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7 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Maria Ruohola avaa ylimääräisen jäsen-
kokouksen lauantaina 23.11.2019 klo 10.00.   

8 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
 Päätösesitys  Valitaan kokouksen puheenjohtaja.   
 
 Päätösesitys  Valitaan kokouksen sihteeri.  
 
 Päätösesitys  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.   

9 KOKOUKSEN LAISILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  
  

Säännöt 9 § Jäsenkokous 
 

Ylimääräinen jäsenkokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 äänioikeu-
tetuista varsinaisista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta erityistä il-
moitettua asiaa varten tai jos partioneuvosto tai hallitus pitää sitä tarpeelli-
sena. Jäsenkokouksen tarkan ajan ja paikan määrää hallitus, joka myös kutsuu 
jäsenkokouksen koolle.  

 
Menettelytapasääntö 2.2 Ylimääräinen jäsenkokous  

 
Suomen Partiolaiset järjestää tarvittaessa ylimääräisen varsinaisen jäsen-
kokouksen tai ylimääräisen jäsenkokouksen. 
 
Ylimääräinen jäsenkokous voidaan järjestää partioneuvoston täydentämiseksi, 
jos partioneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa luottamustehtävästään kesken 
partioneuvoston kaksivuotiskauden. 
 
Varsinaiset jäsenet eli A-jäsenet sopivat yhteisellä sopimuksella, että ylimää-
räiseen jäsenkokoukseen osallistuu vain yksi kokousedustaja, joka edustaa var-
sinaista jäsentä valtakirjalla. 
 
Hallitus kutsui ylimääräisen jäsenkokouksen koolle partioneuvoston 
täydentämiseksi loppukaudeksi 2019-2020 kokouksessaan SPH X/2019 
17.10.2019.  
 
Ylimääräinen jäsenkokous järjestetään ennen partioneuvoston syysko-
kousta 23.11.2019 klo 10.00 Partioasemalla, Helsingissä.    
 
Kokouskutsu lähetetään varsinaisille jäsenille maanantaina 21.10.2019 ja 
esityslista julkaistaan osoitteessa www.partio.fi/jäsenkokous.  

    
Todetaan kokouksen läsnäolijat.  

 
Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.    

10 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN   
  

Puheenjohtaja esittelee ylimääräisen jäsenkokouksen työjärjestyksen. 
Ainoana asiana käsitellään partioneuvoston täydentäminen loppukau-
deksi 2019-2020. 

 
Päätösesitys Vahvistetaan kokouskutsun mukana toimitettu esityslista ylimääräisen 

jäsenkokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätösesitys Päätetään ylimääräisen jäsenkokouksen työjärjestyksestä.   

http://www.partio.fi/jäsenkokous


 

11 PARTIONEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN LOPPUKAUDEKSI 

2019-2020  
 
   Säännöt 12 § Partioneuvosto 
 

Partioneuvosto käyttää kokoontuessaan yhdistyksen päätösvaltaa. 
 

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja kustakin varsinaisesta jäsenestä 
yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 3 000 partiolaista kohti. Jäsenmäärä tarkistetaan 
jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekisteriin 
kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. Kullekin 
varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä. 

 
Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen 
asettamista ehdokkaista, joista vähintään yhden tulee olla hallituksensa jäsen. 

 
Partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Yhdistyksen 
hallituksen jäsen ei voi kuulua partioneuvostoon. 

 
Partioneuvoston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Toimiminen partioneu-
voston jäsenenä ei ole esteenä partioneuvoston puheenjohtajaksi valitsemiselle. 

 
Sama henkilö voidaan valita partioneuvoston puheenjohtajaksi tai jäseneksi 
yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi. 

 
Partioneuvosto voi asettaa työvaliokunnan valmistelemaan partioneuvostossa 
käsiteltäviä asioita hallituksen kanssa. 

 
Ylimääräinen jäsenkokous valitsee partioneuvoston varsinaiset jäsenet ja 
varajäsenet järjestön varsinaisten jäsenten esitysten mukaisesti. Ylimää-
räinen jäsenkokous myöntää eron eroa henkilökohtaisesti pyytäneille 
partioneuvoston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille.  

 
Todetaan partioneuvoston varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävästä 
eroa pyytäneet järjestön varsinaisten jäsenten edustajat. 
 
Liite 11 § | Suomen Partiolaisten partioneuvosto 2019-2020     

 
Päätösesitys Ylimääräinen jäsenkokous myöntää eron tehtävästään eroa pyytäneille 

partioneuvoston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille.  
 
 Todetaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten asettamat ehdokkaat partio-

neuvoston uusiksi varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi sekä mahdolli-
set varajäsenten järjestysmuutokset. 

 
Päätösesitys Ylimääräinen jäsenkokous valitsee asetetut ehdokkaat uusiksi partioneu-

voston varsinaisiksi ja varajäseniksi loppukaudeksi 2019-2020.  
 

Ylimääräinen jäsenkokous vahvistaa myös tarvittaessa varajäsenten jär-
jestysmuutokset yhdistyksen varsinaisten jäsenten esitysten mukaisesti.  

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN        
 

Puheenjohtaja päättää ylimääräisen jäsenkokouksen klo 10.15. 
 
  


