
 
 
 
 
 

PARTIOLIPPUKUNTA 
KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N 

SÄÄNNÖT 
 
 

 



1§  NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 
 
Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sa ̈detyto ̈t, josta voidaan ka ̈ytta ̈ä 
epa ̈virallista lyhennysta ̈ KST, kotipaikka Turku ja kieli suomi. 
 
2§  TARKOITUS 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edista ̈a ̈ ja ylla ̈pitää ja ̈sentensa ̈ partioharrastusta ja sen avulla 
kasvattaa heista ̈ terveita ̈, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilo ̈ita ̈. 
 
3§  TOIMINTA 
	
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa ja ̈rjesta ̈ma ̈lla ̈ ja ̈senilleen kokouksia, koulutusta, kilpailuja, 
leireja ̈, retkia ̈ seka ̈ muuta vastaavaa toimintaa, joissa hyo ̈dynnetään partio-ohjelmaa, 
johon sisa ̈ltyy uskonnollinen, kansainva ̈linen ja yhteiskunnallinen kasvatus. 
 
Yhdistyksen harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan 
evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille 
annetaan mahdollisuus oman tunnustuksensa mukaisen uskonnon harjoittamiseen. 
 
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
 
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi 
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiintea ̈a ̈ omaisuutta. Toimintansa 
tukemiseksi yhdistys voi ja ̈rjestää luvan saatuaan arpajaisia, myyja ̈isia ̈, juhlatilaisuuksia ja 
rahankera ̈yksia ̈ seka ̈ harjoittaa ja ̈rjesta ̈missa ̈än tilaisuuksissa kioski- ja 
ravitsemustoimintaa. Yhdistys voi suorittaa talkooluontoisia tyo ̈tehta ̈via ̈. 
 
Yhdistyksen toiminta ei saa tuottaa voittoa toimintaan osallisille eika ̈ varojen hankinta 
saa muodostua yhdistyksen pa ̈a ̈asialliseksi tarkoitukseksi. 
 
4§  JÄSENET 
 
Yhdistyksen ja ̈senia ̈ ovat varsinaiset ja ̈senet, nuoriso-, kannatus- ja kunniaja ̈senet. 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi ja ̈seneksi voi liittya ̈ jokainen 15 vuotta ta ̈ytta ̈nyt henkilo ̈, joka 
hyva ̈ksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sa ̈a ̈nno ̈t. Yhdistyksen nuorisoja ̈seneksi voidaan 
hyva ̈ksya ̈ jokainen alle 15 vuotias henkilo ̈, joka hyva ̈ksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 
sa ̈änno ̈t. 
 
Yhdistyksen kannatusja ̈seneksi voidaan hyva ̈ksya ̈ seka ̈ yksityinen henkilo ̈ etta ̈ 
oikeuskelpoinen yhteiso ̈, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 
Yhdistyksen kunniaja ̈seneksi voidaan kutsua henkilo ̈, joka on eritta ̈in ansiokkaalla tavalla 
vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. 



Yhdistyksen kokouksissa kaikilla ja ̈senilla ̈ on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla 
ja ̈senilla ̈ a ̈änioikeus. 
 
Ja ̈senella ̈ on oikeus erota yhdistyksesta ̈ ilmoittamalla siita ̈ kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkitta ̈va ̈ksi 
po ̈yta ̈kirjaan. 
 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa ja ̈senen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai ei 
ole viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut yhdistyksen toimintaan ilmoittamatta 
siita ̈ tai on ja ̈tta ̈nyt yhdistyksen erääntyneen ja ̈senmaksun maksamatta. 
 
Kaikki ja ̈senet hyva ̈ksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus. 
 
5§  JÄSENMAKSUT 
	
Ja ̈senet suorittavat vuosittain yhdistyksen keva ̈tkokouksen määrääma ̈n ja ̈senmaksun 
keva ̈tkokouksen määrääma ̈na ̈ aikana. 
 
Kannatusja ̈senten vuosittaisen ja ̈senmaksun suuruuden määrää hallitus. 
 
