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1. § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 

Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Järeä ja jota 
näissä säännöissä kutsutaan lippukuntaryhmäksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka 
kotipaikka on Espoon kaupunki ja jonka kieli on suomi. 

  

2. § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Lippukuntaryhmän tarkoituksena on tehdä jäsentensä keskuudessa partiotyötä, jonka 
päämääränä on kehittää partiolaisten luonnetta ja kasvattaa heistä partioihanteiden 
hengessä terveitä ja vastuuntuntoisia kansalaisia, jotka ovat valmiit palvelemaan 
lähimmäistään ja maataan sekä käsittävät kansainvälisen yhteisymmärryksen 
merkityksen. 

Lippukuntaryhmä pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä itse sekä tukemalla, 
avustamalla ja ohjaamalla lippukuntajäsentensä keskuudessa harjoitettavaa 
partiokasvatusta. Tähän kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja 
yhteiskunnallinen kasvatus, joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, 
leirien, retkien ja kilpailujen avulla. Erityisesti painotetaan toiminnan erähenkisyyttä.  

Lippukuntaryhmän uskonnollisessa kasvatuksessa jokaiselle partiolaiselle varataan 
tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta. 

Lippukuntaryhmä on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

Lippukuntaryhmällä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa 
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna 
asianomaisella luvalla arpajaisia ja keräyksiä, myyjäisiä tai yleisötapahtumia 
päämääriensä tukemiseksi. 

3. § JÄSENET 

Lippukuntaryhmään kuuluu lippukuntajäseniä ja henkilöjäseniä. 

Lippukuntajäseneksi voi lippukuntaryhmän kokous hyväksyä rekisteröidyn 
partiolippukunnan, joka hyväksyy lippukuntaryhmän säännöt. 

Henkilöjäseneksi voi lippukuntaryhmän korkein neuvosto hyväksyä 15 vuotta täyttäneen 
partiolaisen, joka toimii tai on toiminut jossakin lippukuntajäsenessä ja joka hyväksyy 
lippukuntaryhmän säännöt. 

Lippukuntaryhmän kokouksissa on lippukuntajäsenellä 10 ääntä ja henkilöjäsenellä 1 ääni. 

Erotessaan lippukuntaryhmästä jäsenellä ei ole oikeutta vaatia osuutta lippukuntaryhmän 
varoista. 
  

4. § JÄSENMAKSUT 



Lippukuntaryhmän jäsenet suorittavat lippukuntaryhmän varsinaisen kokouksen eri 
jäsenryhmille vahvistaman jäsenmaksun. 
  

5. § HALLINTO 

Lippukuntaryhmää johtaa lippukuntaryhmän varsinaisen kokouksen valitsema hallitus, jota 
kutsutaan nimellä korkein neuvosto. Korkeimpaan neuvostoon kuuluu puheenjohtajan, jota 
kutsutaan ylijohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. 
Ylijohtaja ja muut korkeimman neuvoston jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. 

Korkein neuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan 
varajohtajaksi, vuodeksi kerrallaan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, 
talouspäällikön ja muut tarvittavat virkailijat. Korkein neuvosto on päätösvaltainen, mikäli 
ylijohtajan tai varajohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. 

Ylijohtaja, varajohtaja, korkeimman neuvoston jäsenet ja virkailijat valitaan 
lippukuntaryhmän henkilöjäsenten joukosta. 

Lippukuntajäsenten välistä yhteistä toimintaa suunnittelee ja koordinoi pysyvä toimikunta, 
jota kutsutaan eräneuvostoksi. Eräneuvostoon kuuluvat lippukuntaryhmän ylijohtaja sekä 
kaksi edustajaa jokaisen lippukuntajäsenen hallituksesta. 

Korkein neuvosto voi asettaa myös muita toimikuntia lippukuntaryhmän eri toimialojen 
tehokkaaksi toteuttamiseksi. 
  

