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HYVÄKSYTTY 9.5.2021
SÄÄNTÖJEN MUUTOSHISTORIA (19.5.2021)
Putaan Vilkkaat ry perustamiskokous pidetty 13.2.1974. Perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen
yhdistysrekisteriin 20.1.1978, rekisteröity 24.04.1979.
Sääntömuutos hyväksytty Putaan Vilkkaiden syyskokouksessa 27.9.1987
-

11§ poistettu kohdat 3)-5) koskien lippukunnanjohtajan ja hallituksen valintaa ja jäsenmäärää
Lisätty pykäläksi 17§ Lippukunnan syyskokous
Lippukunnan elo-syyskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on
1. lippukunnanjohtajan valinta
2. vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä
3. valita hallituksen jäsenet
4. käsitellä muut mahdolliset asiat

Sääntömuutos hyväksytty Putaan Vilkkaiden vuosikokouksessa 28.2.1988.
-

5§ lisätty ” Hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa mukaan johtajaneuvosto. Johtajaneuvoston
jäseniä ovat kaikki 17 vuotta täyttäneet johtajatehtävissä toimivat lippukunnan jäsenet. Johtajaneuvosto
toimii hallituksen apuna epävirallisena neuvoa-antavana elimenä.”

Sääntömuutos hyväksytty Putaan Vilkkaiden vuosikokouksessa 12.2.2012.
-

5§ pykälä koskien hallituksen jäsenmäärää: ”vähintään 2 ja enintään 5 jäsentä” muutettu muotoon
”vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä”

Sääntömuutos hyväksytty Putaan Vilkkaiden vuosikokouksessa 14.2. ja ehdotusta korjattu PRH:n vaatimuksesta
ylimääräisessä vuosikokouksessa 9.5.2021. Merkitty yhdistysrekisteriin 17.5.2021.
-

