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Tervetuloa vuosikokoukseen! 

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat tekee lauantaina 10. huhtikuuta historiaa. Järjestämme tuona 
päivänä ensimmäisen kerran tapaamisemme täysin ”etänä”. Vuosikokous on Partiokiltojen korkein 
päättävä toimielin ja odotan tapaamistamme teams-yhteydellä innokkaasti. Innokkuuteeni on syynsä, 
sillä meillä oli todella onnistunut paikalliskiltojen kiltamestarien tapaaminen maaliskuun alussa. 
Etäyhteydet eivät tietenkään korvaa varmasti jo monen meistä kaipaamaa läheistä tapaamista, porinaa 
ja kuulumisten vaihtamista, mutta näin koronapandemian aikana teams-yhteys on kuitenkin hieno 
mahdollisuus kokoontua päätöksiä tekemään. 
 
Meillä on edessä monella tavalla tärkeä kokous. Tutkailemme mennyttä ja tulevaa. Päätämme 
taloudesta. Hallitus tuo myös päätettäväksi ehdotuksen Partiokiltojen uusiksi säännöiksi, jotka 
mielestäni hyväksyntänne jälkeen rytmittävät toimintaamme monella tavalla uuteen suuntaan. 
Partiokillat katsoo nyt monella tavalla tulevaisuuteen ja on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni 
jäsen osallistuu aktiivisesti keskustellenkin tähän vuosikokoukseen. 
 
Tuleva vuosikokous on myös juhlakokous. Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat viettää parasta aikaa 70-
vuotisjuhlavuottaan. Ajatelkaa kuluneita vuosikymmeniä teidän yhteisenä polkunanne 
partiomaailmassa. Mitä partio teille merkitsee? Muistelkaa tapaamisianne ja ystäviänne lähipiirissänne, 
Suomessa ja maailmalla. Olette tehneet huikean retken. Jokainen jäsen on omalla toiminnallaan tehnyt 
mahdolliseksi sen, että vietämme nyt juhlavuottamme.  
 
Muistelkaa myös heitä, jotka ovat jo menneet kotiin. 
 
Vaikka vuosikokous järjestetään etänä, Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat juhlii jäsentapaamisella 
Laikun lavalla Tampereen keskustassa lauantaina 22. elokuuta. Kutsun jo nyt teidät kaikki tähän juhlaan. 
Juhlatoimikunta ahertaa työssään ja juhlamerkin suunnittelukilpailu on käynnissä. 
 
Odotamme kaikki koronapandemian hellittämistä. Osa meistä on saanut jo rokotuksenkin. Toivottavasti 
kukaan meistä ei ole sairastanut tai sairastu koronaan. Paikalliskiltojen kiltamestarit tietävät, kuinka 
haastavaa on ollut killan toiminnan järjestäminen nyt jo vuoden ajan. Edessä on kuitenkin kevät ja kesä. 
Koko maailma lähtee siitä, että pandemia hellittää, voitetaankin, ja kulkemisen vapaus koittaa. 
Tavataan vuosikokouksessa – pysytään terveinä. 
 
Juha Kosonen 
valtakunnankiltamestari 
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VUOSIKOKOUS 
 

Aika:   10.4.2021 alkaen klo 12.30 
 
Paikka:  Etäkokous, Teams 

  
 

Esityslista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
Hallitus esittää, että kokous kutsuu puheenjohtajaksi Petri Loukon ja sihteeriksi yhdistyksen sihteerin Tiina 
Itävuoren. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus kutsuu vuosikokouksen ja ylimääräiset kokoukset koolle 
kokouskutsulla yhdistyksen jäsenlehdessä tai kirjeellä vähintään 14 päivää ennen kokousta. 
Vuosikokouksen 2021 kokouskutsu on julkaistu Pyhä Yrjänä -jäsenlehdessä, jonka ilmestymispäivä oli 
15.2.2021. 
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista 
yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi antaa mahdollisuuden järjestää yhdistyksen 
kokouksen etäkokouksena, vaikka tästä ei olisi yhdistyksen säännöissä mainintaa ja vaikka yhdistys ei ole 
hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.  
Väliaikaisen lainsäädännön mukaan yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen 
osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, 
joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä 
ilmoittautumispäivästä.  
 

4. Todetaan osallistujien määrä sekä hyväksyttyjen valtakirjojen määrä. 
 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 

6. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.  
Hallituksen esitykset: 
a) Tilinpäätös Liite 1  
b) Toimintakertomus Liite 2. 
 

7. Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen  vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 

8. Esitetään 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio  
Hallituksen esitykset: 
a) Toimintasuunnitelma  Liite 3 
b) Talousarvio  Liite 4 
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9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsen- että kannatusjäsenmaksun suuruus 
vuodelle 2021. 
Pysyväisohjeiden mukaisesti vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus on päätetty vuosikokouksessa 2020. 
Jäsenmaksut vuonna 2021: 25€ perheen ensimmäinen jäsen, 16€ perheen toinen jäsen, 
kannatusjäsenmaksu 200€. Liittymismaksua ei peritä. 

 
10. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2022. 

Pysyväisohjeiden määräys. 
 

11. Kuullaan vaalitoimikunnan esitys valtakunnan kiltamestariksi ja hallituksen jäseniksi. 
 

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (valtakunnan kiltamestari). 
 

13. Todetaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet.  
Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Hele Ali-Löytty, Tuija-Maija Arvola ja Viveca Ståhlström 
 

14. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrä (3-4). 
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  
 

15. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 
 

16. Valitaan kolme (3) jäseninen vaalitoimikunta ja sille puheenjohtaja valmistelemaan seuraavan 
vuosikokouksen henkilövaaleja. 
 

17. Päätetään sääntömuutoksesta 
Hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi, Liite 5 
 

18. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
Hallitukselle ei ole määräaikaan mennessä tullut esityksiä muihin asioihin. 
 

