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Lahden Alueen Partiolaiset ry on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Lahti ja kielenä 
suomi.  
 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten lippukuntien yhdyssiteenä sekä tukea ja 
edistää alueella suoritettavaa partiotyötä, jonka päämääränä on kehittää partiolaisten 
luonnetta ja kasvattaa heistä partioihanteiden hengessä terveitä ja vastuuntuntoisia 
kansalaisia.  
 
Tätä tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, kursseja, juhlia, retkiä, 
leirejä, erilaisia kilpailuja ja muita partiotapahtumia sekä tekemällä partiotyötä tunnetuksi 
paikkakunnalla harjoittamalla tiedotustoimintaa. 
 
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.  
 
Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. 
 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat yhdistyksen hallituksen hyväksymät Lahden alueella 
toimivat, rekisteröidyt partiolippukunnat.  
 
Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä jätettyään siitä hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi myös erottaa sellaisen jäsenen, joka ei noudata 
yhdistyksen sääntöjä tai ei toimi partiohengen mukaisesti. Tämä toimenpide on alistettava 
vuosikokouksen vahvistettavaksi.  
 
Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua partiotoiminnassa 
ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 
 

Yhdistyksen asioista päätetään yhdistyksen kokouksessa.  
 
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen helmi-
maaliskuun aikana ja syyskokoukseen loka-marraskuun aikana.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.  
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Kokouksessa käsiteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava hallitukselle kevätkokoukseen 1.1. ja 
syyskokoukseen 1.9. mennessä. 
 
Kevätkokouksen tehtävänä on: 

 Valita kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.  
 Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 Vahvistaa toimintakertomus 
 Vahvistaa tilinpäätös 
 Päättää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien 

lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 

 Päättää jäsenmaksun suuruus  
 Käsitellä hallituksen esittämät muut asiat ja sellaiset jäsenten käsiteltäviksi 

haluamat asiat, joista on ilmoitettu hallitukselle 1.1. mennessä.  
 
Syyskokouksen tehtävänä on: 

 Valita kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.  
 Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten. 
 Hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten. 
 Valita hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. 
 Päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. 
 Valita hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet. 
 Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 

varatoiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka valitsee 
keskuudestaan vastuullisen. 

 Käsitellä hallituksen esittämät muut asiat ja sellaiset jäsenten käsiteltäviksi 
haluamat asiat, joista on ilmoitettu hallitukselle 1.9. mennessä. 

 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet valitsevat korkeintaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen 
kokouksiin yhden (1) edustajan ja hänelle varaedustajan kutakin alkavaa 
kahtakymmentäviittä (25) jäsenmaksun maksanutta jäsentä kohden.  
 
Jokaisella edustajalla on yksi ääni. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä käyttämään 
äänioikeuttaan. 
 
Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. 
 

Yhdistys kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenlehdessä, paikallisessa sanomalehdessä, 
kirjeellisesti tai sähköpostitse vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsussa on 
mainittava esille tulevat asiat. 
 

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja 5-8 
hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää 
keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtaja valitaan 
yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet 
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valitaan syyskokouksessa niin ikään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja puolet jäsenistä on 
vuosittain erovuorossa. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen 
jäsenistä on saapuvilla. Ulkopuolisella toimihenkilöllä on hallituksen kokouksissa 
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 
Hallituksen tehtävänä on  

 suunnitella, johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten, 
sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 
vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta 

 pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset 
 huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta 
 valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen 

kokoukselle esitettävät asiat 
 toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset 
 edustaa yhdistystä 

 

Yhdistyksen nimen merkitsee joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat yhdessä 
tai jompikumpi hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön 
kanssa.  
 

Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua. Seuraavan vuoden jäsenmaksusta päättää 
yhdistyksen kevätkokous. 
 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille kuukausi 
ennen kevätkokousta ja toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa yhdistyksen 
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.  
 

Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 
testamentteja, kerätä varoja toimintaansa varten sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai 
ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota 
on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 
 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, kun 
kaksi kolmasosaa (2/3) saapuvilla olevista äänivaltaisista edustajista sitä kannattaa.  
 

Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä, ainakin 
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista 
äänistä on purkamista kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee 
yhdistyksen purkaminen. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat yhdistyksen 
päämäärien mukaiseen partiotoimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen 
päätöksen mukaisesti. 
 


