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A-JÄSENTEN ÄÄNET JA JÄSENMÄÄRÄ 
PARTIONEUVOSTOSSA  

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitus SPH X/2018 vahvisti 17.-19.8.2018 A-jäsentensä äänet yhdis-
tyksen sääntömääräisissä kokouksissa ja partioneuvostoon valittavien jäsenten määrän jäsenyhdistyksittäin ja 
sääntöjensä perusteella.  
 
Sääntömääräisten kokousten äänet ja partioneuvoston jäsenmäärä perustuvat jäsenrekisterissä kirjattuina olevien 
ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten määrään 31.7.2018 jäsenyhdistyksittäin. Jäsentilastot on julkaistu 
www.partio.fi/tietoa (Microsoft Power BI).  
 
Hallituksen SPH X/2018 päätös korvaa aiemmat A-jäsenten sääntömääräisten kokousten ääniä ja jäsenmäärää 
partioneuvostossa koskevat päätökset.  
 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n varsinainen jäsenkokous päättää yhdistyksen sääntömuutoksesta 17.-
18.11.2018. Jos jäsenkokous hyväksyy hallituksen sääntömuutosesityksen, partioneuvoston jäsen- ja äänimäärä-
peruste muuttuvat, kun uusia sääntöjä aletaan soveltaa välittömästi. Tällöin hallitus vahvistaa A-jäsentensä äänet 
ja äänimäärät yhdistyksen hallinnollisissa kokouksissa joulukuussa 2018, jotta ne vastaavat mahdollista sääntö-
muutosta.  

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n A-jäsenet  
 

 Äänet ja edus-
tajat jäsen-
kokouksissa 

(Jäsenet) ja 
äänet par-
tioneuvostossa 

Jäsenen äänet 
partioneuvos-
tossa 

Partiolais-
ten määrä 
31.7.2018 

Partiolaisten 
määrä 
31.7.2017 

Etelä-Karjalan 
Partiolaiset ry 

3 (1) 1 1  1 135 1 191  

Finlands 
Svenska Scou-
ter rf 

9 (2) 3 1 ½  4 092 4 017 

Hämeen Par-
tiopiiri ry 

21 (3) 6 2 10 493 10 616 

Järvi-Suomen 
Partiolaiset ry 

11 (2) 3 1 ½  5 203 5 333 

Kymenlaakson 
Partiopiiri ry 

3 (1) 1 1  1 233 1 299 

Lapin Partio-
laiset ry 

3 (1) 1 1  1 110  1 043 

Lounais-Suo-
men Partio-
piiri ry 

22 (3) 6 2  10 769 10 631 

Pohjanmaan 
Partiolaiset ry 

11 (2) 3 1 ½  5 202 5 124 

Pohjois-Savon 
Partiolaiset ry 

2 (1) 1 1 183 192  

Pääkaupunki-
seudun Partio-
laiset ry 

23 (3) 6 2 11 267 11 112 

Uudenmaan 
Partiopiiri ry  

10 (2) 3  1 ½ 4 566 4 606 

      
Yhteensä  118 (21) 34   55 253 55 164 
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Yhdistyksen säännöt (Voimassa olevat) 
Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n säännöt 20.3.2017. 

Säännöt § 10 Äänivaltaisuus jäsenkokouksessa 

Jäsenkokouksissa on varsinaisilla jäsenillä yksi ääni kutakin alkavaa 500 jäsenkokousta edeltävän heinäkuun vii-
meisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta ja jäsenmaksun maksanutta partiolaistaan kohti, kuitenkin 
vähintään kaksi ääntä.  

Säännöt § 12 Partioneuvosto  

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja sekä kustakin varsinaisesta jäsenyhdistyksestä yksi jäsen kutakin alka-
vaa 4 000 jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta ja jäsenmak-
sun maksanutta partiolaistaan kohden. 

Säännöt § 13 Partioneuvoston kokoukset  

Partioneuvoston kokouksessa on jokaisen varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista valituilla partioneuvoston 
jäsenillä yksi ääni kutakin alkavaa 2 000 kokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kir-
jattuna ollutta ja jäsenmaksun maksanutta tämän varsinaisen jäsenen partiolaista kohti. Äänet jaetaan tarvittaessa 
murtolukuina, tasan varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista valittujen partioneuvoston jäsenten kesken.  
 
Partioneuvoston puheenjohtajalla on yksi ääni partioneuvoston kokouksissa.  

Yhdistyksen säännöt (Sääntömuutosesitys) 
Patentti- ja rekisterihallitus on antanut sääntömuutosesityksestä ennakkotarkastuspäätöksen 9.8.2018. 

Säännöt § 10 Äänivaltaisuus jäsenkokouksessa 

Varsinaisilla jäsenillä on jäsenkokouksissa yksi (1) ääni kutakin alkavaa 500 partiolaista kohti, kuitenkin vähintään 
kaksi (2) ääntä. Äänimäärä tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekiste-
riin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. Varsinaiset jäsenet nimeävät jäsenkokous-
edustajikseen äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja enintään saman määrän varaedustajia. 

Säännöt § 12 Partioneuvosto  

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja kustakin varsinaisesta jäsenestä yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 3 000 par-
tiolaista kohti. Jäsenmäärä tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekiste-
riin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. Kullekin varsinaiselle jäsenelle asetetaan kah-
desta neljään varajäsentä. 

Säännöt § 13 Pationeuvoston kokoukset  

Jokaisella partioneuvoston jäsenellä ja partioneuvoston puheenjohtajalla on yksi (1) ääni partioneuvoston kokouk-
sissa.  
 
Jos sääntömuutos hyväksytään, partioneuvoston puheenjohtajalla ja kaikilla jäsenillä on yksi ääni partioneuvoston 
kokouksissa. Partioneuvoston jäsenmäärä säilyy muuten entisellään, mutta Hämeen Partiopiiri ry, Lounais-Suomen 
Partiopiiri ry ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry esittävät kolmen partioneuvoston varsinaisen jäsenen asemesta 
neljää varsinaista jäsentä.  
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