19. Käsitellään tiedotusasiat. 
 

20. Kokouksen päättäminen.  



SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄ PARTIOKILLAT RY

S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RF

Tilinpäätös 31.12.2020

Bokslut 31.12.2020

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020 1

Tase 31.12.2020 2

Liitetiedot 3

Allekirjoitukset 4

Tuloslaskelma ja talousarvio 5

Tase 7

Tase-erittely 8
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA

Kotimaantoiminta 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Tuotot 0,00 0,00

Kulut -138,00 -2 049,40

-138,00 -2 049,40

Kansainvälinen toiminta

Tuotot 0,00 0,00

Kulut -1 666,12 -651,55

-1 666,12 -651,55

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -1 804,12 -2 700,95

Yhteiset kulut

Tuotot

Kulut -9 184,67 -10 819,30

Tuotto-kulujäämä -10 988,79 -13 520,25

Varainhankinta

Tuotot 12 091,05 11 761,47

Kulut -2 284,27 -1 903,80

Varainhankita 9 806,78 9 857,67

Tuottto-kulujäämä -1 182,01 -3 662,58

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 200,00 380,00

Kulut 0,00 -195,43

Sijoitus - ja rahoitustoiminta 200,00 184,57

Tilikauden alijäämä -982,01 -3 478,01
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TASE 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 2 757,86 2 261,28

Saamiset 0,00 42,07

Rahoitusomaisuus 26 198,79 27 566,41

Vaihtuvat vastaavat 28 956,65 29 869,76

VASTAAVAA 28 956,65 29 869,76

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Ed.tilikausien ylijäämät 28 651,35 32 129,36

tilikauden tulos -982,01 -3 478,01

Oma pääoma 27 669,34 28 651,35

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 1 287,31 50,00

Siirtovelat 1 168,41

VASTATTAVAA 28 956,65 29 869,76
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SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT RY

S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RF

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2§)

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan käypään hintaan.

Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan käypään hintaan.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Jäsenmaksut 

Perheen 1. jäsen 25 €

Perheen 2.jäsen 16 €

Jäseniä 31.12.2020 465

Kansainväliset jäsenmaksut

ISGF 2020 514 jäsentä 1 171,32

Europpa 2019 30,00

Europpa 2020 30,00

1 231,32

Vastattavaa koskevat liitetiedot

OMA PÄÄOMA 2020 2019

1.1. 28651,35 32129,36

tilikauden tuloa -982,01 -3478,01

31.12. 27669,34 28651,35

Annetut pantit

Yhdistys ei ole antanut pantteja
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ALLEKIRJOITUKSET

helmikuuta 2021

Juha Kosonen Leena  Raukko

Hele Ali-Löytty Tuija-Maija Arvola

Tiina Itävuori Nanna Katavisto

Anne Lahtonen Viveca Ståhlström

Pipsa Wilhelms

Toiminnantarkastaja



5

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 TA2020

 VARSINAINEN TOIMIALA

Kotimaan toiminta

Tuotot

Jäsentilaisuuksein tuotot 0,00 0,00 50,00

Retkien tuotot 0,00

Tuotot yhteensä 0,00 0,00 50,00

Muut kulut

Jäsentilaisuuksien kulut -138,00 -2 049,40 -700,00

Retkien kulut -350,00

Jäsenhankinta 0,00 -300,00

Kulut yhteensä -138,00 -2 049,40 -1 350,00

Kotimaan toiminta yhteensä -138,00 -2 049,40 -1 300,00

Kansainvälinen toiminta

Kulut

Jäsenmaksut -1 231,32 -251,55 -1 500,00

Kansainväliset kokoukset -434,80 -400,00 -400,00

Yhteensä -1 666,12 -651,55 -1 900,00

Kansainvälinen toiminta yhteensä-1 666,12 -651,55 -1 900,00

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

Yhteiset kulut

Hallituksen matkat ja ruokailu -937,51 -1 672,85 -600,00

Työryhmien kulut 0,00 -100,00

Muut kokoukset 0,00 -200,00

Muut kulut 0,00 -200,00

PY painatus -2 072,50 -1 990,00 -1 600,00

PY postitus -2 090,00 -1 930,00 -2 000,00

PY toimitus ja muut kulut -1 000,00 -1 012,00 -1 000,00

Huomionosositukset -110,00 -1 995,14 -200,00

Stipendit -1 290,00

Konttoritarvikkeet -147,05 -49,80 -300,00

Pankkikulut -232,28 -226,33 -200,00

Kirjanpito -2 270,33 -533,48 -2 300,00

IT-kulut -5,00 -65,00 -50,00

Postikulut -320,00 -54,70 -400,00

Yhteensä -9 184,67 -10 819,30 -9 150,00

Tuotto-kulujäämä -10 988,79 -13 520,25 -12 350,00



VARAINHANKINTA 6

Tuotot

Jäsenmaksut 9 898,00 10 698,00 11 000,00

Myyntituotteet 1 253,60 518,67 2 100,00

Postimerkkien myynti 939,45 504,80 700,00

Lahjoitukset 0,00 40,00

Tuotot yhteensä 12 091,05 11 761,47 13 800,00

Kulut

Paikalliskiltojen jäsenmaksut -234,00

Myyntituotteiden osto -1 841,40 -941,33 -1 900,00

varastomuutos 496,58 -223,67

Postimerkki tilitys -939,45 -504,80 -700,00

Muut varainhankinnan kulut -100,00

Kulut yhteensä -2 284,27 -1 903,80 -2 700,00

Varainhankinnan kate 9 806,78 9 857,67 11 100,00

Tuotto kulujäämä -1 182,01 -3 662,58 -1 250,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Rahoitustoiminta

Korkotuotot 200,00 380,00 380,00

Yhteensä 200,00 380,00 380,00

Kulut

Rahoitustoiminta

Korkokulut 0,00 -10,43

Mut rahoituskulut 0,00 -185,00

Kulut yheensä 0,00 -195,43 0,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 200,00 184,57 380,00

TILIKAUDEN TULOS -982,01 -3 478,01 -870,00
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TASE 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 2 757,86 2 261,28

Vaihto-omaisuus yhteensä 2 757,86 2 261,28

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset

Verotilisaamiset 0,00 0,07

Yhteensä 0,00 0,07

Siirtosaamiset

Ennakot 0,00 42,00

Yhteensä 0,00 42,00

Saamiset yhteensä 0,00 42,07

Rahat ja pankkisaamiset

Nordea 1 969,18 3 470,30

Aktia 22 729,61 14 596,11

Aktia Likvida 1 500,00 1 500,00

Debentuuri III 8 000,00

Rahat ja pankkisaamiset 26 198,79 27 566,41

VAIHTUVAT VASTAAVAT 28 956,65 29 869,76

VASTAAVAA 28 956,65 29 869,76

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma

Ed.tilikausien ylijäämä 28 651,35 32 129,36

Tilikauden yli/alijäämä -982,01 -3 478,01

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 27 669,34 28 651,35

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot

Ostovelat 1 287,31 -50,00

yhteensä 1 287,31 -50,00

Siirtovelat 0,00 1 168,41

yhteensä 0,00 1 168,41

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 287,31 1 218,41

VASTATTAVAA 28 956,65 29 869,76
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SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT RY

