
1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Partiopiiri ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja virallisena kielenä 

suomi. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä piiriksi. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Piirin tarkoituksena on edistää ja tukea uusmaalaista partiotoimintaa sekä toimia lippukuntien välisenä 

yhdyssiteenä. Piirin tarkoituksena on myös edistää alueellaan toimivien partiolaisten myönteistä 

kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän 

sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan 

yhteiskunnassa. Piiri pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat 

kansainvälinen, kulttuuri-, ja raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan 

johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla. Piirin harjoittamassa uskonnollisessa 

kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon 

tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman 

tunnustuksensa mukaista kasvatusta. Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Piiri voi harjoittaa 

julkaisutoimintaa. 

3 § Jäsenet 

Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. Piirin 

kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sekä yksityishenkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä. 

4 § Äänioikeus 

Piirin kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta 

jäsentä kohden. Äänimäärä tarkistetaan kokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen 

rekisteriin kirjattujen ja jäsenmaksunsa maksaneiden partiolaisten perusteella. Varsinaisella jäsenellä on 

kuitenkin aina vähintään yksi ääni käytettävissä. Rekisteröity lippukunta ei voi valtuuttaa yhtä 

edustajaansa käyttämään useampaa kuin yhtä ääntä. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta piirin 

kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

5 § Piirin kokoukset ja niiden tehtävät 

Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous 

pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous on 

kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 varsinaista jäsenistä sitä pyytää hallitukselta erityisesti ilmoitettua 

asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena. 

Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitetulla kirjeellä 

vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. Kokouksessa 

käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle vähintään seitsemän viikkoa ennen 

kokousta. 

Kevätkokouksen tehtävänä on: 

1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

3. valita kaksi ääntenlaskijaa 

4. vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

5. valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n sääntömääräisiin kokouksiin 

Kommentoinut [PP1]: UUSI LISÄYS: Tällä lisäyksellä 
tehdään äänioikeudesta ja sen määräytymisestä 
yksiselitteinen. Lisäksi tehdään muotoilusta sellainen, että 
myös uusilla lippukunnilla on aina käytössä vähintään yksi 
ääni. 

Kommentoinut [PP2]: KORJAUS: Aikaisempi sanamuoto: 
myöntäminen muutetaan kieliopillisesti parempaan 
muotoon myöntämisestä. 



6. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat 

7. päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta 

Syyskokouksen tehtävänä on: 

1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

3. valita kaksi ääntenlaskijaa 

4. hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten 

5. hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten 

6. valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

7. valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan 

8. vahvistaa hallituksen koko ja toiminnanalajako seuraavalle toimikaudelle 

9. valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

10. valita tarvittaessa piirin ehdokkaat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvoston 

jäseniksi ja varajäseniksi.  

11. valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi tilikaudeksi tai KHT-yhteisö, joka 

nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 

12. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat 

6 § Piirin hallitus ja sen tehtävät 

Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana, hallituksen 

varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana, sekä 6-10 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajat 

valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on 

vuosittain erovuorossa puolet. Sama henkilö voidaan valita piirinjohtajaksi, piirin varajohtajaksi tai 

hallituksen jäseneksi korkeintaan kolmeksi perättäiseksi alkavaksi toimikaudeksi. Hallitus on 

päätösvaltainen, jos hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista 

jäsenistä on paikalla. 

Hallituksen tehtävänä on: 

1. ohjata ja valvoa piirin toimintaa 

2. edustaa piiriä 

3. huolehtia piirin kokousten koollekutsumisesta 

4. huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta 

5. ratkaista jäseneksi liittymisanomukset, jäsenyydestä erottamiset ja pitää jäsenluetteloa 

6. vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta 

7. vahvistaa 8 §:ssä mainitut ohjesäännöt 

8. ottaa piirille työsuhteeseen tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt 

Hallituksen valinta:  

Hallituksen jäsenen vaalissa kullekin toiminnanalalle ehdolle asetetut ehdokkaat asetetaan vastakkain 

ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa 

ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden 

eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. 

Kommentoinut [PP3]: UUSI LISÄYS: Toiminnanalajako on 
tarpeen määritellä ja päättää syyskokouksessa, sillä se 
vaikuttaa hallituksen jäsenten valintaan. 

Kommentoinut [PP4]: UUSI LISÄYS: Piirin ehdokkaat 
partioneuvostoon on syytä valita syyskokouksessa 
järjestödemokratian edistämiseksi. 

Kommentoinut [PP5R4]: Muutos muuttaa samalla 
seuraavien kohtien 11 ja 12 numerointia (aikaisemmissa 
säännöissä ne olivat numerot 10 ja 11). Teknisluonteinen 
muutos. 

Kommentoinut [PP6]: UUSI LISÄYS/KORJAUS: 
Määritellään se, että hallituksen varapuheenjohtaja toimii 
piirin varajohtajana. 

Kommentoinut [PP7]: KORJAUS: Aikaisempi sanamuoto 
oli tulkinnanvarainen, ja korjauksella tehdään kausien 
kestosta yksiselitteinen. 

Kommentoinut [PP8]: KORJAUS: Aikaisempi sanamuoto 
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen 
voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kuudeksi vuodeksi oli 
tulkinnanvarainen. Muutetaan sanamuotoa siten, että 
kaikkiin pesteihin yhteensä voidaan valita enintään 
määritellyksi ajaksi. 

Kommentoinut [PP9]: UUSI LISÄYS: Muutetaan 
hallituksen jäsenen valintaa vakiintuneen käytännön 
mukaiseksi ja sellaiseksi, että hallituksen jäsenen valinta on 
selkeää sekä yksiselitteistä. 



7 § Toimihenkilöt 

Käytännön asioiden hoitoa varten piirillä voi olla toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö. 

8 § Toimintaohjesääntö 

Piirin toimi- ja luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet sekä sen elinten toimintaa määritellään 

toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka voi myös vahvistaa muita 

tarpeellisia ohjesääntöjä. 

9 § Piirinjohtaja 

Piirinjohtajan toimikausi kestää kaksi (2) vuotta. 

Piirinjohtajan tehtävänä on: 

1. kutsua hallituksen kokoukset koolle 

2. johtaa puhetta hallituksen kokouksissa 

3. edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti 

10 § Jäsenmaksu 

Piirille perittävästä jäsenmaksusta päättää piirin kevätkokous. 

11 § Tilikausi 

Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen 

kevätkokousta. 

12 § Talous 

Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää 

varainkeräyksiä. 

13 § Nimen kirjoittaminen 

Piirin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tai piirin hallituksen määräämä 

toimihenkilö, kukin yksin. 

14 § Sääntöjen muuttaminen 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksessa, jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä 

sitä kannattaa. 

15 § Piirin purkautuminen 

Piiri purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin 

pidetyssä kokouksessa ja vähintään 2/3 annetuista äänistä on purkamista kannattanut. 

Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkaminen. Jos piiri purkautuu, 

luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen toimintaan viimeisen purkamisesta päättävän 

kokouksen päätöksen mukaisesti. 


