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SUOMEN PARTIOLAISTEN SÄÄNNÖT  

Sääntömuutos on hyväksytty edellisen kerran varsinaisessa jäsenkokouksessa 17.-18.11.2018.  
 
Partioneuvosto on antanut hallituksen esityksestä jäsenkokouslausuntonsa xx.xx.xxxx. 
 
Patentti- ja rekisterihallitus on ennakkotarkastanut sääntömuutoksen xx.xx.xxxx. 

1 § Nimi, kotipaikka, kieli 
Yhdistyksen nimi on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, jota kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä yh-
distykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen kielinä ovat suomi ja ruotsi. 

2 § Tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on partiotoiminnan edistäminen Suomessa. Partiotoimintaa toteutetaan pääasiassa 
yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenyhdistyksissä eli partion paikallisyhdistyksissä, joita kutsutaan näissä 
säännöissä lippukunniksi. 
 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry auttaa varsinaisia jäseniään lippukuntien tukemisessa keskusjärjestönä. 
Varsinaisen jäsenen ja sen lippukuntien luonnollisia henkilöjäseniä kutsutaan näissä säännöissä partiolaisiksi. 
 
Partiotoiminta pohjautuu Suomessa partion kasvatustehtävään ja -tavoitteisiin sekä partiolaisen arvopohjaan, 
joka on kirjattu partion maailmanjärjestöjen WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja WOSM 
(World Organization of the Scout Movement) peruskirjoihin sekä yhdistyksen omaan peruskirjaan. 
 
Partio on kasvatustoimintaa, jonka päämääränä tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset 
ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, 
vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. 
 
Partion päämäärän toteutumiseen pyritään tavoitteellisella ja nousujohteisella lasten ja nuorten partiokasvatuk-
sella, joka sisältää kasvatustavoitteet, partiomenetelmän ja partio-ohjelman. 
 
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

3 § Toimintamuodot  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 

1. tukee jäseniään ja lippukuntia partiotoiminnan toteuttamisessa; 
 

2. ohjaa jäseniensä ja lippukuntien toimintaa; 
 

3. ylläpitää ja kehittää sekä suomalaista partio-ohjelmaa että partion koulutusjärjestelmää; 
 

4. järjestää partion luottamushenkilöille, toimihenkilöille, vapaaehtoisille ja partiolaisille koulutustilai-
suuksia ja erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi leirejä, retkiä, suurjuhlia, kilpailuja, seminaareja ja ko-
kouksia; 
 

5. vahvistaa partion asemaa ja toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa sekä edistää lasten ja nuorten toimin-
tamahdollisuuksia; 
 

6. hankkii ja jakaa valtakunnallista rahoitusta partiotoiminnan edistämiseksi ja arvioi sen käyttöä; 
 

7. toimii monialaisessa yhteistyössä muiden järjestöjen, viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja oppilai-
tosten sekä elinkeinoelämän kanssa; 
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8. ylläpitää kansainvälisiä suhteita partion maailmanjärjestöihin ja muiden maiden partiojärjestöihin; 

 
9. tarjoaa jäsenilleen voittoa tuottamatta eri hallinnonalojen palveluja, henkilöstöpalveluja sekä viestinnän 

ja markkinoinnin palveluja sekä muita vastaavia yhdistyksen jäsenille, lippukunnille ja partiolaisille tar-
koitettuja palveluja; 
 

10. jakaa tietoa partiotoiminnasta, edistää partion julkisuuskuvaa ja tuottaa partiotoiminnassa tarvittavaa 
materiaalia; 
 

11. harjoittaa partiotoimintaan liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa. 

4 § Jäsenet  
Yhdistyksen jäseniä ovat: 
 
1. A-jäsenet eli varsinaiset jäsenet, joita ovat partioneuvoston jäseniksi hyväksymät rekisteröidyt partiopiirit ja 
Finlands Svenska Scouter rf. 
 
2. B-jäsenet, joita ovat partioneuvoston jäseniksi hyväksymät valtakunnalliset, partiolaisten muodostamat ja 
muutenkin partioaatetta edistävät rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt ja säätiöt. 
 
3. C-jäsenet eli kannatusjäsenet, joita ovat hallituksen jäseniksi hyväksymät partiotoimintaan myönteisesti suh-
tautuvat yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. 

5 § Kunniapartiolaiset  
Partioneuvosto voi kutsua kunniapartiolaisiksi partiotoiminnassa ansioituneita henkilöitä. 

6 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet  
Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua toimintaan ja päätöksentekoon. Varsinaisella jäsenellä on oikeus saada 
tietoa yhdistyksen toiminnasta, jolla on välitön vaikutus varsinaisen jäsenen toimintaan. 
 
