIMINTARYHMÄT, JAOSTOT, TYÖRYHMÄT JA TOIMET 
 
Lippukunnan varsinaisista jäsenistä muodostetut toimintaryhmät voivat ilmoittautua 
hallitukselle, joka hyväksyy ryhmät ja niiden nimet. 
 
Hallitus voi perustaa alaisuuteensa jaostoja ja työryhmiä. 
 
Lippukuntaan perustettavista toimista ja työntekijöiden työsuhteista päättää hallitus, kun 
talousarviossa on tarkoitukseen osoitettu varat. 
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14 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTAJAT 
 
Lippukunnan tilikausi on kalenterivuosi.  
 
Lippukunnalla on yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. 
 
 
15 § TALOUS 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 
kaksi viikkoa ennen lippukunnan kevätkokousta.   
 
 
16 § KOKOUKSET 
 
Lippukunnalla on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ensimmäisellä vuosi- 
puoliskolla ja syyskokous toisella vuosipuoliskolla. Molemmat kokoukset voi pitää 
aikaisintaan Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n vastaavan kokouksen jälkeen kuitenkin 
enintään yhden kuukauden kuluessa tästä. 
 
Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous on kutsuttava 
koolle myös silloin, kun vähintään 1/10 lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
 
 
17 § KOKOUSKUTSUT  
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokousta jäsenille: yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, 
yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostitse. 
 
 
18 § JÄSENESITYKSET JA -ALOITTEET KOKOUKSISSA 
 
Lippukunnan kokouksiin käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten esitykset ja aloitteet on 
jätettävä kirjallisina lippukunnan hallitukselle yhtä kuukautta ennen, että ne voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun.  
 
 
19 § KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
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- hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus 
- esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille 

vastuuvelvollisille  
- käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa ja vahvistetaan syksyn 

toimintasuunnitelma 
 
 
20 § SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
 
- hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi ja erityisesti kevätkaudeksi 
- päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta 
- päätetään kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta 
- hyväksytään talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi 
- vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä 
- valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan 

lippukunnanjohtajaksi 
- valitaan joka toinen vuosi varapuheenjohtaja, jota kutsutaan 

lippukunnanjohtajanapulaiseksi 
- valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet 
- valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 
- valitaan edustaja Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n seuraaviin kokouksiin  
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
 
21 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIPPUKUNNAN PURKAMINEN 
 
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan lippukunnan kokouksen päätös, jonka 
puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 
 
Lippukunnan purkamiseen vaaditaan kahden perättäisen lippukunnan kokouksen 
päätös, jonka puolesta on annettu molemmissa kokouksissa vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 
 
Jos lippukunta puretaan, on sen varat käytettävä sääntöjen 2 §:n tarkoittamia 
päämääriä edistävään tarkoitukseen siten kuin lippukunnan viimeinen kokous määrää. 
 
Hyväksytty kevätkokouksessa 2.4.2017 Lappeenrannassa 
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