Kunniaja ̈sen ei ole ja ̈senmaksuvelvollinen. 
 
6§  YHDISTYKSEN HALLINTO 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsema 
puheenjohtaja/lippukunnanjohtaja seka ̈ va ̈hintään kolme (3) ja korkeintaan kymmenen 
(10) muuta ja ̈senta ̈. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan seka ̈ 
muut tarvittavat toimihenkilo ̈t. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai ha ̈nen estyneena ̈ ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun va ̈hintään puolet hallituksen 
ja ̈senista ̈ sita ̈ vaatii. 
 
Hallitus on pa ̈a ̈to ̈svaltainen, jos va ̈hintään puolet sen ja ̈senista ̈ puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on kokouksessa la ̈sna ̈. Äänestykset ratkaistaan 
ehdottomalla enemmisto ̈lla ̈. Äänten mennessa ̈ tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallitus asettaa alaisuudessaan toimivan partiojohtajaneuvoston ja tarvittaessa muita 
toimikuntia erikseen ma ̈a ̈ra ̈ttyja ̈ tehta ̈via ̈ varten. 
 
 



7§  HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN / LIPPUKUNNANJOHTAJAN TEHTÄVÄT 
 
Hallituksen puheen-/lippukunnanjohtajan tehta ̈va ̈na ̈ on 

• kutsua hallitus ja partiojohtajaneuvosto koolle ja johtaa puhetta niiden 
kokouksissa 

• ylla ̈pitää yhteyksiä taustayhteisöihin, kannatus- ja kunniajäseniin 
• johtaa yhdistyksen partiotoimintaa na ̈iden sääntöjen ja partiotoiminnasta 

annettujen yleisten määräysten mukaisesti 
 
8§  HALLITUKSEN JA PARTIOJOHTAJANEUVOSTON TEHTÄVÄT 
 
Hallituksen tehta ̈va ̈na ̈ on: 

• edustaa yhdistysta ̈ 
• johtaa yhdistyksen toimintaa ja luoda edellytykset partiotoiminnalle 
• valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio seka ̈ muut yhdistyksen kokouksille 

esitelta ̈va ̈t asiat valvoa virkailijoiden tyo ̈skentelya ̈ 
• pita ̈a ̈ ja ̈senluetteloa ja päättää ja ̈senten hyva ̈ksymisesta ̈ ja erottamisesta 
• huolehtia yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta 
• toimeenpanna yhdistyksen kokousten pa ̈a ̈to ̈kset 

 
Partiojohtajaneuvoston tehta ̈va ̈na ̈ on: 

• johtaa yhdistyksen partiotoimintaa ja tehda ̈ ka ̈yta ̈nno ̈n partiotoimintaan liittyva ̈t 
pa ̈äto ̈kset 

• huolehtia partiotoiminnan ka ̈yto ̈ssa ̈ olevasta yhdistyksen omaisuudesta 
• valita virkailijat huolehtimaan partiotoimintaan liittyvista ̈ tehta ̈vista ̈ ja valvoa 

valitsemiensa virkailijoiden tyo ̈skentelya ̈ 
 
9§  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
rahastonhoitaja tai sihteeri, kukin yksin, tai hallituksen nimea ̈ma ̈t henkilo ̈t, kaksi yhdessa ̈. 
 
10§  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
 
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. 
 
Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus seka ̈ muut hallintoa koskevat asiakirjat on 
annettava yhdistyksen tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeista ̈än helmikuun 
loppuun mennessä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
 
 



11§  YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistys pita ̈a ̈ vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
 
Yhdistyksen keva ̈tkokous pidetään hallituksen määra ̈a ̈ma ̈na ̈ pa ̈iva ̈na ̈ maaliskuun loppuun 
mennessa ̈. 
 