Yhdistyksen A-, B- ja C-jäsen on velvollinen suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää par-
tioneuvosto. 
 
Yhdistyksen A- ja B-jäsenen on toimittava yhdistyksen peruskirjan ja toimintaa ohjaavan säännöstön mukaisesti 
silloin, kun se koskee jäsentä. 

7 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen 
Jäsen on vapaa jäsenyydestään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun eroilmoitus on jätetty kirjallisesti yhdistyk-
sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai eroamisesta on ilmoitettu yhdistyksen jäsenkokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 
 
Jäsen voidaan erottaa yhdistyslain erottamisperusteiden lisäksi silloin, kun jäsenen katsotaan toimineen törkeällä 
tavalla tai toistuvasti yhdistyksen peruskirjassa kirjattujen toimintaperiaatteiden vastaisesti. 

8 § Päätöksenteko  
Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttävät elimet ovat jäsenkokous, joka vastaa yhdistyslain yhdistyksen kokousta ja 
partioneuvosto, joka vastaa yhdistyslain valtuutettuja. Hallitus käyttää yhdistyksessä toimeenpanovaltaa. 

9 § Jäsenkokous 
Varsinainen jäsenkokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuun aikana.  
 
Etäosallistuminen jäsenkokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos siitä on ilmoitettu kokous-
kutsussa ja kun jäsenkokousedustajille on annettu osallistumisohjeet. 
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Ylimääräinen jäsenkokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista varsinaisista jäsenistä pyytää 
sitä kirjallisesti hallitukselta erityistä ilmoitettua asiaa varten tai jos partioneuvosto tai hallitus pitää sitä tarpeel-
lisena. Jäsenkokouksen tarkan ajan ja paikan määrää hallitus, joka myös kutsuu jäsenkokouksen koolle. 
 
Ylimääräinen jäsenkokous on kutsuttava koolle partioneuvoston puheenjohtajan tai jäsenen erottamiseksi, jos 2/3 
äänioikeutetuista varsinaisista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta. Jäsenkokouksen tarkan ajan ja pai-
kan määrää hallitus, joka myös kutsuu jäsenkokouksen koolle.  
 
Kokouskutsu on lähetettävä A- ja B-jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen ko-
kousta. C-jäsenten kokouskutsu lähetetään hallituksen päätöksen mukaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai julkais-
taan yhdistyksen verkkosivuilla. 
 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa hallitukselle 
kirjallisesti viimeistään syyskuun 1. päivänä ne asiat, jotka se haluaa käsiteltäviksi jäsenkokouksessa sääntöjen 11 
§ mainittujen asioiden lisäksi. 

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 re-
kisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. Varsinaiset jäsenet nimeävät jäsen-
kokousedustajikseen äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja enintään saman määrän varaedustajia. 
 
Vain varsinaisten jäsenten edustajille on äänioikeus yhdistyksen jäsenkokouksissa. 
 
B-jäsenten ja yhteisömuotoisten kannatusjäsenten edustajille ja henkilökannatusjäsenillä on jäsenkokouksissa 
puhe- ja läsnäolo-oikeus. 
 
B-jäsenet ja yhteisömuotoiset kannatusjäsenet nimeävät jäsenkokoukseen kukin yhden edustajan ja hänelle va-
raedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. 

11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat 
Varsinaisessa jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sekä tarvittava määrä pöytäkirjanpitäjiä. 
 

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
 

4. Vahvistetaan työjärjestys. 
 

5. Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta. 
 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. 
 

7. Valitaan hallituksen kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 
 

8. Valitaan partioneuvoston puheenjohtaja. 
 

9. Valitaan partioneuvoston muut jäsenet ja heidän varajäsenensä. 
 

10. Päätetään tarvittaessa pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta eli partion strategiasta. 
 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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Jäsenkokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain 
ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä 
äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan 
välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. 
 
Hallituksen kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan suhteellisena vaalina siten, että kukin äänestää kahta 
ehdokasta, joista ensimmäinen saa yhden äänen ja toinen saa ½ ääntä. Vaalissa on äänestettävä kahta ehdokasta. 
Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan. Eniten ääniä saanut ehdokas toimii ensimmäisenä varapuheen-
johtajana ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas toimii toisena varapuheenjohtajana. Mikäli äänet menevät tasan 
äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. 
 
Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu edustaja voi äänestää enintään yhtä 
montaa ehdokasta kuin on valittavia ehdokkaita. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat tulevat valituiksi. Äänten men-
nessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.  
 
Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, kun vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. 

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 yhdistyksen varsinaiselle 
jäsenelle asetetaan kahdesta neljään partioneuvoston varajäsentä. 
 
Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista, joista vähin-
tään yhden tulee olla hallituksensa jäsen. 
 
Partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Yhdistyksen hallituksen jäsen ei voi kuulua par-
tioneuvostoon.  
 
Toimiminen partioneuvoston jäsenenä ei ole esteenä partioneuvoston puheenjohtajaksi valitsemiselle. 
 
Partioneuvoston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. 
 
Sama henkilö voidaan valita partioneuvoston puheenjohtajaksi yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi täydeksi kaksi-
vuotiskaudeksi. Sama henkilö voidaan valita partioneuvoston jäseneksi (mukaan lukien varapuheenjohtajaksi) yh-
täjaksoisesti enintään kolmeksi täydeksi kaksivuotiskaudeksi.  
 
Partioneuvosto voi asettaa työvaliokunnan valmistelemaan partioneuvostossa käsiteltäviä asioita hallituksen 
kanssa. 

13 § Partioneuvoston kokoukset  
Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat partioneuvoston kevät- 
ja syyskokous. Etäosallistuminen partioneuvoston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos 
siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja kun partioneuvostolle on annettu osallistumisohjeet. Kevätkokous pidetään 
huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. 
 
Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus tai partioneuvosto niin päättää tai jos vähintään 1/5 
partioneuvoston jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta esittämänsä asian käsittelemiseksi. 
 
Partioneuvoston kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on 
esitetty tai vaatimuksessa esitettynä sitä myöhempänä ajankohtana. Partioneuvoston kutsuu koolle yhdistyksen 
hallitus tai partioneuvoston puheenjohtaja. 
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Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen vii-
meistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta. 
 
Partioneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet 
muista jäsenistä on läsnä. Jos puheenjohtaja on estynyt kokouksessa, jossa valitaan partioneuvoston varapuheen-
johtajat, kokous valitsee tilapäisen puheenjohtajan, kunnes varapuheenjohtajat on valittu.  
 
Jokaisella partioneuvoston jäsenellä ja partioneuvoston puheenjohtajalla on yksi (1) ääni partioneuvoston kokouk-
sissa. 
 
Partioneuvoston kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä anne-
tuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 
kannattavansa. 
 
Hallituksen jäsenen vaalissa kuhunkin tehtävään ehdolle asetetut ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä 
äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä 
ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli 
äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.  
 
Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu edustaja voi äänestää enintään yhtä 
montaa ehdokasta kuin on valittavia. Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Äänten mennessä tasan vaali rat-
kaistaan arvalla. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään yksi (1) äänivaltainen edustaja sitä pyy-
tää. 

14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat  
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat 
 

1. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajien kertomuksen perus-
teella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 

2. Päätetään jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle. 
 

3. Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat 
 

1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten. 
 

2. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten. 
 

3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastusyhteisö tilintarkastuslain ja yhdistyslain mukaisesti. 
 

4. Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Niinä vuosina, jolloin pidetään yhdistyksen varsinainen jäsenkokous, syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraa-
vat asiat: 
 

5. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 
 

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet. 

15 § Hallitus ja sen tehtävät 
Yhdistyksen hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuudesta kah-
deksaan (6-8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten vastuualueet määritellään yhdistyksen menettelytapasään-
nössä.  
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Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 
Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen muuksi jäseneksi 
kuhunkin erikseen enintään kolmeksi täydeksi kaksivuotiskaudeksi. 
 
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjak-
soisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista ja vähintään puolet sen jäsenistä 
on läsnä. 
 
Hallitus voi asettaa työvaliokunnan valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita. 
 
Hallituksen tehtävänä on 
 

1. johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa; 
 

2. edustaa yhdistystä; 
 

3. vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden huolellisesta hoidosta; 
 

4. ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt; 
 

5. valmistella jäsenkokouksessa ja partioneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle 
ja huolehtia tehtyjen päätösten toimeenpanosta; 
 

6. pitää jäsenluetteloa; 
 

7. hyväksyä kannatusjäsenet; 
 

8. vahvistaa yhdistyksen valiokuntien jäsenet; 
 

9. määrätä nimenkirjoittajat sääntöjen 20 §:n mukaisesti. 
 
Partioneuvoston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. 

16 § Toimihenkilöt  
Hallitus päättää yhdistyksen johtavan toimihenkilön nimikkeestä ja työsuhteen ehdoista. Hallitus voi valtuuttaa 
johtavan toimihenkilön ottamaan yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, päättämään heidän työ-
suhteidensa ehdoista ja vapauttamaan toimihenkilöt. Johtava toimihenkilö hoitaa yhdistyksen päivittäistä hallin-
toa hallituksen johdon ja valvonnan alaisena ja johtaa muita toimihenkilöitä heidän esihenkilönään ja työnjohto-
oikeudellaan. 