S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RF

TASE-ERITTELY

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Erillisen listan mukaan 2 757,86

Rahat ja pankkisaamiset

Aktian talletukset

1.1.2020 Debentuuri 4/2015 bullet8 000,00

19.10.2020 Päättyy -8 000,00

31.12.2020 0,00

1.1.2020 Aktia lyhyt korkorahasto

osuuksia 5803,606

Hankintahinta 1 500,00

Markkinahinta 31.12.20201 578,23

Kirjapitoarvro 1 500,00

Aktian talletukset yhteensä 1 500,00

Pankkisaamiset

Aktia  …79954 22 729,61

Nordea ….1710 1 969,18

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 26 198,79

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 28 956,65

VASTAAVAA 28 956,65

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Ed.tilikausien tulos 28 651,35

Tilikauden alijäämä -982,01

Oma pääoma yhteensä 27 669,34
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VIERASPÄÄOMA

Lyhytaikainen vieraspääoma

Ostovelat

Postimerkkimyynti ISGF 939,45

Matkalaskut 37,86

Palauttamaton kiltapäivämaksu 60,00

Lamminmäki 250,00

Ostovelat yhteensä 1 287,31

Lyhtaikainen vierapääoma 1 287,31

Viera pääoma yhteensä 1 287,31

VASTATTAVAA 28 956,65

Turussa 24.1.2021

Anne Lahtonen
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TOIMINTAKERTOMUS 2020 

1. YLEISTÄ 

ISGF:n maailmankonferenssissa Balilla 2017 päätetty kansainvälinen teema ”Kilta katsoo 
tulevaisuuteen” jatkuu vielä Madridin maailmankonferenssiin 2021, mikäli konferenssi pidetään. 
Koronapandemian takia konferenssi siirrettiin jo kerran vuodella. 

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat (SPYP) johti kansainvälisestä teemasta oman 69. toimintavuotensa 
teeman ”Ihan rauhassa”. Teeman mukaisesti oli tarkoitus järjestää muun muassa Kiltapäivät 
Hämeenlinnassa 21.- 23. maaliskuuta, jonka sisällöksi suunniteltiin tutustumista Tykistömuseoon, 
Sibeliuksen syntymäkotiin sekä kiltalaisten illanviettoa saunoineen Syöksynsuun leirikeskuksessa. 
Viikonloppu suunniteltiin huipentuvaksi sunnuntain koulutukselliseen aamupäivään ja päivän 
vuosikokoukseen. 

Vuosi jää Suomen Pyhän Yrjänän Partiokiltojen historiaan vuotena, jolloin mikään 
toimintasuunnitelmaan merkitty tapahtuma ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vuotemme sotki 
koronapandemia. Vuosikokous pidettiin useita kuukausia sääntöjen määräämän ajan jälkeen, tosin 
voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Hallitus keskittyi tilanteen seuraamiseen ja sen mukaisiin 
päätöksiin. 

Yhteyttä paikalliskiltoihin pidettiin Pyhä Yrjänä-lehden välityksellä, sähköpostein ja Facebook-viestein. 
Valtakunnankiltamestari teki neljän killan kierroksen. Toiminnasta toteutui vain paikalliskiltojen 
retkipäivä 1. elokuuta, mistä kerrottiin lehdessä ja Facebook-sivulla. 

2. JÄSENET 

Vuoden lopussa SPYP:llä oli jäseniä 465. Jäseniä erosi 60 ja liittyi 11. Jäsenrekisterin hoitaja Anne 
Lahtonen päivitti vuoden lopussa paikalliskiltojen jäsentiedot saaden tästä paljon kiitosta. 

3. PAIKALLISKILLAT 

Vuoden 2020 vuosiseloste toimitettiin paikalliskilloille sähköisessä muodossa. Lomakkeen palautti 17/34 
killasta.   

Jonkin verran muutosta on tapahtunut vuosiraporttien saamisessa. Edellisten vuosien toiminnasta on 
raportoitu seuraavasti: vuoden 2017 toiminnasta 23, vuoden 2018 toiminnasta 18 ja vuoden 2019 
toiminnasta 13 kiltaa.    

Paikalliskiltojen kokoontumismäärät vaihtelivat 0-8 kertaan. Koronavuosi kokoontumisrajoituksineen on 
vaikuttanut merkittävästi kiltojen toimintaan.  

Paikalliskiltojen toiminnan perustana ovat kilta- ja vuosikokoukset sekä erilaiset luontoretket. Useita 
ennalta suunniteltuja tapahtumia jouduttiin siirtämään kokoontumisrajoitusten vuoksi.   

Yhteistyö muiden kiltojen kanssa on ollut vähäistä. Betlehemin Rauhantuli on kuitenkin liikkunut killoilta 
toiselle.   

Paikalliskiltojen antama apu partiopiirien tai lippukuntien toiminnalle on merkittävää. Toiminta on 
kuluneen vuoden aikana ollut lähinnä lippukuntien kämppien talkoita, partiotaitokilpailuiden 
järjestelytehtäviin osallistumista.  
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4. VARSINAINEN TOIMINTA 

a. Tapahtumat ja osallistumiset 

Paikalliskiltojen retkipäivä toteutui kunkin killan suunnitelmien mukaan 1. elokuuta.  

Kolmiapila-killan Helsinkiin 25.10. suunnittelema Fellowship Day peruttiin ja siirrettiin syksyksi 2021. 

Valtakunnankiltamestari Juha Kosonen tutustui syys-lokakuussa Sydän-Suomen kiltaan Jyväskylässä, 
Kaakkurikiltaan Kyyjärvellä, Lahden Kiltapartiolaisiin sekä Espoon Pyhä Yrjänä-kiltaan. Vierailu 
Kärppäkiltaan Seinäjoelle peruuntui. 

