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Tampereen Partiolaiset ry 
Sääntömuutosehdotus 22.11.2022    
 
 

Tampereen Partiolaiset ry:n säännöt 
 
1. § Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Tampereen Partiolaiset ry, sen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja kieli suomi. 
 
2. § Tarkoitus ja toiminta 
 
Yhdistyksen tarkoitus on toimia paikallisten lippukuntien yhdyssiteenä sekä tukea ja edistää 
paikkakunnalla suoritettavaa partiotyötä. Tätä tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä 
kokouksia, kursseja, juhlia, retkiä ja leirejä sekä erilaisia kilpailuja sekä tekemällä partiotyötä 
tunnetuksi paikkakunnalla. 
 
Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä varoja 
toimintaansa varten sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy 
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

 
3. § Jäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Tampereen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt 
partiolippukunnat. Jäseneksi ottamisesta päättää johtokunta. Jäsen on oikeutettu eroamaan 
yhdistyksestä jätettyään siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen tai 
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunta voi myös erottaa 
sellaisen jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai ei toimi partiohengen mukaisesti, ja on tämä 
toimenpide alistettava vuosikokouksen vahvistettavaksi.  
 
Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen johtokunta voi kutsua partiotoiminnassa ansioituneita 
henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 
 
Muutos: 
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Tampereen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt 
partiolippukunnat. Jäseneksi ottamisesta päättää johtokunta. Jäsen on oikeutettu eroamaan 
yhdistyksestä jätettyään siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen tai 
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  
 
Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen johtokunta voi kutsua partiotoiminnassa ansioituneita 
henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 
 
 
4. § Yhdistyksen kokoukset ja niiden tehtävät 
 
Yhdistyksen asioista päätetään yhdistyksen kokouksessa.  
 
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen helmi-maaliskuun 
aikana ja syyskokoukseen loka-marraskuun aikana.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun johtokunta katsoo 
siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.  
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Kokouksessa käsiteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava johtokunnalle kevätkokoukseen 1.1. ja 
syyskokoukseen 1.9. mennessä. 
 
Kevätkokouksen tehtävänä on: 
 
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.  
 
2. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
3. Vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös ja päättää niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella 
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 
 
4. Päättää jäsenmaksun suuruus.  
 
5. Käsitellä johtokunnan esittämät muut asiat ja sellaiset jäsenten käsiteltäviksi haluamat asiat, joista 
on ilmoitettu johtokunnalle 1.1. mennessä.  
 
Syyskokouksen tehtävänä on: 
 
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.  
 
2. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
3. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten. 
 
4. Hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten. 
 
5. Valita johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi. 
 
6. Valita johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet. 
 
7. Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan 
vastuuhenkilön. 
 
8. Käsitellä hallituksen esittämät muut asiat ja sellaiset jäsenten käsiteltäviksi haluamat asiat, joista on 
ilmoitettu johtokunnalle 1.9. mennessä.  
 
Muutos: 
4 § Yhdistyksen kokoukset ja niiden tehtävät 
 
Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vuosittain 
kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun 
aikana. 
 
Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai 
ennen kokousta. 
 
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos yhdistyksen kokous niin päättää, jos vähintään 1/10 
yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä johtokunnalta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai 
jos johtokunta pitää sitä tarpeellisena. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 
viittäkymmentä (50) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden.  
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Varsinaiset jäsenet valitsevat edustajikseen yhdistyksen kokouksiin äänimääräänsä vastaavan määrän 
edustajia, jotka käyttävät äänivaltaa ja heille varaedustajat. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä 
tilalleen. 
 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
 
Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava johtokunnalle, 
kevätkokoukseen 1.1 ja syyskokoukseen 1.9 mennessä. 
 
Kevätkokouksen tehtävänä on: 
 
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  
 
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa 
 
5. Vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös ja päättää niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella 
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 
 
6. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.  
 
7. Käsitellä johtokunnan ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.  
 
Syyskokouksen tehtävänä on: 
 
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  
 
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa 
 
5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten. 
 
6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa tilikautta varten. 
 
7. Valita johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi. 
 
8. Valita johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet. 
 
7. Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan 
vastuuhenkilön. 
 
7. Käsitellä johtokunnan ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat. 
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5. § Äänioikeus 
 
Varsinaiset jäsenet valitsevat yhdistyksen kokoukseen yhden (1) edustajan alkavaa viittäkymmentä (50) 
jäsenmaksun maksanutta jäsentä kohden. Jokaisen edustajan tulee olla lippukuntansa valtuuttama. 
Valtakirjojen tarkastuksen suorittavat johtokunnan määräämät henkilöt. 
 
