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MIKSI SÄÄNNÖT 
PITÄÄ UUDISTAA

Nykyiset säännöt on laadittu piirin perustamisen 
aikoihin. Niihin on tehty ajankohtaisia muutoksia.

Voimassaolevan peruskirjan keskeisimmät asiat 
eivät näy säännöissä.

Monet piirit ovat uudistaneet sääntönsä viime 
aikoina vastaamaan paremmin nykyistä toimintaa.

Tarkoituksena saada säännöt vastaamaan 
kymenlaaksolaista partiotoimintaa.

Samalla mahdollisuus pohtia sääntöjen 
erityispiirteiden tarkoituksenmukaisuutta yhdessä 
jäsenistön kanssa
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PROSESSI
Syyskokouksessa 2022 kerrottiin muutosprosessin alkamisesta

Keskustelutilaisuudet jäsenille:

1) entiset piirinjohtajat 4.12.22

2) lippukunnanjohtajat 4.12.22

3) avoin tilaisuus kaikille jäsenille 15.12.22

Kommenttien pohjalta Luonnos 1 valmistunut 24.1.2023

Avoin keskustelutilaisuus kaikille jäsenille 26.1.23

Kommenttien pohjalta Luonnos 2 valmistunut 30.1.2023

Luonnoksen esittely piirihallitukselle 16.2.2023

Luonnos 3 piirin nettisivuille, kommentit perttu.willman@partio.fi)

Luonnoksen esittely piirin kevätkokouksen jälkeen

…

Ehdotus käsiteltäväksi syyskokoukseen syksyllä 2023

mailto:perttu.willman@partio.fi


1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Vanhat säännöt

• Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Partiopiiri ry. 
Sen kotipaikka on Kouvola ja kielenä Suomi. 
Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä piiriksi.

Uusi ehdotus

• Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Partiopiiri ry. 
Sen kotipaikka on Kouvola ja kielenä suomi. 
Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä piiriksi.

Perustelut

• Ei muutosta (vain kirjoitusvirheen korjaus)

• Keskusteluissa ei nähty tarvetta määritellä toiminnassa käytettäviä muita 
kieliä. Jos halutaan mainita toinenkin käytössä oleva kieli, asiakirjat tulee olla 
kaikilla virallisilla kielillä.

• Ei määritellä toimialuetta, jolloin Kymenlaakson ulkopuoliset lpk:t voivat 
halutessaan kuulua piirin tai piirin lpk:t voivat halutessaan kuulua toiseen piiriin, 
mikäli ko. piirin säännöt sen sallivat.



2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Vanhat säännöt

• Piirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa 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-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan 
Johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutettavassa 
partio-ohjelmassa. Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen 
evankelisluterilaisen 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.



2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Uusi ehdotus

• Piirin tarkoituksena on tukea jäseniensä toteuttamaa partiotoimintaa. Partio on kasvatustoimintaa, 
jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon 
ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaantasapainoinen, vastuuntuntoinen, 
aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisönjäsen. 
Partiotoiminta pohjautuu Suomessa partion kasvatustehtävään ja arvopohjaan, joka on kirjattu Suomen 
Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n peruskirjaan. Partiotoiminnan päämäärän toteutumiseen pyritään 
tavoitteellisella ja nousujohteisella lasten ja nuorten partiokasvatuksella, joka sisältää 
kasvatustavoitteet, partiomenetelmän ja partio-ohjelman.

• Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Perustelut

• Uudistetaan kokonaan, jotta vastaa peruskirjan keskeisiä asioita. Uudessa ehdotuksessa viitataan 
suoraan voimassa olevaan SP:n peruskirjaan. 

• Piirin tarkoitus on tukea lippukuntia. 

• Ehdotus pohjaa muiden piirien uudistettuihin sääntöihin, sanamuotoja on hiottu hieman 
selkeimmiksi. 



3 § JÄSENET

Vanhat säännöt

• 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. Kaikki jäsenet hyväksyy piirin hallitus.