Valtakunnankiltamestari Juha Kosonen, virallisena edustajana ja päätoimittaja Nanna Katavisto 
osallistuivat Teams-yhteydellä Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen 14.-15.11. SPYP on Suomen 
Partiolaisten B-jäsen ja sillä on osallistumis- ja puheoikeus jäsenkokouksessa. 

  

b. Betlehemin Rauhantuli 

Jo yli tuhat vuotta on ikuinen tuli palanut Betlehemissä. Halki Euroopan kulkeva Betlehemin Rauhantuli 
on perinne, joka sai alkunsa vuonna 1986 kun itävaltalainen lapsi on noutanut liekin Jeesuksen 
syntymäpaikalta ja lähettänyt sen matkaan. 

Rauhantuli saapui Suomeen: perjantaina 20.11. ja se oli Turun Partiotoimiston takapihalta vapaasti 
noudettavissa omiin lyhtyihin. 

Meillä Suomessa Rauhantulen päävastuu on Lounais-Suomen Partiopiirin kv- ja aatejaostolla. Kiltalaiset 
tekevät yhteistyötä jaoston kanssa mm. kuljettajina ja liekinvartijoina sekä vievät tulen joulunajan 
tervehdyksenä eri paikkoihin ja eri henkilöille. 

Rauhantuli kulki 15 maakuntaan. 

 

c. Pyhä Yrjänä-lehti ja muu tiedotustoiminta 

Lehti ilmestyi neljä kertaa, ja sivuja kertyi yhtenä 96. Lehti kertoi SPYP:n ja paikalliskiltojen tapahtumista 
ja SPYP:n kokouspäätöksistä. Kansainvälisyys oli hyvin esillä, samoin tuotemyynti. 

Joulukuun kokouksessa hallitus kävi laajempaa keskustelua lehden kehittämisestä. 

Lehden päätoimittaja oli Nanna Katavisto ja taitosta huolehti Merja Lamminkangas. 

 

d. Postimerkkipankki 

Postimerkkipankkia hoiti Pauli Ihamäki Tampereelta. Pankkiin tuli merkkilähetyksiä tasaiseen tahtiin. 
Toimintaa vauhditettiin onnistuneesti kirjoituksin Pyhä Yrjänä-lehdessä ja Facebook-sivulla. Suomen 
Partiolaisten partiopiirien postimerkkipankkilaatikot päivitettiin. 

Postimerkkipankin tuotto 939 euroa siirrettiin lyhentämättömänä ISGF:n avustustoimintaan. 
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e. Kiltapuoti 
Kilta-asujen, huivien ja merkkien sekä korttien myyntiä varten toimi Kiltapuoti, jonka hoitajana toimi 
Harriet Meinander. Tuotteita markkinoitiin Pyhä Yrjänä-lehdessä ja kotisivulla. Myös vuosikokouksessa 
Kiltapuoti oli paikalla. 

Kiltapuodin tuotolla rahoitettiin osittain SPYP:n toimintaa. Kiltapuodin myynti oli 1254 euroa. 

f. Kansainvälinen toiminta 

Elokuuksi suunniteltu ISGF:n Maailmankonferenssi siirrettiin vuodella eteenpäin, muutama kiltalainen 
oli ilmoittautunut, joista osa on perunut ilmoittautumisensa. SPYP:n edustajia ei ehditty valita. 

Kansainvälisesti vuosi oli hiljaiseloa, koska kaikkialla kokouksia peruttiin. 

5. HALLINTO 

a. Vuosikokous 

SPYP:n korkein päättävä toimielin vuosikokous pidettiin Päivölän Opistolla Valkeakoskella 10. lokakuuta. 
Paikalla oli 21 kokousedustajaa, jotka käyttivät 45 ääntä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pauli 
Ihamäki. Kokoukseen saatiin myös Suomen Partiolaisten puheenjohtajan Maria Ruoholan tervehdys. 

b. Hallitus  

10.10 asti 

puheenjohtaja, valtakunnankiltamestari  Juha Kosonen 

varapuheenjohtaja, valtakunnan varakiltamestari Harriet Meinander 

sihteeri    Hele Ali-Löytty 

rahaston- ja jäsenrekisterin hoitaja  Tarja Vuorio     

kansainvälinen sihteeri   Viveca Ståhlström 

tapahtumavastaava   Tiina Itävuori 

Betlehemin Rauhantulesta vastaava  Tuija Arvola 

päätoimittaja/tiedottaja   Nanna Katavisto 

Vuosikokous valitsi 10.10, hallituksen varapuheenjohtajaksi, valtakunnan varakiltamestariksi Leena 
Raukon ja uusiksi jäseniksi Anne Lahtosen ja Pipsa Wilhelmsin. Nanna Katavisto ja Tiina Itävuori jatkavat 
hallituksessa. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 9.11. valittiin seuraavat vastuuhenkilöt:  

jäsenrekisterin- ja rahastonhoitaja  Anne Lahtonen 

sihteeri     Tiina Itävuori 

Pyhä Yrjänä-lehden päätoimittaja  Nanna Katavisto 

kansainvälinen sihteeri   Viveca Ståhlström 

  



 

   
 

4 

tapahtumavastaavat   Hele Ali-Löytty 

Pipsa Wilhelms   

Tuija-Maija Arvola 

Betlehemin Rauhantulesta vastaava  Tuija-Maija Arvola 

Hallitus kokoontui 10 kertaa, joista osan Teams-yhteyksin. 

 

c. Toimikunnat 

Vaalitoimikunta 

Vuosikokous valitsi 24.3.2019 vaalitoimikunnan valmistelemaan vuoden 2020 vuosikokous- vaaleja. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Pirjo Rintamäki ja jäseninä Riitta Holmberg, Kari Takamaa ja Hannu 
Rättö. 

Vuosikokous nimitti 10.10. vaalitoimikunnan valmistelemaan vuoden 2021 vuosikokouksen vaaleja. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimii Ritva Liinamaa ja jäseninä Liv Aure-Olli ja Hannu Rättö. 