Jokaisella edustajalla on yksi ääni. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä käyttämään äänioikeuttaan. 
 
Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestyksen ratkaisee 
yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.  
 
Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. 
 
MUUTOS:  
5§  poistetaan, äänioikeuteen liittyvät määräykset liitetty 4§ Yhdistyksen kokoukset ja niiden tehtävät 
 

 
6. § Kokouskutsut 
 
Yhdistys kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä paikallisessa sanomalehdessä tai kirjeellisesti vähintään 
kahta (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. 
 
MUUTOS: 
6§  poistetaan, koolle kutsumiseen liittyvät määräykset liitetty 4§ Yhdistyksen kokoukset ja niiden 
tehtävät 
 
7. § Johtokunta ja sen tehtävät 
 
Yhdistyksen johtokunnan muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) 
muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  
Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä puolet on vuosittain 
erovuorossa.  
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet 
muista jäsenistä on paikalla. Johtokunta ratkaisee asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Ulkopuolisella 
toimihenkilöllä on johtokunnan kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
  
Johtokunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata yhdistyksen toimintaa, pitää huolta yhdistyksen 
omaisuuden hoidosta, varojen hankkimisesta, yhdistyksen koollekutsumisesta, valmistaa asiat 
yhdistyksen kokouksiin, ratkaista jäseniksi liittymisanomukset ja erottamiset, pitää luetteloa 
yhdistyksen jäsenistä sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset.  
 
Johtokunta voi valita tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia ja ryhmiä sekä vahvistaa näille ja 
toimihenkilöille ohjesääntöjä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, johtokunnan jäsenten ja 
toimihenkilöiden tehtävistä voidaan määritellä toimintaohjesäännössä, jonka johtokunta vahvistaa.  
 
MUUTOS: 
5. § Johtokunta ja sen tehtävät 
 
Yhdistyksen johtokunnan muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) 
muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  
Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä puolet on vuosittain 
erovuorossa.  
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Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet 
muista jäsenistä on paikalla.  
 
Johtokunnan tehtävänä on: 
 
1. Ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa. 
2. Edustaa yhdistystä. 
3. Huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta. 
4. Huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta. 
5. Hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa. 
6. Vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta. 
7. Ottaa yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. 
8. Valita yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin. 
  
Johtokunta voi valita tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia ja ryhmiä sekä vahvistaa näille ja 
toimihenkilöille ohjesääntöjä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, johtokunnan jäsenten ja 
toimihenkilöiden tehtävistä voidaan määritellä toimintaohjesäännössä, jonka johtokunta vahvistaa. 
 
8. § Nimen merkitseminen 
 
Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun 
johtokunnan jäsenen tai johtokunnan siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa. 
 
Muutos: 
 
6. § Nimen merkitseminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen 
heistä yhdessä johtokunnan määräämän henkilön kanssa.   
 
 
9. § Talous 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa 
ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa yhdistyksen johtokunnalle 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.  
 
MUUTOS: 
 
7. § Talous 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 
kuukautta ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa yhdistyksen johtokunnalle 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
10. § Sääntöjen muuttaminen 
 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos 
kaksikolmasosaa (2/3) saapuvilla olevista äänivaltaisista edustajista sitä kannattaa.  
 
MUUTOS:  
8. § Sääntöjen muuttaminen 
 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, 
jossa vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä kannattaa. 
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11. § Toiminnan lopettaminen 
 
Yhdistyksen toiminta lakkaa, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa peräkkäisessä ainakin kolmen 
viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kaksikolmasosaa (2/3) molempien 
kokousten läsnä olevista äänivaltaisista edustajista on toiminnan lopettamista kannattanut. 
Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen toiminnan lopettaminen. Samalla 
päätetään varojen lahjoittamisesta yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan.  
 
MUUTOS: 
 9.§ Yhdistyksen purkaminen 
 
Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa ainakin kolmen viikon väliajoin 
pidetyssä perättäisessä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kaksikolmasosaa (2/3) molemmissa 
kokouksissa annetuista äänistä on purkautumista kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että 
käsiteltäväksi tulee yhdistyksen purkaminen. 
 
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan 
viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti. 
 
12. § 
Muissa kohdin noudatettakoon voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 
 
MUUTOS:  
12.§ poistetaan  
 
 
 
 
 
 


