
PARTIOSÄÄTIÖ – SCOUTSTIFTELSEN SR  

SÄÄNNÖT 

Säätiön nimi 

1 § Säätiön nimi on Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr ja kotipaikka Helsinki. 

Tarkoitus  

2 § Säätiön tarkoituksena on taloudellisesti tukea partiotoimintaa Suomessa. 

Toimintamuodot 

3 § Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä avustuksia Suomen Partiolaiset – 

Finlands Scouter ry:n toiminnan tukemiseksi. 

4 § Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä 

muullakin laillisella tavalla hankkia varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.  

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.  

Neuvottelukunta 

5 §  Säätiöllä on johtoon kuulumaton neuvottelukunta. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on partiotoiminnan edellytysten edistäminen.  

Neuvottelukuntaan kuuluu vähintään 30 ja enintään 60 jäsentä.  

Jäsenet valitaan neuvottelukunnan vuosikokouksessa.  

Jäsenten toimikausi on kolme vuotta päättyen vaalien jälkeisen kolmannen 

sääntömääräisen vuosikokouksen päätyttyä. Neuvottelukunnan jäsenten 

toimikaudet on rajoitettu neljään.  

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

vuodeksi kerrallaan.  

Neuvottelukunta voi kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä. 

6 § Kutsun neuvottelukunnan kokoukseen toimittaa sen puheenjohtaja kirjallisesti 

kullekin neuvottelukunnan jäsenelle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta ja 

kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa esille tulevat asiat. 

7 §  Puheenjohtaja esittelee asiat ja johtaa niiden käsittelyä neuvottelukunnan 

kokouksessa.  

Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneet olemasta läsnä kokouksessa 

tai ottamasta osaa jonkin asian käsittelyyn, neuvottelukunta valitsee jonkun läsnä 

olevista jäsenistään johtamaan puhetta siksi kerraksi.  

Neuvottelukunnan jäsenille ei makseta palkkiota. 

8 § Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun vähintään yksi viidesosa (1/5) sen 

jäsenistä on saapuvilla.  
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Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakaantuessa 

tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, 

paitsi että vaaleissa ratkaisee arpa. 

9 § Neuvottelukunta kokoontuu vuosikokoukseensa maalis-toukokuussa 

käsittelemään seuraavat asiat:  

1) kuullaan ja keskustellaan edellisen tilikauden tilinpäätöksestä ja 

toimintakertomuksesta; 

2) valitaan neuvottelukunnan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi 

toimikaudeksi ja pysyvästi estyneiden tilalle kunkin estyneen jäsenen jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi; 

3) valitaan neuvottelukunnan jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; 

4) valitaan neuvottelukunnan valitsemien erovuoroisten hallituksen jäsenten ja 

varajäsenten tilalle jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi ja pysyvästi 

estyneiden hallituksen jäsenten tilalle jäsen kunkin estyneen jäsenen jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi; 

5) valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja; 

6) keskustellaan muista kokouskutsussa mainituista asioista.  

Lisäksi neuvottelukunta kokoontuu, milloin puheenjohtaja katsoo sen 

tarpeelliseksi. 

Hallitus 

10 § Hallitukseen kuuluu neljä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n valitsemaa 

jäsentä ja kolme säätiön neuvottelukunnan valitsemaa jäsentä, minkä lisäksi 

kullakin jäsenellä on samalla tavoin valittu henkilökohtainen varamies. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta päättyen vaalien jälkeisen 

kolmannen sääntömääräisen vuosikokouksen päätyttyä.  

Jäsenten toimikaudet on rajoitettu neljään. Henkilö, joka toimii hallituksen 

puheenjohtajana neljännen toimikautensa päättyessä, voidaan kuitenkin valita 

viidennelle toimikaudelle.  

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi tai jos jäsen 

menettää kelpoisuutensa, jäsenen sijalle tulee henkilökohtainen varajäsen, kunnes 

uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi 

kerrallaan. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun kaikille hallituksen jäsenille on varattu tilaisuus 

osallistua asian käsittelyyn ja kun paikalla on yli puolet jäsenistä.  

Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota. 

Toimitusjohtaja 

11 § Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja. 
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Edustaminen 

12 § Säätiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai joku heistä yhdessä 

toimitusjohtajan kanssa tai henkilö, jolle hallitus on antanut oikeuden edustaa 

säätiötä. 

Tilinpäätös 

13 §  Säätiö toimittaa jäljennöksen tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja 

tilintarkastuskertomuksesta tiedoksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle 

kesäkuun loppuun mennessä. 

Sääntöjen muuttaminen 

14 §  Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos päätöstä kannattaa kolme neljännestä (3/4) 

kaikista hallituksen jäsenistä ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n 

hallitus muutokseen suostuu. 

Sulautuminen ja purkaminen 

15 § Päätös säätiön sulautumisesta tai purkamisesta on tehtävä siten, että sitä 

kannattaa enemmistö kaikista hallituksen jäsenistä ja Suomen Partiolaiset – 

Finlands Scouter ry:n hallitus suostuu siihen. 

Jos Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on lakannut olemasta, päätös 

säätiön sulautumisesta tai purkamisesta tehdään lain määräysten mukaisesti. 

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, säätiön varat on käytettävä valtakunnallisen 

partiotoiminnan tukemiseen Suomessa. 