70-vuotisjuhlatoimikunta 

Hallitus nimitti kokouksessaan 25.11. SPYP:n 70-vuotisjuhlaa (2021) valmistelevan toimikunnan. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimii Juha Kosonen ja varapuheenjohtajana Hele Ali-Löytty. 
Toimikunnan jäseniksi nimettiin Jari Juhola, Kirsti Nurminen, Ritva Liinamaa ja Pasi Kylmälä. 
Toimikunnan yhdyshenkilö Hämeen Partiopiiristä on järjestöpäällikkö Heli Lehtomäki. 

Ansiomerkki- ja muistamistoimikunta 

SPYP:lle hankittiin jäsenten palkitsemiseen hopeinen ja kultainen ansiomitali. Mitalien jakamista 
valmistelemaan sekä yhdistyksen muita palkitsemiskäytäntöjä luomaan nimettiin hallituksen 
kokouksessa 25.11. toimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Pipsa Wilhelms ja jäseninä Visa Liippola, 
Doris Stockmann, Eeva-Liisa Mäkinen ja Tarja Vuorio.  

6. TALOUS 

SPYP:n jäsenmaksutuotot olivat 9898 euroa. Kulueristä suurin oli Pyhä Yrjänä-lehden painatus- ja 
jakelukustannukset 4162 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätös on 982 euroa alijäämäinen. 

Vuonna 2017 aloitettua stipendiä Suomen Partiolaisten partiojohtajien jatkokoulutukseen (KoGi) 
osallistuville ei jaettu yhtään. Vuosikokous päätti 10.10. lopettaa stipendien jakamisen. 

SPYP:n jäsenmaksu oli 25 euroa ja perheen toisen jäsenen osalta 16 euroa. Kannatusjäsenmaksu oli 200 
euroa. 

Tarkemmin SPYP:n taloudesta kerrotaan vuoden 2020 tilinpäätöksessä. 

  

KERRAN PARTIOLAINEN – AINA PARTIOLAINEN 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 

1. YLEISTÄ 

Vuosi 2021 on Suomen Pyhän Yrjänän Partiokiltojen 70-vuotisjuhlavuosi. Vuoden huipentaa elokuussa 
järjestettävä juhla, johon toivotaan niin kiltapartiolaisten kuin muidenkin kiltatoiminnasta 
kiinnostuneiden runsasta osallistumista.  

Vuonna 2017 Balin maailmankonferenssissa päätetty kansainvälinen teema "Kilta katsoo 
tulevaisuuteen" jatkuu vielä Madridin maailmankonferenssiin 2021.  

Betlehemin Rauhantulen jakaminen SPYP:n ja paikalliskiltojen toimesta jatkuu yhteistyössä partiolaisten 
kanssa. 

SPYP osallistuu Suomen Partiolaisten ja partiopiirien tapahtumiin ja leireihin kiltatoiminnan 
tunnettuuden lisäämiseksi.  

SPYP aloittaa strategiatyön. Tavoitteena on, että strategiaehdotus on vuosikokouksen käsiteltävänä 
keväällä 2022.  

 

2. JÄSENET 

Jäseneksi kiltatoimintaan voidaan liittyä joko paikalliskillan tai suoraan SPYPin kautta. Mikäli henkilö 
liittyy suoraan SPYPin kautta, jäsenrekisterinhoitaja ohjaa liittymispyynnön paikalliselle killalle. Jäsen on 
suoraan SPYPin henkilöjäsen ja paikalliskilta päättää jäsenen ottamisesta omaan toimintaansa. 

 

3. TOIMINTA 

Paikalliskillat ovat Suomen Pyhän Yrjänän Partiokiltojen toiminnan perusta. Ne tarjoavat jäsenilleen 
erilaisia jäseniä kiinnostavia toimintamuotoja. 

SPYP tukee paikalliskiltojen toimintaa sääntöjensä mukaisesti. 

Valtakunnalliset kiltatapahtumat 

10.4.2021   vuosikokous, Lahti 

15.-16.5.2021   kevätretki, Inkoo. St. Nicholaus-kilta järjestää 

1.8.2021  Kiltojen retkipäivä 

22.8.2021   70-vuotisjuhla Tampereella, ulkoilmatapahtuma  

27.-28.8.2021  SP:n johtajatulet, Evo. SPYP järjestää yhden puheenvuoron 
partiotoiminnan historiasta ja nykypäivästä. Mahdollisesti yhdessä 
Partiomuseon kanssa 
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Betlehemin Rauhantuli on olennainen osa myös partiokiltatoimintaa. SPYP jatkaa yhteistyötä Lounais-
Suomen Partiopiiriin, muiden partiopiirien, partiolaisten ja paikalliskiltojen kanssa Rauhantulen ja sen 
viestin levittämiseksi Suomeen. Vuoden 2021 osalta SPYPin tavoite on, että mahdollistamme sen, että 
Rauhantuli tavoittaisi jokaisen Suomen piispan. 

Rauhantulen julkisuusarvo kiltatoiminalle on merkittävä ja paikalliskiltojen toivotaan ottavan aktiivisesti 
yhteyttä mm. tiedotusvälineisiin Rauhantulta jakaessaan. 

SPYP pyrkii osaltaan tehostamaan viestintää Rauhantulesta jäsenistönsä keskuuteen. Rauhantulen reitit 
Turusta muuhun Suomeen tehdään hyvissä ajoin tunnetuksi. 

Osallistumme Kansainvälisen postimerkkipankin tukemiseen. Tehostamme toimintaa aktivoimalla 
jäsenistöä merkkien keräämiseen. SPYP huolehtii merkkien myynnistä ja tuoton tilityksestä ISGF:n 
kehitysrahastoon. 

 

4. HALLINTO 

SPYPin toimintaa johtaa hallitus, jossa on valtakunnankiltamestari (puheenjohtaja) valtakunnan 
varakiltamestari (varapuheenjohtaja) ja vuosikokouksen sääntöjen mukaan päättämä määrä jäseniä. 
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. 

Hallitus kokoaa ja nimittää seuraavat toimikunnat: 

strategiatoimikunta  

markkinointitoimikunta 

Pyhä Yrjänä-lehden toimituskunta 

Hallitus on valmistellut kevätkokoukseen sääntömuutosesityksen. Mikäli vuosikokous hyväksyy säännöt, 
lähetetään ne ISGF:n hyväksyttäväksi. 

