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SÄÄNNÖT
12.03.2008

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Porin Partiolaiset ry on yhdistyksen nimi, toimipaikkana on Porin kaupunki sekä
toimintakieli suomi.
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten partiolippukuntien sekä
partiolaisten välisenä yhdyssiteenä tukien perinteistä suomalaista partiotoimintaa
toiminta-alueellaan. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoituksiaan järjestämällä
kursseja, leirejä, kilpailuja, juhlia ja kokouksia sekä tekemällä partiotyötä tunnetuksi
Porin kaupungin alueella mm. harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen. Yhdistys voi toimintansa
tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan
lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä harjoittaa tavanomaista kioskikauppaa ja myydä
merkkejä sekä adresseja.
3§ TOIMINTA-ALUE
Yhdistys harjoittaa toimintaansa Porin kaupungin alueella.
4§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä voivat olla kaikki toimialueen partiolippukunnissa toimivat
voimassa olevan partiojohtajanvaltakirjan omaavat partiojohtajat. Aiemmin saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät. Jäseneksi ottamisesta päättää johtokunta.
5§ JÄSENMAKSUT
Yhdistykselle suoritettavista jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vaalikokous.
6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous, jossa päätäntävaltaa käyttävät
jäsenet. Vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuun aikana. Vaalikokous
pidetään vuosittain loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava
koolle, jos yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai jos
vähintään kaksi (2) jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta
kirjallisesti pyytää tai jos johtokunta tai yhdistyksen kokous pitää sitä tarpeellisena.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokoukset on kutsuttava koolle
vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokouspäivää lähettämällä kokouskutsu kirjallisesti
jäsenille tai lehti-ilmoituksella johtokunnan päättämässä paikallisessa
sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat. Kokouksessa
käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava johtokunnalle kirjallisesti vähintään
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN TEHTÄVÄT
VUOSIKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
- valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sääntöjen 6§:n mukaan
- päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tili- ja vastuuvelvollisille
- käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat huomioon ottaen
yhdistyslain 24§:n pykälän määräykset.
VAALIKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sääntöjen 6§:n mukaan
- toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali sääntöjen 9§:n mukaan
- toimitetaan kahden (2) tilintarkastajan ja kahden (2) varatilintarkastajan vaalit
- päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuista
- päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
- käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat huomioon ottaen
yhdistyslain 24§:n määräykset.
8§ ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenen, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan
yhdistyksen kokouksessa, tulee ennen kokousta ilmoittautua johtokunnan
määräämässä paikassa.
9§ HALLINTO
Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat
puheenjohtaja ja 3-10 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja johtokunnan muut
jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, taloudenhoitajan
sekä muut tarpeelliset virkailijat.

10§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on:
- ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa sääntöjen 2§:n mukaisesti
- edustaa yhdistystä
- huolehtia yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta
- valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat
- huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpano
- ratkaista jäseneksi liittymiset sekä pitää jäsenluetteloa
- vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta
- nimittää ja palkata toimihenkilöt ja valvoa heidän toimintaansa
- asettaa erilaisia valio- ja toimikuntia
11§ JOHTOKUNNAN KOKOUKSET
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän estyneenä ollessa,
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½)
johtokunnan jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina
osallistuu päätöksen tekoon. Johtokunta ratkaisee asiat yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se kanta, johon
puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa ratkaistaan tasatulos arvalla. Jokaisella
hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni.
12§ NIMEN MERKITSEMINEN
Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.
13§ TALOUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.
14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos muutosehdotuksen puolesta
yhdistyksen kokouksessa on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
äänestyksessä annetuista äänistä.
15§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistys purkautuu, jos purkautumisehdotuksen puolesta kahdessa (2) perättäisessä
vähintään kolmen (3) viikon väliajoin pidetyissä yhdistyksen kokouksissa on
annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen
purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan
viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

