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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

ASIA Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Esitys Valitaan kokoukselle  

• puheenjohtaja 

• sihteeri 

• kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

• kaksi ääntenlaskijaa.  

Päätös  

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 

ASIA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Piirin säännöt §5: 

”Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni alkavaa 
viittäkymmentä jäsentä kohti ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan 
omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni. 

Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä jäsenille sähköisesti tai kirjallisesti 
jäsenen yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella vähintään kaksi viikkoa 
ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.” 

Kutsut on lähetetty 3.11.2022 sähköpostilla Kuksa-partiorekisteriin 
merkityille lippukuntien johtokolmikoille ja partiojohtajille. Materiaalit on 
julkaistu piirin verkkosivuilla 3.11.2022. 

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Todetaan kokouksessa läsnä olevat:  

• Lippukuntia: ___, joilla ääniä yhteensä ___ 

• Partiojohtajaääniä:  

• Paikalla yhteensä ___ partiolaista. 

Päätös  
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4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Esitys Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Päätös 

5. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VALINTA 

ASIA Hallituksen puheenjohtajan valinta erovuoroisen puheenjohtajan  
tilalle kahdeksi toimintakaudeksi 

Piirin säännöt §5: 

”Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii 
piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana sekä 
vähintään kuusi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet valitaan kahdeksi piirin 
toimikaudeksi kerrallaan yhtäjaksoisesti enintään kuudeksi piirin 
toimintakaudeksi ja heistä on erovuorossa puolet…” 

Piirin säännöt §7: 

…Mikäli hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaalissa ei 
kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan vaalissa 
toinen kierros, jolla ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten 
ääniä saanutta ehdokasta.” 

Esitys Valitaan piirille puheenjohtaja kahdeksi toimintakaudeksi (2023-2024). 

Päätös  

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 

ASIA Hallituksen jäsenten valinta kahdeksi toimikaudeksi. 

Säännöt 7§: 

”Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii 
piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana sekä 
vähintään kuusi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet valitaan kahdeksi piirin 
toimikaudeksi kerrallaan yhtäjaksoisesti enintään kuudeksi piirin 
toimintakaudeksi ja heistä on erovuorossa puolet...” 
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Esitys Valitaan hallituksen jäsen kahdeksi (2023-2024) toimikaudeksi 

Päätös 

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 


