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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Esitys Valitaan kokoukselle toimihenkilöt 

• puheenjohtaja 

• sihteeri 

• kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

• kaksi ääntenlaskijaa.  

Päätös  

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Piirin säännöt 3§ 

”Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät 
rekisteröidyt partiolippukunnat ja lippukuntien partiojohtajavaltakirjan omaavat 

partiojohtajat. 

Piirin kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että 
oikeuskelpoisia yhteisöjä. 

Piirin kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.” 

Piirin säännöt 4§: 

” Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä 
hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä 
tarpeellisena.” 

”…Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jokaista 
alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Partiolippukunnan 
äänioikeus määräytyy edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä maksettujen 
jäsenmaksujen mukaan. 

• Lisäksi jokaisella ennen piirin kokousta jäsenmaksunsa maksaneella 
partiojohtajalla yksi ääni. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä 
tilalleen. 
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Edustajikseen piirin kokouksiin valitsevat rekisteröidyt partiolippukunnat 
korkeintaan vuodeksi kerrallaan äänimääränsä vastaavan määrän edustajia, jotka 
käyttävät lippukunnan äänivaltaa ja heille varaedustajat. Edustaja ei voi valtuuttaa 
toista henkilöä tilalleen. 

Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi (2) 
viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.” 

Kutsut on postitettu lippukuntiin 1.12.2022 ja lähetetty sähköpostilla Kuksa-
partiorekisteriin merkityille lippukuntien johtokolmikoille ja partiojohtajille 
1.12.2022.  

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös 

4. TODETAAN KOKOUKSESSA LÄSNÄ OLEVAT 

Esitys Todetaan kokouksessa läsnä olevat äänimäärät ja osallistujat seuraavasti:  

• Partiojohtajaääniä:  

• Lippukuntaääniä: 

• Henkilöitä: 

• Lippukuntia: 

Päätös 

5. KOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ 

1. Puheoikeus on kaikilla piirin partiolaisilla. Äänioikeus on sääntöjen mukaan vain 
varsinaisilla jäsenillä. 

2. Äänestyksiin otetaan ainoastaan kannatetut ehdotukset. Kannatus pyydetyssä ja 
myönnetyssä puheenvuorossa. 

3. Varaedustaja saa toimia kokousedustajana tarvittaessa, mikäli hänet on merkitty 
valtakirjaan. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. 

4. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja ne myönnetään 
pyytämisjärjestyksessä. Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa ensimmäisellä kerralla 
nimensä ja lippukuntansa. 
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5. Asioita käsiteltäessä käydään ensin yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä 
muutos- eikä lisäysehdotuksia. Yleiskeskustelun jälkeen asiat käsitellään 
yksityiskohtaisesti, jolloin tehdään muutos- ja lisäysehdotukset. 

6. Hallituksen esitykset ovat käsittelyn pohjana. 

7. Asioissa päätökseksi tulee se, jonka kannalle äänestyksiin osallistuvien 
enemmistö asettuu. Mikäli ei äänestetä, päätökseksi tulee hallituksen esitys. 
Vahvistettiin kokouksen menettelytapasääntö esityksen mukaisesti. 

Esitys Vahvistetaan kokouksen menettelytapasääntö esityksen mukaisesti 

Päätös  

6. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Esitys Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Päätös 

7. HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA 

Piirin säännöt 5§: 

”Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii 
piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana sekä kuusi 
(6) – kahdeksan (8) muuta jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi 
kerrallaan ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet.” 

Esitys Valitaan syyskokouksessa valitsematta jäänyt Viestinnästä ja 
markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen kahdeksi (2023 - 2024) 
toimikaudeksi. 

Päätös 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