 

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Kansainvälinen sihteeri seuraa ISGF:n (Maailmanliitto) ja NBSR:n (Pohjoismaiden ja Baltian alue) 
toimintaa ja niissä järjestettäviä tapahtumia ja tiedottaa niistä jäsenistölle. Hallitus päättää tapahtumiin 
ja kokouksiin osallistumista sekä nimeää niihin viralliset edustajat. 

SPYP lähettää edustuksen (korkeintaan 4 edustajaa kongressiin ilmoittautuneista kiltalaisista) 
Maailmankongressiin Madridiin 17.-22.8.2021 

Islannin Inspiraatiofoorumiin vuonna 2022 etsitään edustajat.  

 

6. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

Pyhä Yrjänä-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Numero 2/2021 on juhlanumero. Lehden sisältöä ovat 
menneet ja tulevat tapahtumat, erilaiset kiltakirjoitukset ja kiltojen esittelyt. Lehden sisältöä ja ulkoasua 
kehitetään.  
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Hallitus tukee ja aktivoi kiltalaisten määrän lisäämistä pienissä killoissa (2-3 jäsentä) järjestämällä ko. 
paikkakunnille tilaisuus vanhoille partiolaisille. (2-3 tilaisuutta v. 2021). Päivitetään killan 
perustamisohjeet. 

SP:n Johtolanka -uutiskirjeessä (maaliskuu) kerätään yhteystietoja lippukuntien vanhojen jäsenten 
muodostamista killoista/tukiyhdistyksistä. Näistä pyritään saamaan jäseniä SPYPiin.  

Valmistetaan jäsenhankinta- ja markkinointimateriaalia paikalliskiltojen käyttöön. 

Ylläpidetään aktiivisesti SPYPin kotisivua www.partiokillat.fi sekä hyödynnetään markkinoinnissa 
Facebook-sivua. 

Julkaistaan tarvittaessa Kiltamestarikirjettä (kaikille kiltamestareille) ja Kiltakirjettä (kaikille 
kiltapartiolaisille, joiden sähköpostiosoite on SPYPin tiedossa). 

 

7. TALOUS 

Taloudenhoidon tavoitteena on vahva talous. Toiminnan rahoitus perustuu jäsen- ja osanottomaksuihin 
sekä tuotemyyntiin. Siksi vahvan talouden edellytyksenä on jäsenhankinnan lisääminen, uusien kiltojen 
perustaminen, nykyisten kiltojen tukeminen, varojen sijoittaminen turvaavasti, hankintojen tekeminen 
harkitusti ja isojen hankintojen kilpailuttaminen. 

Tuotemyyntiä Kiltapuodissa kehitetään. 

 



TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 TA 2020 TA   2021

 VARSINAINEN TOIMIALA

Kotimaan toiminta

Tuotot

Jäsentilaisuuksein tuotot 0,00 0,00 50,00 3 000,00

Retkien tuotot 0,00

Tuotot yhteensä 0,00 0,00 50,00 3 000,00

Muut kulut

Jäsentilaisuuksien kulut -138,00 -2 049,40 -700,00 -4 200,00

Retkien kulut -350,00

Jäsenhankinta 0,00 -300,00

Kulut yhteensä -138,00 -2 049,40 -1 350,00 -4 200,00

Kotimaan toiminta yhteensä -138,00 -2 049,40 -1 300,00 -1 200,00

Kansainvälinen toiminta

Kulut

Jäsenmaksut -1 231,32 -251,55 -1 500,00 -1 100,00

Kansainväliset kokoukset -434,80 -400,00 -400,00 -800,00

Yhteensä -1 666,12 -651,55 -1 900,00 -1 900,00

Kansainvälinen toiminta yhteensä -1 666,12 -651,55 -1 900,00 -1 900,00

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

Yhteiset kulut

Hallituksen matkat ja ruokailu -937,51 -1 672,85 -600,00 -800,00

Työryhmien kulut 0,00 -100,00 -200,00

Muut kokoukset 0,00 -200,00 -100,00

Muut kulut 0,00 -200,00

PY painatus -2 072,50 -1 990,00 -1 600,00 -2 100,00

PY postitus -2 090,00 -1 930,00 -2 000,00 -2 100,00

PY toimitus ja muut kulut -1 000,00 -1 012,00 -1 000,00 -200,00

Markkinointi -800,00

Huomionosositukset -110,00 -1 995,14 -200,00 -200,00

Stipendit -1 290,00

Konttoritarvikkeet -147,05 -49,80 -300,00 -200,00

Pankkikulut -232,28 -226,33 -200,00 -200,00

Kirjanpito -2 270,33 -533,48 -2 300,00 -150,00

IT-kulut -5,00 -65,00 -50,00 -50,00

Postikulut -320,00 -54,70 -400,00 -400,00

Yhteensä -9 184,67 -10 819,30 -9 150,00 -7 500,00

Tuotto-kulujäämä -10 988,79 -13 520,25 -12 350,00 -10 600,00



VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksut 9 898,00 10 698,00 11 000,00 10 500,00

Myyntituotteet 1 253,60 518,67 2 100,00 1 000,00

Postimerkkien myynti 939,45 504,80 700,00 700,00

Lahjoitukset 0,00 40,00

Tuotot yhteensä 12 091,05 11 761,47 13 800,00 12 200,00

Kulut

Paikalliskiltojen jäsenmaksut -234,00

Myyntituotteiden osto -1 841,40 -941,33 -1 900,00 -800,00

varastomuutos 496,58 -223,67

Postimerkki tilitys -939,45 -504,80 -700,00 -700,00

Muut varainhankinnan kulut -100,00 -100,00

Kulut yhteensä -2 284,27 -1 903,80 -2 700,00 -1 600,00

Varainhankinnan kate 9 806,78 9 857,67 11 100,00 10 600,00

Tuotto kulujäämä -1 182,01 -3 662,58 -1 250,00 0,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Rahoitustoiminta

Korkotuotot 200,00 380,00 380,00

Yhteensä 200,00 380,00 380,00

Kulut

Rahoitustoiminta

Korkokulut 0,00 -10,43

Mut rahoituskulut 0,00 -185,00

Kulut yheensä 0,00 -195,43 0,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 200,00 184,57 380,00

TILIKAUDEN TULOS -982,01 -3 478,01 -870,00 0,00
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SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS – VUOSIKOKOUKSELLE 10.4.2021 
 
Vuosikokous on päättänyt 25.3.2019 seuraavasti sääntömuutoksesta: 
Sääntömuutos jätettiin pöydälle ja hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus voi valita 
toimikunnan uudistusta valmistelemaan. Ehdotetut muutokset killoille tiedoksi vähintään puoli 
vuotta ennen vuosikokousta. 
 