Uusi ehdotus 

• Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirinhallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat 
ja lippukuntien partiojohtajavaltakirjan omaavat partiojohtajat. Näiden lisäksi piirillä voi olla B-jäseniä, joita ovat 
piirin hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolaisten muodostamat ja partioaatetta edistävät yhdistykset. Piirin 
kannattajajäseneksi piirin hallitus voi hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.

• Varsinainen jäsen voidaan erottaa, mikäli sen toiminta ei vastaa näissä säännöissä määriteltyä toimintaa ja 
tarkoitusta. Jäsenen erottamista päättää piirihallitus.



3 § JÄSENET

Perustelut

• Keskustelujen ja piirihallituksen linjauksen mukaan esitetään partiojohtajajäsenyyden 
säilyttämistä.

• Lisäys B-jäsenyydestä mahdollistaa esim. piirin varainkeruun hoitamiseen perustettavan 
yhdistyksen perustamisen ja jäsenyyden piirissä. 

• Ehdotuksen mukaan vain varsinaisilla jäsenillä (lippukunnat ja partiojohtajat) on äänioikeus 
jäsenkokouksessa (kts. uusi ehdotus §4).

• Maininta varsinaisen jäsenen erottamisesta: erottamisprosessi on kuvattu yhdistyslaissa ja sen 
noudattaminen varmistaa että erottaminen ei tapahdu väärin perustein.



4§ PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 
Vanhat säännöt (1/5)(pykälän käsittely jakautuu dioille 10-16)

• Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittaiset kevät- ja syyskokous. Kevätkokous 
pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos 
vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Uusi ehdotus (1/5)

• Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään 
maalis-toukokuun aikana ja syyskokous syys-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos piirin kokous 
niin päättää, jos vähintään 1/10 piirin äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten
tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Perustelut

• Kokouksia on edelleen kaksi, jotta käsiteltävät asiat jakautuvat luontevasti (kevät: edellisen vuoden päättäminen, syksy: 
seuraavan vuoden suunnittelu)

• Kokousten järjestämisen aikatauluun haluttiin lisää joustavuutta, mutta jonkinlaiset aikarajat tarvitaan. Helmikuun on liian 
aikaisin, eikä materiaaleja saada lähetettyä ajoissa lippukuntiin. Lisäksi aikaraja jäsenten ehdotuksille 
tulisi mahdottomaksi toteuttaa.

• Kokousten aikarajat raamittavat myös talouden ja hallinnon pakollisten dokumenttien aikataulun ja 
erityisesti kevään tilinpäätöksen ja –tarkastuksen aikataulu on nyt tarpeettoman kireä.



Vanhat säännöt (2/5)

• 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. 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.

Uusi ehdotus (2/5) 

• Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 25 jäsentään 
kohden. Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä määräytyy edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä 
kirjattuna olleiden jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten mukaan. Lisäksi jokaisella ennen piirin kokousta 
jäsenmaksunsa maksaneella partiojohtajalla yksi ääni. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä 
tilalleen. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille 
varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

4§ PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 



Perustelut (2/5)

• Keskusteluissa ääni per 25 jäsentä pidettiin hyvänä rajana, joka mahdollistaa pienemmillekin lpk:lle riittävästi 
äänivaltaa.

• Pidettiin parempana, että jäsenmäärän määräytymisajankohta muutetaan vuoden lopusta edeltävään 
heinäkuuhun. Syksyn uusien jäsenten sisäänotto näkyy varmasti heinäkuussa, mutta ei välttämättä joulukuussa 
jäsenlaskutuksen viiveiden takia. Jäsenmaksujen laskutuskausi vaihtuu heinäkuussa.

• Joidenkin piirien säännöissä on rajoitettu yhden edustajan äänien lukumäärää (Sama edustaja voi käyttää enintään 
kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa). Keskusteluissa ei kuitenkaan katsottu tätä 
tarpeelliseksi.