Yhdistyksen keva ̈tkokouksessa ka ̈sitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi po ̈yta ̈kirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja pa ̈a ̈to ̈svaltaisuus 
4. hyva ̈ksytään kokouksen esityslista 
5. esiteta ̈a ̈n tilinpääto ̈s, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien kertomus 
6. pa ̈a ̈tetään tilinpääto ̈ksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myo ̈nta ̈misesta ̈ 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. pa ̈a ̈tetään varsinaisten ja ̈senten ja nuorisoja ̈senten ja ̈senmaksun suuruus seuraavalle 
kalenterivuodelle  
8. ka ̈sitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Yhdistyksen syyskokous pideta ̈a ̈n hallituksen määrääma ̈na ̈ pa ̈iva ̈na ̈ syys-marraskuussa. 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa ka ̈sitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi po ̈yta ̈kirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi a ̈a ̈ntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja pa ̈a ̈to ̈svaltaisuus 
4. hyva ̈ksytään kokouksen esityslista 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja / lippukunnanjohtaja 
7. valitaan hallituksen muut ja ̈senet 
8. valitaan va ̈hintään yksi ja enintään kaksi toiminnantarkastajaa seka ̈ va ̈hintään yksi ja 
enintään kaksi varatoiminnantarkastajaa 
9. ka ̈sitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Mika ̈li yhdistyksen ja ̈sen haluaa jonkin asian yhdistyksen keva ̈t- tai syyskokouksen 
ka ̈sitelta ̈va ̈ksi, on ha ̈nen ilmoitettava siita ̈ kirjallisesti hallitukselle niin hyvissa ̈ ajoin etta ̈ 
asia voidaan sisa ̈llytta ̈ä kokouskutsuun. 
 
 
 
 
 
 



12§  YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen ylima ̈a ̈ra ̈inen kokous on kutsuttava koolle, jos va ̈hintään yksi kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista ja ̈senista ̈ sita ̈ hallitukselta kirjallisesti esitta ̈määnsa ̈ 
asiaa varten pyytää, jos hallitus pitää sita ̈ muutoin aiheellisena tai jos yhdistyksen kokous 
niin pa ̈a ̈ttää. 
	
13§  KOKOUSKUTSU 
 
Kirjallinen kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on asetettava na ̈htäva ̈ksi yhdistyksen 
ilmoitustauluille tai la ̈hetetta ̈va ̈ ja ̈senille va ̈hintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 
 
14§  TAUSTAYHTEISÖT 
 
Yhdistyksen taustayhteiso ̈ina ̈ toimivat Turun Katariinan seurakunta ja Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtyma ̈. 
 
Taustayhteiso ̈t, jotka eiva ̈t ole yhdistyksen elimia ̈, tukevat yhdistyksen toimintaa. 
 
Yhdistys noudattaa taustayhteiso ̈jensa ̈ Turun Katariinan seurakunnan ja Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtyma ̈n periaatteita na ̈iden säänto ̈jen 2§:n mukaisesti. 
 
Yhdistyksen ja taustayhteiso ̈jen Turun Katariinan seurakunnan ja Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtyma ̈n keskina ̈iset suhteet määritellään tarkemmin erillisella ̈ sopimuksella. 
 
15§  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 
Sa ̈a ̈nto ̈ja ̈ voidaan muuttaa, jos siita ̈ on kokouskutsussa mainittu ja va ̈hintään kolme 
nelja ̈sosaa (3/4) annetuista äänista ̈ muutosehdotuksen yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa hyva ̈ksyy ja seuraava va ̈hintään kolmen viikon kuluttua pidetta ̈va ̈ 
yhdistyksen ylimäära ̈inen kokous va ̈hintään samanlaisella ääntenenemmisto ̈lla ̈ 
muutosehdotuksen vahvistaa. 
 
16§  YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Yhdistyksen purkaminen on ka ̈sitelta ̈va ̈ kuten säänto ̈jen muuttaminen. 
 
Yhdistyksen ja ̈ljelle jäänyt omaisuus luovutetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtyma ̈n 
haltuun ka ̈ytetta ̈va ̈ksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan yhdistyksen 
viimeisen kokouksen pääto ̈ksen mukaisesti. 
 
17§ 
 
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä. 