-

-

Pykälä 6§ Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto siirretty kohdaksi 2§ ja lisätty Haukiputaan seurakunta
taustayhteisöksi. Pykälien 2§-5§ numerointi korjattu 3§-6§.
3§ muutettu vastaamaan Suomen Partiolaisten uutta Peruskirjaa
4§ jäsenyyden 7 vuoden ikäraja poistettu ja lisätty kohta ” Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli tämä
ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.”
5§ lisätty kohta ” Lippukunnan hallitus voi vapauttaa jäsenen lippukunnan jäsenmaksuosuudesta
kokonaan tai osittain. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin
perustein kalenterivuodeksi kerrallaan.”
6§ ”virkailijat” muutettu ”toimihenkilöiksi” ja Johtajaneuvoston määritelmä ”17 vuotta täyttäneet
johtajatehtävissä toimivat lippukunnan jäsenet” muutettu ” 15 vuotta täyttäneet tai johtajatehtävissä
toimivat lippukunnan jäsenet”
7§ ”Lippukunnan tehtävänä on” korjattu alkuperäiseen muotoon ”Lippukunnanjohtajan tehtävänä on”
8§ Hallituksen tehtäviin lisätty kohta ”7. määrätä lippukunnan nimenkirjoittajat”
10§ ”tilintarkastajat” muutettu ”toiminnantarkastajiksi” ja lisätty kohta ” Lippukunnan hallitus voi
päättää mahdollisuudesta osallistua lippukunnan kokoukseen etänä reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla.”
Pykälä 17§ Lippukunnan syyskokous siirretty kohdaksi 11§ jota ei ole ollut numeroinnissa.
13§ nimi ”Kokouskutsut” muutettu ”Lippukunnan kokousten koolle kutsuminen” ja kohta
”kirjeellisesti” muutettu ”kirjallisesti tai sähköpostitse”
Lisätty pykäläksi 15§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ”Lippukunnan nimen merkitsevät
lippukunnanjohtaja ja lippukunnanvarajohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä lippukunnan hallituksen
määräämän toimihenkilön kanssa.” PRH:n rekisteriin kirjatun nimenkirjoitustavan mukaisesti. Pykälien
15§-16§ numerointi korjattu 16§-17§.
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SÄÄNNÖT
1§ Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimenä on Putaan Vilkkaat ry. Sen kotipaikkana on
Haukipudas ja kielenä suomi. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä
lippukunnaksi.
2§ Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto
Lippukunnan taustayhteisönä on Lions Club Haukipudas-Kello ja
Haukiputaan seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee
lippukunnan toimintaa yhteistyössä sen kanssa.
Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja
sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistyössä sen kanssa.
Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.
3§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Lippukunnan tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän
yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on
persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen,
aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja
kansainvälisen yhteisön jäsen.
Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiomenetelmän keinoin
järjestämällä partion kasvatustavoitteiden mukaista, ikäkausittain
toteutettavaa partio-ohjelmaa. Tarkoitusta toteutetaan kokousten, kurssien,
leirien, retkien ja johtajakoulutuksen avulla.
Lippukunnan harjoittamassa katsomuksellisessa kasvatuksessa noudatetaan
evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta huomioiden kuitenkin
lippukunnan jäsenten uskontojen ja katsomusten moninaisuuden.
Lippukunta on kaikille avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
4§ Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen aikuinen tai holhoojan
suostumuksella jokainen lapsi, joka haluaa osallistua toimintaan.
Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet
lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Kaikki
jäsenet hyväksyy hallitus.
Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan
varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli tämä ei ole maksanut erääntynyttä
jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.
5§ Jäsenmaksut
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Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen
vahvistaman jäsenmaksun.
Lippukunnan hallitus voi vapauttaa jäsenen lippukunnan
jäsenmaksuosuudesta kokonaan tai osittain. Jäsenmaksuvapautus voidaan
myöntää taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein
kalenterivuodeksi kerrallaan.
6§ Hallinto
Lippukuntaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan
lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä.
Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi
kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan
lippukunnan varajohtajaksi, vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai
ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa mukaan johtajaneuvosto.
Johtajaneuvoston jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet tai
johtajatehtävissä toimivat lippukunnan jäsenet. Johtajaneuvosto toimii
hallituksen apuna epävirallisena neuvoa-antavana elimenä.
7§ Lippukunnanjohtajan tehtävät
Lippukunnanjohtajan tehtävänä on
1. johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten
päätösten sekä lippukunnan 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.
8§ Hallituksen tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hallituksen tehtävänä on
edustaa lippukuntaa
suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa
pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset
huolehtia lippukunnan kokousten koolle kutsumisesta
valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan
kokoukselle esitettävät asiat
toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset
määrätä lippukunnan nimenkirjoittajat.

9§ Toiminta- ja tilivuosi
Lippukunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
10§ Lippukunnan kokous
Lippukunnan tammi-helmikuussa pidettävän varsinaisen kokouksen
tehtävänä on
1. päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
sekä niiden ja toiminnantarkastajien lausunnon johdosta tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
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2. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle
3. vahvistaa kuluvan toimikauden jäsenmaksut
4. valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä tarkastamaan
lippukunnan kuluvan toimikauden tilejä ja hallintoa
5. valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin
6. käsitellä muut mahdolliset asiat.
Lippukunnan hallitus voi päättää mahdollisuudesta osallistua lippukunnan
kokoukseen etänä reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla.
11§ Lippukunnan syyskokous
Lippukunnan elo-syyskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on
1. lippukunnanjohtajan valinta
2. vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä
3. valita hallituksen jäsenet
4. käsitellä muut mahdolliset asiat
12§ Ylimääräiset kokoukset
Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään
yksi kymmenesosa lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti
ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä muuten
aiheellisena.
13§ Lippukunnan kokouksen koolle kutsuminen
Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä
kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenille.
14§ Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja
toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa
vahvistaa ohjesääntöjä.
15§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Lippukunnan nimen merkitsevät lippukunnanjohtaja ja
lippukunnanvarajohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä lippukunnan
hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.
16§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta
on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3
annetuista äänistä.
17§ Lippukunnan purkaminen
Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa vähintään 2/3
äänten enemmistöllä.
Lippukunnan purkautuessa luovutetaan varat lippukunnan päämäärien
mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkautumisesta päättäneen kokouksen
päätösten mukaisesti.