4§ PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 



Vanhat säännöt (3/5)

• Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on 
mainittava esille tulevat asiat. Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle neljä (4) 
viikkoa ennen kokousta. Toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Uusi ehdotus (3/5)

• Kutsu piirin kokouksiin on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Piirin kokouksissa on B-jäsenillä ja kannattajajäsenillä on 
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Piirin kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava 
hallitukselle siten, että kevätkokouksessa käsiteltävät ehdotukset 1.1. mennessä ja syyskokouksessa käsiteltävät 
ehdotukset 1.8. mennessä.

Perustelut (3/5)

• Keskusteluissa todettiin, että kokousmateriaali tulee voida lähettää sähköisesti.

• Mikäli §3 hyväksytään muut jäsenmuodot, tässä linjataan äänioikeus vain varsinaisille jäsenille.

• Aikaraja 4 viikkoa on liian lyhyt. Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat käsitellään ensin piirihallituksessa, jonka 
jälkeen jäsenkokouksen materiaali on valmistellaan ja lähetetään jäsenille 2 vko ennen kokousta.

• Kesä- tai joululoman aikajaksolle sattuva jättöpäivä ei välttämättä ole este: jos iso, piirin asioita koskeva asia 
halutaan jäsenkokouksen käsittelyyn, vaatii sen valmistelut aikaa myös lippukunnissa.

• Toiminta- ja tilivuosi poistetaan tästä, sillä se todetaan muualla: vanhojen sääntöjen §10 Tilikausi.

4§ PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 



4§ PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT
Vanhat säännöt (4/5)

Kevätkokouksen tehtävänä on
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valita kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille.
4. Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n 
seuraaviin kokouksiin.
5. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
6. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Perustelut

• Lisätty täsmennyksiä (kohta 2, 4 ja 5)

• Tämä sääntöjen kohta piirin virallisten kokousten tehtävistä 
ei ole esityslista vaan tehtävälista, mutta voisi 
toimia paremmin esityslistamaisesti muistutuksena piirin 
hallitukselle mitä asioita jäsenistön kokouksissa tulee 
käsitellä.

Uusi ehdotus (4/5)

Kevätkokouksen tehtävänä on
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa. 
4. Vahvistaa kokouksen työjärjestys
5. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö. 
6. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää 
vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. 
7. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta. 
8. Valita tarvittaessa edustajat Suomen Partiolaiset -
Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.

9. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, 
kokouskutsussa mainitut asiat



4§ PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT
Vanhat säännöt (5/5)

Syyskokouksen tehtävänä on
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valita kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa.
3. Hyväksytä toimintasuunnitelma seuraavaa 
toimintavuotta varten.
4. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.
5. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle 
puheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
6. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan 
tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi 
kerrallaan.
7. Päättää hallituksen jäsenten määrästä.
8. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle 
hallituksen jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
9. Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Scouter ry:n 
seuraaviin kokouksiin.
10. Valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän 
varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi.
11. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Uusi ehdotus (5/5): Syyskokouksen tehtävänä on
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Vahvistaa kokouksen esityslista.
5. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.
6. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
7. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
8. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle 
puheenjohtaja. 
9. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle 
varapuheenjohtaja.
10. Päättää hallituksen jäsenten määrästä.
11. Valita hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle hallituksen 
jäsenet.
12. Valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä 
seuraavaksi tilikaudeksi.
13. Valita tarvittaessa edustajat Suomen Partiolaiset -
Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.

14. Valita tarvittaessa piirin ehdokkaat Partioneuvoston jäseniksi.
15. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, 
kokouskutsussa mainitut asiat.



4§ PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT
Uusi ehdotus (5/5)

Jatkuu...

• Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Perustelu

• Lisätty kohdat 2, 4, 5 ja 14.

• Tämä sääntöjen kohta piirin virallisten kokousten tehtävistä ei ole esityslista vaan tehtävälista. Katsottiin, että se voi 
toimia paremmin esityslistamaisena muistutuksena piirihallitukselle niistä asioista, joita jäsenkokouksissa tulee 
käsitellä.

• Ehdotetaan että Partioneuvoston jäsenet valitaan syyskokouksessa piirihallituksen valinnan jälkeen. Käytännössä 
piirihallituksella voi olla ja usein on tähän jo ehdokkaat valmiina.

