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Muutetaan Poistetaan Lisätään
NYKYISET SÄÄNNÖT

MUUTOSESITYS

18. PALKINNOT

18. PALKINNOT

Sarjoilla on kiertopalkintonsa, joka jaetaan
parhaalle espoolaiselle tai kauniaislaiselle
vartiolle, pois lukien kultainen sarja.
Kiertopalkinnon saa omakseen lippukunta, jota
edustavat vartiot ensimmäisenä ovat saaneet
palkintoon kolme (3) kiinnitystä. Tämä
lippukunta on velvollinen hankkimaan ko. sarjalle
uuden kiertopalkinnon. Muita palkintoja jaetaan
vähintään kunkin sarjan kolmelle parhaalle.
Kultaisessa sarjassa voidaan jakaa palkintoja mm.
partiomaisuudesta järjestäjien harkinnan mukaan.

Sarjoilla on kiertopalkintonsa, joka jaetaan
parhaalle espoolaiselle tai kauniaislaiselle
vartiolle, pois lukien kultainen sarja.
Kiertopalkinnon saa omakseen lippukunta, jota
edustavat vartiot ensimmäisenä ovat saaneet
palkintoon kolme (3) kiinnitystä. Tämä
lippukunta on velvollinen hankkimaan ko. sarjalle
uuden kiertopalkinnon. Muita palkintoja jaetaan
vähintään kunkin sarjan kolmelle parhaalle.
Kultaisessa sarjassa voidaan jakaa palkintoja mm.
partiomaisuudesta järjestäjien harkinnan mukaan.
Muiden palkintojen ohjeellinen käypä arvo on 2–
10 % sarjan osanottomaksuista.
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2. TARKOITUS JA TOIMINNAN
LAATU
Partiotuki pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan
partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat
kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen
ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan
johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien
ja retkien avulla. Yhdistyksen harjoittamassa
uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen
ortodoksisen kirkon tunnustusta ja muuta
uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan
tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista
kasvatusta.

7. ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSISSA
Partiotuen kokouksissa on jokaisella
jäsenlippukunnalla äänioikeus. Jokaisella jäsenellä
on kaksikymmentä (20) ääntä sekä lisäksi yksi (1)
ääni alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti.
Jäsenlippukuntien jäsenmäärät määritellään
edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä Suomen
Partiolaiset - Finlands Scouter r.y.:n
jäsenrekisteriin kirjatun jäsenmäärän mukaan.
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2. TARKOITUS JA TOIMINNAN
LAATU
Partiotuki pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan
partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat
kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, hengellinen ja
yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan
johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien
ja retkien avulla.

7. ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSISSA
Partiotuen kokouksissa on jokaisella
jäsenlippukunnalla äänioikeus. Jokaisella jäsenellä
on kaksikymmentä (20) ääntä sekä lisäksi yksi (1)
ääni alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti.
Jäsenlippukuntien jäsenmäärät seuraavaan syysja kevätkokoukseen määritellään joka vuosi
heinäkuun 31. päivänä Suomen Partiolaiset ry:n
jäsenrekisteriin kirjatun jäsenmäärän mukaan. Jos
valtakunnallinen partiojärjestö järjestyy toisin,
yhdistyksen kokous päättää minkä jäsenrekisterin
mukaan äänimäärä määräytyy.

Äänioikeutta käyttävän on tarvittaessa
osoitettava, että hän on tähän oikeutettu. Yksi
henkilö saa valtakirjalla edustaa omaa lippukuntaa
sekä lisäksi korkeintaan yhtä (1) toista
Äänioikeutta käyttävän on tarvittaessa
jäsenlippukuntaa.
osoitettava, että hän on tähän oikeutettu. Yksi
henkilö saa valtakirjalla edustaa omaa lippukuntaa
sekä lisäksi korkeintaan yhtä (1) toista
jäsenlippukuntaa.

8. KEVÄT- JA SYYSKOKOUSTEN
TEHTÄVÄT

8. KEVÄT- JA SYYSKOKOUSTEN
TEHTÄVÄT

Syyskokouksen tehtävänä on:
 valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri
ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavalle
vuodelle.
 päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuista
ja kannatusmaksuista.
 hyväksyä talousarvio seuraavalle vuodelle.
 valita hallituksen puheenjohtaja.
 valita hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle.
 valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille
kaksi (2) yhteistä varamiestä tarkastamaan
yhdistyksen tilejä ja hallintoa.
 käsitellä hallituksen esittämät asiat.
 käsitellä jäsenten esittämät asiat, jos niistä
on kirjallisesti ilmoitettu kolme (3) viikkoa
ennen kokousta.

Syyskokouksen tehtävänä on:
 valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri
ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavalle
vuodelle.
 päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuista
ja kannatusmaksuista.
 hyväksyä talousarvio seuraavalle vuodelle.
 valita hallituksen puheenjohtaja.
 valita hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle.
 Valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi (2)
tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) yhteistä
varamiestä tarkastamaan yhdistyksen tilejä
ja hallintoa vuodeksi kerrallaan.
Tilintarkastajien toimikausi on
kalenterivuoden mukainen.
 käsitellä hallituksen esittämät asiat.
 käsitellä jäsenten esittämät asiat, jos niistä
on kirjallisesti ilmoitettu kolme (3) viikkoa
ennen kokousta.

9. KOKOUSKUTSUT

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on
lähetettävä kirjeitse jäsenille tai ilmoitettava
Espoon ja Kauniaisten suurlevikkisimmässä
paikallislehdessä ja EPT tiedottaa -lehdessä
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Muihin kokouksiin on kutsu toimitettava samalla
tavalla yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

9. KOKOUSKUTSUT
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on
lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse tai
ilmoitettava Espoon ja Kauniaisten
suurlevikkisemmässä paikallislehdessä tai EPT
Tiedottaa -lehdessä tai yhdistyksen www-sivuilla
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Muihin kokouksiin on kutsu toimitettava samalla
tavalla yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

