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PYSYVÄISPÄÄTÖKSET
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia, kirjanpitolakia ja muita
säädöksiä ja yleisiä yhdistysten käytäntöjä.
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry:n vuosikokousten päätöksillä kirjatut pysyväispäätökset on
tarkoitettu ohjaamaan yhdistyksen toimintaa, ylläpitämään sovittuja linjauksia ja toimintasääntöjä.
Koska pysyväispäätökset ovat yhdistyksen vuosikokouksen tekemiä päätöksiä, muutoksia päätöksiin
tekee tarvittaessa vuosikokous.
Pysyväispäätöksiin kirjataan kaikki yhdistyksen vuosikokouksen tekemät sellaiset päätökset, joiden
vaikutusaika on pidempi kuin toimintavuosi. Päätösten kohdalle on kirjattava missä ja milloin päätös on
tehty.
Pysyväispäätöksiin on otettu mukaan joitakin oleellisia asioita säännöistä taustaksi yhdistyksen
kokouksien päätöksille

1. JÄSENET
1.1. Jäsenyyden edellytykset (Säännöt§ 5, § 9)
§ 5 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen,
tavoitteet ja säännöt. Jäsenet hyväksyvät hakemuksesta hallitus.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.
Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka
hyväksyvät pykälässä 2 ja 3 mainitut yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteet.
§ 9 Yhdistyksen kokouksissa jokaisella kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella
jäsenellä on äänioikeus. Myös kunniajäsenellä on äänioikeus.

1.2. Jäsenmaksusta vapautuminen
Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. (Säännöt§ 5)
Kiltalainen, joka elää pelkän kansaneläkkeen varassa tai laitoshoidossa voidaan hallituksen päätöksellä
hakemuksestaan vapauttaa jäsenmaksusta.
(Vuosikokous 2006 hyväksynyt Toiminta-ohjesääntöjen yhteydessä)

1.3. Jäsenrekisteri
Yhdistyslain mukaan (1992/1614) yhdistyksen hallituksen tehtävänä on ylläpitää jäsenrekisteriä.
Hallituksen tulee kirjata pöytäkirjaansa uusien jäsenten nimet ja paikalliskillat, eronneet ja
poisnukkuneet.
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Hallitus hyväksyy myös ns. jäsenrekisteriselosteen, jossa määritellään jäsenrekisterin ylläpitoon ja
käyttöön liittyviä asioita.
Henkilö voi ilmoittautua yhdistyksen jäseneksi joko hakemuksella, joka osoitetaan hallitukselle tai
paikalliskilta voi ilmoittaa uuden jäsenen tiedot hallitukselle.
Yksityisjäseneksi kirjattava toimittaa jäsenhakemuksensa aina itse.
Jäsenrekisterin nimi- ja yhteystietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Tämä ei koske kuitenkaan
jäsenrekisterin yhteystietojen käyttämistä yhdistyksen jäsenlehden postitustietoina ja yhdistyksen
tiedotteisiin. Kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat henkilöjäseniä. Henkilöjäsen voidaan kirjata
o

o

yksityisjäseneksi, jolloin hänen yhteystietojaan saa luovuttaa vain jäsenlehden
postittamiseen ja yhdistyksen tiedotteisiin. Yksityisjäsen vastaa siitä, että hänen
yhteystietonsa jäsenrekisterissä ovat oikein.
paikalliskillan jäseneksi, jolloin paikalliskillalla on oikeus saada paikalliskiltaan kuuluvien
yhteystiedot ja tiedot jäsenmaksun maksamisesta. Paikalliskilloilla on velvollisuus tarkastaa
ja ilmoittaa jäsenrekisteriin jäsentensä yhteystietojen muutokset.

Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja virkailijoilla on oikeus saada jäsenrekisteristä jäsenten yhteystietoja
yhdistyksen toiminnan ylläpito- ja yhteydenpitotehtävien suorittamiseksi.
Yhdistyksen hallitus poistaa jäsenrekisteristä vuosittain kaikki ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet
kahden viimeisen vuoden jäsenmaksuaan.
(Vuosikokous Upila, 3.3.2013)

1.4. Jäsenetu: Pyhä Yrjänä - S:t Göran - lehti
Yhdistyksen jäsenlehti postitetaan kaikille yhdistyksen jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Jäsenlehdessä
julkaistaan kaikki yhdistyksen toimintaa koskevat ilmoitukset, kutsut, vuosikokouskutsu ja muut
toiminnan kannalta tärkeät asiat yhdistyksen molemmilla virallisilla kielillä (suomi ja ruotsi).
(Vuosikokous Upila, 3.3.2013)

2. PAIKALLISKILLAT
Paikalliskillan toiminta
Paikalliskillat ovat yhdistyksen paikallisia, henkilöjäsenten muodostamia kerhoja tai yhdistyksiä, joita
kutsutaan paikalliskilloiksi. Paikalliskilloilla on nimi ja ne vastaavat omasta toiminnastaan.
Paikalliskiltojen toiminta on kiltapartioinnin perustoimintaa.

Yhteydet SPYPiin
Paikalliskillan yhteydenpidosta yhdistykseen vastaa sen kiltamestari tai sihteeri tai muu erikseen
nimetty paikalliskillan jäsen.