• Lisätty monissa säännöissä oleva vakiolause äänestyksen ratkaisemisesta.



5 § PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

Vanhat säännöt

• 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. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa. Piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja 
hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi toimikaudeksi.

• Hallitus on päätösvaltainen, jos piirinjohtajan tai piirin varajohtajan lisäksi vähintään puolet muista 
jäsenistä on paikalla.

• Hallituksen tehtävänä on: 
1. Ohjata ja valvoa piirin toimintaa. 
2. Edustaa piiriä. 
3. Huolehtia piirin kokousten koolle kutsumisesta. 
4. Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta. 
5. Ratkaista jäseneksi liittymisanomukset ja pitää jäsenluetteloa. 
6. Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta. 
7. Vahvistaa kahdeksannessa (8) §:ssä mainitut ohjesäännöt. 
8. Ottaa piirille tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.



5 § PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
Uusi ehdotus

• Piirin toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana 
ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana sekä viisi (5) – kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenet valitaan 
kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla 
erovuoroisuuden määrää arpa. Piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita 
yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi toimikaudeksi.

• Hallitus on päätösvaltainen, jos piirinjohtajan tai piirin varajohtajan lisäksi 
vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

• Hallituksen tehtävänä on: 
1. vastata piirin toiminnasta, 
2. edustaa piiriä, 
3. vastata piirin taloudesta ja omaisuuden huolellisesta hoidosta, 
4. valmistella piirin kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen 
päätösten toimeenpanosta, 
5. hyväksyä piirin jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta, 
6. pitää jäsenluetteloa, 
7. vahvistaa kahdeksannessa (8) §:ssä mainitut ohjesäännöt
8. järjestää piirille tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöpalvelut. 
9. valita yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin.



5 § PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

Perustelut

• Lasketaan hallituksen minimi jäsenmäärä viiteen, mikä tuo joustavuutta.

• Nykyinen erovuorojärjestelmä pitää piirihallituksen koko ajan toimintakykyisenä

• Täsmennetään hallituksen tehtävää vastata piirin toiminnasta

• Korjataan kohtaan 8. kohdan sanamuotoa:
- sana "järjestää" ei ota kantaa miten asia järjestetään
- sana "toimihenkilöpalvelut" päivitetään sanamuotoa siten, että vastaa nykytilaa ja 
on jatkossa joustavampi.



6 § PIIRINJOHTAJA JA 
PIIRIN VARAJOHTAJA

Vanhat säännöt

• Piirinjohtajan ja piirin varajohtajan toimikausi kestää kaksi (2) piirin 
toimintavuotta, heistä toinen on aina erovuorossa. Ensimmäisellä 
kerralla erovuoron määrää arpa. 

• Piirinjohtajan tehtävänä on: 
1. Kutsua hallituksen kokoukset koolle. 
2. Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. 
3. Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti. 
Piirin varajohtajan tehtävät sisältyvät toimintaohjesääntöön.

Uusi ehdotus

Ei muutosta, pysyy ennallaan

Perustelut

Keskusteluissa ei tullut esiin päivitystarvetta.



7 § TOIMIHENKILÖT
Vanhat säännöt

• Käytännöllisten asioiden hoitoa varten piirillä voi olla 
toimisto ja tarpeellinen henkilöstö.

Uusi ehdotus

Käytännön asioiden hoitoa varten piirihallitus voi 
järjestää tarvittavat toimihenkilöpalvelut ja toimiston.

Perustelut

Päivitetään sanamuotoa siten, että vastaa nykytilaa ja on 
jatkossa joustavampi.



8§ TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

Vanhat säännöt

• Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään 
toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka voi vahvistaa myös muita 
tarpeellisia ohjesääntöjä.

Uusi ehdotus

Piirinjohtajan, varajohtajan ja hallituksen jäsenten oikeudet ja velvollisuudet sekä piirin eri elinten 
toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka voi 
vahvistaa myös muita tarpeellisia ohjesääntöjä.