6. § YLIJOHTAJAN TEHTÄVÄT 

Ylijohtajan tehtävänä on: 
1) johtaa lippukuntaryhmän toimintaa lippukuntaryhmän kokousten ja korkeimman 
neuvoston päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti yhteisymmärryksessä lippukuntajäsenten 
hallitusten kanssa; 
2) kutsua korkein neuvosto koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa; 
3) pitää yhteyttä lippukuntajäsenten lippukunnanjohtajiin; 
4) pitää yhteyttä ulkopuolisiin partio- ja muihin yhteisöihin.
  

7. § KORKEIMMAN NEUVOSTON TEHTÄVÄT 

Korkeimman neuvoston tehtävänä on: 
1) edistää kaikin tavoin lippukuntaryhmän sääntöjen mukaista toimintaa; 
2) edustaa lippukuntaryhmää; 
3) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukuntaryhmän toimintaa sekä seurata 
lippukuntajäsenissä tehtävää partiotyötä yhteisymmärryksessä niiden hallitusten 
kanssa; 
4) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset henkilöjäsenten 
osalta; 
5) esitellä lippukuntaryhmän kokoukselle jäseneksiliittymiskysymykset 
lippukuntajäsenten osalta; 
6) huolehtia lippukuntaryhmän kokousten koollekutsumisesta; 
7) valmistella toimintasunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukuntaryhmän 
kokoukselle esitettävät asiat; 
8) toimeenpanna lippukuntaryhmän kokouksen päätökset.



8. § NIMEN MERKITSEMINEN 

Lippukuntarymän nimen merkitsee ylijohtaja tai korkeimman neuvoston määräämät 
korkeimman neuvoston jäsenet kaksi yhdessä. 
  

9. § TOIMINTA- JA TILIKAUSI 

Lippukuntaryhmän toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. 

10. § LIPPUKUNTARYHMÄN VARSINAINEN KOKOUS 

Lippukuntaryhmän varsinainen kokous pidetään tammi-helmikuussa. Kokouksessa on 
jokaisella lippukuntajäsenellä 10 ääntä, joiden käyttöoikeus perustuu kyseisen lippukunnan 
antamaan valtakirjaan. Jokaisella henkilöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. 

Varsinaisen kokouksen tehtävänä on: 

1) päättää lippukuntaryhmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 
sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden 
myöntämisestä korkeimmalle neuvostolle; 
2) vahvistaa kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio; 
3) toimittaa ylijohtajan vaali; 
4) vahvistaa korkeimman neuvoston jäsenmäärä seuraavaksi toimikaudeksi; 
5) toimittaa korkeimman neuvoston muiden jäsenten vaali; 
6) vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut lippukunta- ja henkilöjäsenille; 
7) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan 
lippukuntaryhmän kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa; 
8) ratkaista korkeimman neuvoston esityksen perusteella 
jäseneksiliittymiskysymykset lippukuntajäsenten osalta; 
9) käsitellä muut mahdolliset asiat.

 

11. § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Lippukuntaryhmän ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi 
kymmenesosa lippukuntaryhmän henkilöjäsenistä tai yksikin lippukuntajäsenistä sitä 
korkeimmalta neuvostolta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli korkein 
neuvosto pitää sitä muuten aiheellisena. 
  

12. § KOKOUSKUTSUT 

Lippukuntaryhmän kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokouspäivää lähetettävä kirjeellisesti kaikille henkilöjäsenille ja lippukuntajäsenten 
hallituksille sekä asetettava nähtäväksi lippukuntajäsenten ilmoitustauluille. 

13. § OHJESÄÄNNÖT 



Ylijohtajan, korkeimman neuvoston, eräneuvoston ja muiden toimikuntien sekä 
virkailijoiden tehtävien, luottamustoimien ja lippukuntaryhmän muun toiminnan tarkempaa 
sääntelyä varten voi lippukuntaryhmän kokous vahvistaa ohjesääntöjä. 

  14. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukuntaryhmän kokouksessa, jos muutoksesta on 
kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä. 

 

15. § LIPPUKUNTARYHMÄN PURKAMINEN 

Päätös lippukuntaryhmän purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden 
väliajoin pidetyssä lippukuntaryhmän kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. 

Lippukuntaryhmän purkautuessa luovutetaan sen varat näiden sääntöjen 2. §:n 
määrittelemän tarkoituksen mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen 
kokouksen päätöksen mukaisesti. 
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