- Hallitus on päättänyt edistää sääntömuutoksen etenemistä kevään 2021 vuosikokouksessa ja 
valinnut siihen valmistelevan toimikunnan kokouksessaan 01/21. Toimikuntaan valittiin 
kiltamestari Juha ”Juuso” Kosonen, varakiltamestari Leena ”Banda” Raukko ja hallituksen jäsen 
Pipsa Wilhelms. 

- Kiltamestari on käynyt myös sähköpostikeskustelun Olli ”Opi” Koskelan kanssa 
sääntömuutosehdotukseen liittyen ja viestittelyssä O.K. ei näe tarpeelliseksi kiirehtiä 
sääntömuutosta, mutta ihmetteli, miksi valtakirjaäänet tulisi poistaa. Todettakoon tässä, että 
hallitus ei esitä valtakirjaäänistä luopumista. 

- Sääntömuutoksen valmistelussa on otettu huomioon ehdotukset, jotka on kirjattu 
vuosikokouksen 25.3.2019 pöytäkirjaan. 

- Huomioitavaa on sääntömuutoksen valmistelun aikataulu, sillä koronarajoituksien vuoksi asia ei 
ole edistynyt vuoden 2020 aikana. 

- Hallitus on päättänyt sääntömuutosesityksestä kokouksessaan 02/21 – 20.2.2021. 
- Hallitus järjesti 9.3.2021 kiltamestareille Teams-kokouksen, jossa käytiin läpi hallituksen esitys 

sääntömuutokseksi perusteluineen. 
- Kiltamestareille järjestetyn kokouksen jälkeen on sääntömuutosesitykseen tehty korjauksia 

käydyn keskustelun ja siellä annetun palautteen pohjalta. 
- Sääntömuutosesityksen hyvään suomenkieleen kiinnitetään vielä erikseen huomiota ja 

mahdolliset kielelliset virheet korjataan. 
 
 
1. Nimi – ei muutoksia 
Yhdistyksen nimi on Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry - S:t Görans Scoutgillen 
i Finland rf ja sen kotipaikka on Helsinki ja kielinä ovat suomi ja ruotsi. Yhdistys on puoluepoliittisesti 
sitoutumaton. 
 
2. Tarkoitus ja tavoitteet – ei muutoksia 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien partiokiltojen yhdyssiteenä ja keskuselimenä. 
Sen tavoitteena on  

- elävöittää Baden-Powellin kehotusta kerran partiolainen - aina partiolainen 
- rohkaista kiltojen jäseniä elämään partio- ja kiltaliikkeen perustana olevien ihanteiden 

mukaisesti 
- toimia partioliikkeen edistämiseksi ja edistää kiltojen keskuudessa ihmisten välistä avuliaisuutta 

ja suvaitsevaisuutta 
 
Yhdistys kuuluu jäsenenä kansainväliseen kiltajärjestöön International Scout and Guide Fellowship (an 
organisation for adults) (ISGF).
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3. Kiltavakuutus ja tunnukset – ei muutoksia 
Kiltalaisten partioihanteet ilmaistaan kiltavakuutuksessa ja tunnuslauseessa. 
 
Kiltavakuutus: Tahdon muistaa partiolupaukseni ja pyrkiä elämässäni toimimaan Suomen Pyhän Yrjänän 
Partiokiltojen tavoitteiden mukaisesti. 
 
Tunnuslause: Kerran partiolainen - aina partiolainen. 
 
Jäsenmerkkinä on kansainvälisen kiltaliikkeen vahvistama kiltamerkki. 
 
4. Toiminta – ei muutoksia 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee jäsenten muodostamien paikalliskiltojen toimintaa, 
hankkii ja levittää alan kirjallisuutta ja julkaisuja sekä järjestää kokouksia, koulutusta, 
esitelmätilaisuuksia, retkiä, kilpailuja, juhlia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. 
Yhdistys voi tukea taloudellisesti partiotoimintaa yhdistyksen vuosikokouksen niin päättäessä. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa 
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
 
5. Jäsenyys – lisäys 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, 
tavoitteet ja säännöt ja hyväksyy partioliikkeen ihanteet. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. 
Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseniä. 
  
Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka 
hyväksyvät pykälässä 2 ja 3 mainitut yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteet. 
 
Hallitus voi katsoa jäsenen, joka on jättänyt kahden perättäisen vuoden jäsenmaksunsa maksamatta, 
eronneeksi.  
 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun, kannatusjäsenmaksun ja vuotuisen seuraavan vuoden 
jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. 

è Päätöskokous on linjassa esityksen kanssa, että yhdistyksellä olisi jatkossa kaksi 
vuosikokousta 

è Jos jotain (esim. liittymismaksu) jäseniltä perittävää maksua ei haluta periä, 
vuosikokous päättää sen suuruudeksi 0€ 

 
6. Hallinto - muutos 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kiltamestari), varapuheenjohtaja 
(varakiltamestari) ja kuudesta (6) kahdeksaan (8) jäsentä. Kaikki valitaan kahdeksi toimikaudeksi 
kerrallaan siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä eroaa joka toinen vuosi, 
ensimmäisellä kerralla arvalla. 
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

è Kalenterivuosi on selkeämpi hallituksen toiminnan kannalta 
 

Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä enintään neljä (4) kolme (3) perättäistä kaksivuotista 
toimikautta.  
 
Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja nimeää toimikuntien jäsenet sekä keskuudestaan 
kansainvälisen sihteerin. 

è Kansainvälisen sihteerin nimeäminen on ISGF:n vaatimus. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 
vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen kaikista jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 
 
Hallituksessa äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
7. Nimenkirjoitus – muutos 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä 
hallituksen erikseen nimeämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kukin yksin. 

è Asioiden hoitaminen helpottuu, kun jatkossa yksi henkilö voi kirjoittaa yhdistyksen 
nimen. Sähköinen tunnistautuminen on myös hankalaa vaadittaessa kahden 
henkilön yhtäaikaista nimenkirjoittamista. 