Perustelut

Piirihallitus vastaa piirin toiminnasta eli myös piirin toiminnan ohjeistuksesta. Piirihallitus 
on yhdistyksen syyskokouksen valitsema.



9 § JÄSENMAKSU
Vanhat säännöt

• Piirille perittävästä jäsenmaksuista päättää piirin kevätkokous.

Uusi ehdotus

Piirille perittävistä jäsenmaksuista päättää piirin kevätkokous.

Perustelut

Keskusteluissa ei tullut esiin tarvetta muuttaa asiasisältöä, 
vain kirjoitusvirhe korjataan,



10 § TALOUS
Vanhat säännöt 

• §10 Tilikausi: Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille tammikuun 
15. päivä mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa tammikuun loppuun mennessä.

• §11 Talous: Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä varoja 
toimintaansa varten sekä harjoittaa liiketoimintaa.

Uusi ehdotus

• Yhdistetään asiakohdat §10 ja §11:

• Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4)
viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi 
(2) viikkoa ennen kevätkokousta. Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja, kerätä varoja toimintaansa varten sekä harjoittaa liiketoimintaa.

Perustelut

• Kaikki taloudenpitoon liittyvät asiat on samassa pykälässä.

• Keskusteluissa tilinpäätösaikatauluun haluttiin joustoa, mutta kuitenkin selkeät aikarajat. 
Vanhojen sääntöjen aikarajaa ei ole käytännössä mahdollista noudattaa.



11 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Vanhat säännöt 

• Piirin nimen merkitsevät piirinjohtaja ja piirin varajohtaja, molemmat yhdessä tai toinen heistä 
piirin hallituksen erikseen määräämän kahden toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

Uusi ehdotus

• Piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja molemmat yhdessä tai toinen heistä 
yhdessä piirin hallituksen määräämän henkilön kanssa.

Perustelut

• Sanamuotoa on selkeytetty.

• Nimenkirjoittajia nimetään kolme entisen neljän sijaan. Käytännössä usein käytettävä 
sähköinen allekirjoitus mahdollistaa nimenkirjoittamisen myös etänä.

• Korostetaan sitä, että toinen nimenkirjoittaja on aina jäsenkokouksen valitsema (piirinjohtaja 
tai piirin varajohtaja).

Vanha pykälä 12 §



12 § SÄÄNTÖJEN 
MUUTTAMINEN
Vanhat säännöt 

• Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksissa, 
jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

Uusi ehdotus

Ei muutosta, pysyy ennallaan.

Perustelut

Keskusteluissa ei tullut esiin tarvetta muuttaa.

Vanha pykälä 13 §



13 § PIIRIN PURKAMINEN

Vanhat säännöt 

• Piiri purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa (2) perättäisessä ainakin kuukauden 
väliajoin pidetyssä kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista 
kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkaminen. Jos piiri 
purkautuu, luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen 
purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

Uusi ehdotus

Ei muutosta, pysyy ennallaan.

Perustelut

Keskusteluissa ei tullut esiin tarvetta muuttaa.

Vanha pykälä 14 §



PROSESSI
Syyskokouksessa 2022 kerrottiin muutosprosessin alkamisesta

Keskustelutilaisuudet jäsenille:

1) entiset piirinjohtajat 4.12.22

2) lippukunnanjohtajat 4.12.22

3) avoin tilaisuus kaikille jäsenille 15.12.22

Kommenttien pohjalta Luonnos 1 valmistunut 24.1.2023

Avoin keskustelutilaisuus kaikille jäsenille 26.1.23

Kommenttien pohjalta Luonnos 2 valmistunut 30.1.2023

Luonnoksen esittely piirihallitukselle 16.2.2023

Luonnos 3 piirin nettisivuille, kommentit perttu.willman@partio.fi)

Luonnoksen esittely piirin kevätkokouksen jälkeen

…

Ehdotus käsiteltäväksi syyskokoukseen syksyllä 2023

mailto:perttu.willman@partio.fi
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