17 § Jäsenmaksu 
Yhdistyksen A-, B- ja C-jäsenet maksavat yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun, joka kerätään partioneuvoston 
kevätkokouksen päätöksen mukaisesti. Jäsenryhmien jäsenmaksut, partiolaisten jäsenmaksuosuudet ja yksityis-
henkilöiden ja yhteisöjen kannatusjäsenmaksut voivat olla eri suuruiset. 
 
A-jäsenen jäsenmaksu määräytyy sen jäseninä olevien partiolaisten ja sen lippukunnissa jäseninä olevien partio-
laisten jäsenmaksuosuuksien perusteella. Partioneuvoston kevätkokous päättää partiolaisten jäsenmaksuosuudet, 
jotka perustuvat partiolaisen ikäkauteen ja siihen, että samassa perheessä on muita partiolaisia. Yhdistyksen jä-
senmaksuosuus peritään kultakin partiolaiselta ainoastaan kerran A-jäsenen vuotuisena jäsenmaksuna. B- ja C-
jäsenten jäsenmaksu määräytyy partioneuvoston kevätkokouksen kulloisenkin päätöksen perusteella. 
 
Hallitus voi vapauttaa A-jäseneen kuuluvan luonnollisen henkilön tai A-jäsenen lippukuntaan kuuluvan luonnol-
lisen henkilön tämän jäsenmaksuosuudesta kokonaan tai osittain. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää talou-
dellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. 
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Yhdistys kerää jäsenmaksunsa jäseniltään. Se voi kerätä myös A-jäsentensä jäsenilleen määräämät jäsenmaksut 
ja lippukuntien jäsenmaksut näiden puolesta sopimuksella. 
 
Yhdistyksen kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

18 § Taloudellinen toiminta 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Yhdistys voi hakea toimintaansa varten avustuksia ja solmia erilaisia kumppanuussopimuksia rahoittajien kanssa. 
 
Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa, kuten esimer-
kiksi julkaisutoimintaa. Yhdistys voi vuokrata toimi-, kokous- ja kurssitiloja sekä kiinteistöjä pienimuotoisesti 
jäsenilleen. Yhdistys voi harjoittaa myös muuta vastaavaa toimintaa. 
 
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa varten järjestämällä 
rahankeräyksiä ja arpajaisia. 
 
Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Partioneuvosto päättää kiinteän omaisuuden myy-
misestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 

19 § Jäsenluettelo 
Yhdistys ylläpitää jäsenluetteloa, johon merkitään yhdistyksen jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä yhdis-
tyksen toiminnan kannalta tarpeellinen muu tieto. 
 
Yhdistys voi ylläpitää jäsentensä puolesta jäsenen jäsenluetteloa ja varsinaisten jäsenten lippukuntien jäsenluet-
teloita. 

20 § Nimenkirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat 
 

1. hallituksen puheenjohtaja ja toinen hallituksen varapuheenjohtajista yhdessä tai 
 

2. joku heistä yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön 
kanssa tai 
 

3. kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä yhdessä tai 
 

4. hallituksen määräämä hallituksen jäsen yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. 

21 § Toimintaa ohjaava säännöstö 
Yhdistyksellä on peruskirja, jossa linjataan partioliikkeen tarkoitus ja toimintaperiaatteet, partion päämäärä, yh-
distyksen toimintaperiaatteet, partiolaisen arvopohja, partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja partio-oh-
jelma. Peruskirjan muuttamisesta päättää yhdistyksen jäsenkokous. Peruskirjaan voidaan tehdä muutoksia, jos 
2/3 jäsenkokouksen äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. 
 
Yhdistyksen toimielinten sääntöjä tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään yhdistyksen menettelytapasään-
nössä. 
 
Yhdistyksen menettelytapasäännön vahvistaa partioneuvosto, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia toimin-
taohjeita ja toimintaohjesääntöjä. Hallitus vahvistaa tarvittaessa alemmat toimintaohjeet ja toimintaohjesäännöt. 

22 § Sääntöjen muuttaminen 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos 2/3 jäsenkokouksen äänestyksessä annetuista äänistä sitä kan-
nattaa. Kokouskutsussa on mainittava, että jäsenkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. 
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23 § Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä 
jäsenkokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut yhdistyksen purkamista. Ko-
kouskutsuissa on mainittava, että jäsenkokouksessa käsitellään yhdistyksen purkaminen. 
 
Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päät-
täneen jäsenkokouksen päätöksen mukaan. 
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