SÄÄNNÖT
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry – S:t Görans Scoutgillen i Finland rf
Rek.nro 79.654

1.

Nimi

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

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).

3.

Kiltavakuutus ja tunnukset

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

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

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 seuraavan vuoden jäsenmaksun
suuruudesta päättää kevätkokous. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

6.

Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kiltamestari),
varapuheenjohtaja (varakiltamestari) ja kuudesta (6) kahdeksaan (8) jäsentä. Kaikki valitaan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä
eroaa joka toinen vuosi, ensimmäisellä kerralla arvalla.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä enintään kolme (3) perättäistä kaksivuotista
toimikautta.
Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja nimeää toimikuntien jäsenet sekä keskuudestaan
kansainvälisen sihteerin.
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

8.

Toiminta- ja tilikausi

9.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kukin
yksin.
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja pöytäkirjat on toimitettava riittävän
ajoissa toiminnantarkastajalle tilien ja hallinnon tarkistamista varten ennen kevätkokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmihuhtikuussa 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
jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi osallistua kokoukseen myös antamalla valtakirjan toiselle
yhdistyksen jäsenelle. Jäsen voi valtakirjalla käyttää enintään kolmea (3) ääntä
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.
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.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
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.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

3.
4.
5.
6.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
vahvistetaan vuosikertomus edelliseltä toimintakaudelta
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.
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.
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

10. Sääntömuutokset
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään 3/4
annetuista äänistä kannattaa niitä.

11. Yhdistyksen purkaminen

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.