è Yhdistyslaki §36 mukaan nimenkirjoittaa puheenjohtaja tai säännöissä määrätty 
hallituksen jäsen tai asemansa perusteella nimenkirjoittajaksi määrätty. 
Nimenkirjoitusoikeus voi olla henkilöllä yksi tai yhdessä jonkun toisen kanssa. 

è Edelleenkin hallitus tekee päätökset asioista, joihin nimenkirjoitusoikeutta käytetään, 
kuten pankki tai PRH. 

 
8. Toiminta- ja tilikausi – ei muutoksia 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja pöytäkirjat on toimitettava riittävän ajoissa 
toiminnantarkastajalle tilien ja hallinnon tarkistamista varten ennen kevätkokousta. 
 
9. Yhdistyksen kokoukset – muutoksia 
Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään vuosittain hallituksen määrämänä 
ajankohtana helmi-huhtikuussa. 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-
huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen varsinaisissa 
ja ylimääräisissä kokouksissa on kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella äänioikeus, myös 
kunniajäsenellä on äänioikeus. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden jäsenmaksunsa 
maksaneella jäsenellä äänioikeus ja hän voi osallistua kokoukseen myös antamalla valtakirjan toiselle 
yhdistyksen äänivaltaiselle jäsenelle.  
Kahden kokouksen malli ei lisää byrokratiaa, kuten on arveltu, sen sijaan se mahdollistaa 
yhdistyksen toiminnan kehittämisen paremmin, kun kevätkokouksessa voidaan arvioida mennyt 
toimintaa ja siihen liittyvät toiveet ja evästykset voidaan ottaa huomioon seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelman valmistelussa. 

è Kahden vuosikokouksen malli mahdollistaa myös yhdistyksen toiminnan 
kehittämisen ja yhteisten tapahtumien ja tapaamisten luontevan lisäämisen, kun 
vuosikokouksen yhteydessä voi olla myös oheisohjelmaa. 

è Esityksessä ei ole rajoitettu valtakirjojen määrää, joita kokousedustaja voi käyttää. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

è Lisäys, joka sama kuin hallituksen kokouksen päätöksissä 
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Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityistä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
 
Yhdistyksen hallitus kutsuu vuosikokoukset ja ylimääräiset kokoukset koolle kokouskutsulla yhdistyksen 
jäsenlehdessä tai kirjeellä tai sähköpostilla ja julkaisemalla kutsun yhdistyksen verkkosivulla vähintään 
14 päivää ennen kokousta. 
Hallitus voi päättää, että osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen 
kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä. 
 

è Monet eri mahdollisuudet yhdistyksen kokousten koolle kutsumiseksi lisäävät 
joustavuutta ja voivat olla hyödyksi varsinkin tulevaisuudessa. 

è Mikäli etäkokousta käytetään laajemmin, on ennakkoilmoittautuminen välttämätöntä 
kokousjärjestelyiden vuoksi. 

 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
 
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä 
on äänioikeus. Myös kunniajäsenellä on äänioikeus. (Tämä on mainittu jo pykälän alussa) 
 
Yksi jäsen voi valtakirjalla käyttää enintään kolmea (3) ääntä. (Esityksessä valtakirjaäänien määrää ei 
rajata) 
 
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. Etäosallistumisen mahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa. 

è Säännöissä tulee olla maininta, että laillisesti voi osallistua myös etänä 
vuosikokouksiin 

è Muotoilu on kankeaa suomenkieltä, mutta se on suoraan PRH:n muotoilu 
è Jatkossa tulee harkita, onko etäosallistumismahdollisuus automaatio yhdistyksen 

kokouksissa 
 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan vuosikertomus edelliseltä toimintakaudelta 
6. vahvistetaan tilinpäätös sekä kuullaan toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta 
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä 

tilikaudelta 
8. päätetään liittymis-, kannatus- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten 
6. hyväksytään talousarvio seuraavaa toimintakautta varten 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle 
8. päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrästä  
9. valitaan hallituksen jäsenet 
10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö  
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

 
Asiat, jotka jäsen haluaa ottaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on lähetettävä yhdistyksen hallitukselle 
marraskuun loppuun mennessä. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi  yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa, halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 15.1. ja 
syyskokoukseen 15.8. mennessä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

è Huomioitu kahden kokouksen mallin sääntöjen mukainen aikataulu 
 
 
10. Sääntömuutokset - muutos 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään 
3/4 annetuista äänistä kannattaa niitä.  

è Yhdistyksen kokous voi olla varsinainen kokous eli vuosikokous tai yhdistyksen 
ylimääräinen kokous, jossa käsitellään sääntömuutos 
 

11. Yhdistyksen purkaminen – lisäys 
Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden 
välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on 
purkamista kannattanut. Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää myös yhdessä kokouksessa, jos 
purkamista on kannattanut vähintään 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä.  
 
Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltävänä on yhdistyksen purkaminen. 
 
Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, luovutetaan sen omaisuus Suomen Partiolaiset - Finlands 
Scouter ry:lle. Jos tämä järjestö ei toimi, on omaisuus luovutettava jollekin vastaavalle 
puoluepoliittisesti sitoutumattomalle järjestölle tai laitokselle. 



VALTAKIRJA 

Valtuutan ____________________________________________________ 
käyttämään ääneni Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry – S:t Görans Scoutgillen 
i Finland rf:n vuosikokouksessa  

Paikka ja aika: __________________________________   ___/___ 202 

Allekirjoitus ja nimen selvennys  ____________________________________________ 

Paikalliskilta: _____________________________________________________________ 

FULLMAKT 

Jag befullmäktigar _________________________________________________  
att använda min röst vid Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry – S:t Görans Scoutgillen 
i Finland rf:s årsmöte den  

Ort och datum: __________________________________   ___/___ 202 

Underskrift och namnförtydligande   ______________________________________ 

Lokalgille: ____________________________________________________________ 
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	Liite 5 Sääntömuutosehdotus

	2 valtakirja-Fullmakt

	Nimi: 
	Paikka: 
	pp: 
	kk: 
	nimen selvennys: 
	Paikalliskilta: 
	Namn: 
	Ort: 
	dd: 
	undefined_4: 
	namnförtydligande: 
	Lokalgille: 