Kiltakummit
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Yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain keskuudestaan halukkaille paikalliskilloille ns. kummin, jonka
tehtävänä on toimia yhdistyksen hallituksen ja paikalliskillan välisenä yhteyshenkilönä.
(Vuosikokous Upila, 3.3.2013)

3. KOKOUKSET
Kokousten pitäminen ja koolle kutsuminen (Säännöt§ 9)
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmihuhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
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 Vuosikokouksen
kaikki asiakirjat ovat saatavilla tai nähtävillä kokouspaikalla. Vuosikokouksen asiakirjat
(toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio) toimitetaan ennakkoon
paikalliskiltojen yhteyshenkilöille. Lisäksi hallituksen tulee ilmoittaa keneltä yksityinen killan jäsen voi
saada kokouksen asiakirjat.
Vaaleissa, joissa valitaan vain yksi henkilö tiettyyn tehtävään, tulee valituksi hän, joka saa vaalissa
annetuista äänistä vähintään puolet (enemmistövaali). Hallituksen jäsenten vaalissa tai muissa vaaleissa,
jossa valitaan yhdellä kertaa useampia henkilöitä määrättyyn tehtävään, valituksi tulevat eniten ääniä
saaneet. Hallituksen jäsenten vaalissa ja muussa vastaavassa vaalissa saa vaalilippuun kirjoittaa
enintään yhtä monta nimeä, kuin vaalissa valitaan hallituksen tai muun ryhmän jäseniä.
Hyväksyttävässä vaalilipussa saa olla vähemmän nimiä kuin valittavia on yhteensä.
Hallitus vastaa vuosikokouksen päätösten tiedottamisesta jäsenistölle yhdistyksen jäsenlehdessä.
(Vuosikokous Upila, 3.3.2013; sääntömuutos vuosikokous Lahti (etäkokous 10.4.2021))

3.1. Matkakustannukset vuosikokoukseen
SPYP maksaa kuittia vastaan yhden pitkämatkalaisen osallistujan per kilta matka vuosikokoukseen 50
euroa ylittävät matkakulut halvimman tarkoituksenmukaisen kulkuneuvon taksan mukaan.
Oman auton käytöstä maksetaan SPYP:n matkasäännön mukaan kilometrikorvaus, joka on: 50 % valtion
hyväksymän kilometrikorvauksen määrästä (vuonna 2016 kilometrikorvaus on 0,22 euroa/km). (2017
valtion on 0,41 eli SPYP on 0.21) Matkustajien määrä ei vaikuta kilometrikorvaukseen. Auton
käyttäminen vaatii, että auton käyttö on ennakkoon hyväksytty.

Mikäli kiltalainen käyttää autoa tai muuta kulkuneuvoa, vaikka sitä ei ole hyväksytty taikka se ei olisi
edullisin, voidaan kuluna hyväksyä halvimman kulkuneuvon taksan mukainen korvaus.
Matkakorvaus astuu voimaan vuosikokouksesta 2017 alkaen.
(Vuosikokous, Turku 18.2.2017)
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3.2. Vaalitoimikunta
Vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan. Valinnasta on mainittava vuosikokouskutsussa.
(Vuosikokous Upila, 3.3.2013)

Vuosikokous valitsee vähintään kolmehenkisen vaalitoimikunnan valmistelemaan yhdistyksen
seuraavan sääntömääräisen vuosikokouksen hallitusvalintoja (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaan) ja toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan
valintaa. Kokous nimeää yhden vaalitoimikunnan jäsenistä toimikunnan puheenjohtajaksi.
(Yhdistyksen kokous, Kuopio 18.3.2012)

Vaalitoimikunta etsii tarpeellisen määrän ehdokkaita hallitukseen ja voi tehdä ehdotuksen, kenet
valitaan kiltamestariksi, varakiltamestariksi ja ketkä hallituksen jäseneksi. Tämän lisäksi vaalitoimikunta
voi etsiä henkilöitä muihin SPYP:n tehtäviin.
(Vuosikokous Upila, 3.3.2013)

4. HALLITUS
Hallituksen tehtävänä on:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kehittää, ohjata ja valvoa SPYP:n toimintaa
edistää uusien jäsenten rekrytointia
kutsua valtakunnan- ja kiltamestarikokoukset koolle ja huolehtia niiden valmisteluista
huolehtia näiden kokousten päätösten täytäntöön panosta
päättää jäsenten hyväksymisestä ja ylläpitää heistä jäsenluetteloa
vahvistaa tarpeelliset toiminta- ja ohjesäännöt ja hyväksyttää ne tarvittaessa
vuosikokouksessa
valita toimikuntien, työryhmien sekä projektiryhmien jäsenet
vastata SPYP:n talouden ja omaisuuden hoidosta
valita Pyhä Yrjänä-lehden päätoimittaja
valita kansainvälinen sihteeri
ottaa tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän toimenkuvansa
edustaa SPYP:tä

(Vuosikokous Upila, 3.3.2013)

Hallituksen vastuulla on, että nämä pysyväispäätökset päivitetään niillä päätöksillä, jotka SPYP:n
vuosikokoukset tekevät.
(Vuosikokous Turku 18.2.2017)
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