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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yhdistyksen 

rekisteröimiseen sekä siitä seuraaviin oikeudellisiin muutoksiin. Lisäksi 

selvitettiin mahdollisia rekisteröimismalleja partiolippukuntien Maskun 

Hemmingin Tyttäret ja Maskun Hemmingin Pojat kohdalla. Erilaisten 

vaihtoehtojen selvittäminen oli erityisen tärkeää kuntaliitoksen ja 

partiopiiriuudistuksen sekä niistä johtuvien lippukuntien käytäntöön 

vaikuttavien muutosten vuoksi. 

 

Ongelmanratkaisun pohjana käytettiin Yhdistyslakia, siihen liittyvää 

kirjallisuutta sekä yleisesti yhdistystoiminnasta kertovia teoksia. 

Partionäkökulmaa työhön saatiin partiokirjallisuuden, haastattelujen ja 

oman partiokokemuksen kautta. Lisäksi hyödynnettiin lehtiartikkeleja ja 

Internet-lähteitä niiden ajankohtaisen sovellettavuuden vuoksi. 

 

Tuloksena suositellaan rekisteröitymistä Maskun Hemmingin Tyttärille 

ja Pojille. Vaihtoehtoisia rekisteröintimalleja työssä löydettiin kolme: 

erilliset lippukunnat, yhdistetty lippukunta sekä lippukuntaliitto. Näistä 

parhaaksi Hemmingin Tyttärien ja Poikien kohdalla todettiin olevan 

lippukuntien yhdistäminen. Tähän päädyttiin vaihtoehdon 

yksinkertaisuuden ja parhaan sovellettavuuden rekisteröimättömiin 

lippukuntiin nähden. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta työn olleen tarpeellinen ja 

ajankohtainen partiotoiminnan eteenpäin viemiseksi Maskussa. 

 

Luottamuksellinen: - 

Hakusanat: yhdistys, yhdistystoiminta, yhdistysmallit, partio 

Säilytys: Turun ammattikorkeakoulun kirjasto, Lemminkäisenkatu 
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The object of this thesis was to familiarize oneself with the registration 

of an association and the legal effects of the process. Also the thesis 

revealed all the possible alternative models of registration in the case of 

scout associations Maskun Hemmingin Tyttäret and Maskun 

Hemmingin Pojat. Finding out the options was particularly important 

because of the hands-on changes that combining the local municipalities 

and scouting district caused. 

 

The problem solution is based on the Finnish Association Law, books 

founded on it, as well as on common literature on associations. The 

scouting point-a-view is generated through the literature on scouting, 

interviews and, in addition, own scouting experience. Furthermore, in 

this thesis magazine and Internet articles were made use of, due to their 

topical information.  

 

As a result, it is recommended to Maskun Hemmingin Tyttäret and Pojat 

to register the local groups. There were three alternative ways to do it. 

One can complete the registration by registering both associations by 

themselves or by combining the groups or creating a union of 

associations. The best alternative of the previously mentioned models 

was combining the two groups. That is because of the model’s 

simplicity as well as its best adaption ability towards previous model. 

 

As a conclusion, this thesis is essential and topically important to the 

onward development of scouting in Masku. 
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1 JOHDANTO 

 

Partio on maailmanlaajuinen nuorisoliike yli 38 miljoonalla jäsenellään. Pelkästään 

Suomessa harrastajia on noin 70 000 kattojärjestönään Suomen Partiolaiset - Finlands 

Scouter ry. (Carlström, Hänninen & Sahala, 2008, 4.) Paikallisella tasolla partioliike 

toimii itsenäisinä yhdistyksinä, lippukuntina. Lippukuntia on suuria ja pieniä, joko 

tyttö-, poika- tai yhteislippukuntia. (Carlström, Hänninen & Sahala, 2008, 6.) 

Tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia (Carlström, 

Hänninen & Sahala, 2008, 4). 

 

Maskun Hemmingin Tyttäret ja Maskun Hemmingin Pojat ovat rekisteröimättöminä 

yhdistyksinä toimivia erillisiä lippukuntia. Lippukuntien kotipaikka on Masku. 

Hemmingin Tyttäret on tyttölippukunta ja Hemmingin Pojat puolestaan 

sekalippukunta. (A. Hillgren 28.7.2008, henkilökohtainen tiedonanto.) Tämän 

opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kannattaako nämä lippukunnat rekisteröidä. 

Mikäli tähän tulokseen päädytään, opinnäytetyö pohtii myös millaisella 

rekisteröintimallilla tämä kannattaa toteuttaa. Kahden yhdistyksen olemassaolo ja 

erittäin tiivis, rajoja ylittävä yhteistyö tuo erilaisia vaihtoehtoja ja näkökulmia 

mahdolliseen käytännön toteuttamiseen. 

 

Lippukuntien rekisteröintikysymyksestä tekee erityisen ajankohtaisen Maskun, Lemun 

ja Askaisten kuntien yhdistyminen vuoden 2009 alusta (Penttilä, 2007a, 5). Kunta- ja 

seurakuntaliitos muuttavat lippukuntien asemaa alueella, sillä Lemu-Askaisissa toimii 

jo toinen lippukunta (Partiolippukunta Kolkankävijät ry, 2008. [online, viitattu 

5.11.2008]). Olennaista rekisteröintipohdinnasta tekee myös samaan 

vuodenvaihteeseen ajoittuvat partioliikkeen suuremmat uudistukset. 

Ikäkausitoiminnan muutos ja erityisesti piirijärjestelmän uudistus voivat luoda 

odottamatontakin murrosta ja erilaisia uudistuksen tarpeita. 

 

Vaikka rekisteröinti on luonnollinen osa yhdistysten kehitystä, ei aikaisempaa 

tutkimusta siitä ole Maskun Hemmingin Tyttärille tai Pojille tehty. Ehkäpä 

aikaisempaan pitkäaikaiseen yhteistyöhön vedoten se on tuntunut turhalta. 
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Vastaavanlaisessa tilanteessa on toki ollut muitakin lippukuntia paitsi Varsinais-

Suomessa myös maanlaajuisesti, joten tietoa ja kokemusta aiheesta riittää. Ongelmana 

on löytää kirjallista tutkimusmateriaalia, vaikkakin käytännön tietoa kokemuksista on 

mahdollista saada muilta lippukunnilta sekä kattojärjestöiltä. 

 

Tämä opinnäytetyö käyttää ongelman ratkaisemiseksi Yhdistyslakia ja siihen liittyvää 

kirjallisuutta. Lisäksi käytetään aineistona yleisiä yhdistystoiminnasta kertovia 

teoksia. Partionäkökulmaa aiheeseen saan haastattelulla sekä omalla, usean vuoden 

mittaisella partiokokemuksellani Maskun Hemmingin Tyttärien jäsenenä ja, sitä 

kautta, ylempien järjestöjen toimintaa seuranneena. Internet-lähteiden määrä 

puolestaan johtuu merkittävästä siellä julkaistavasta partiomateriaalista eli sähköisessä 

muodossa saatavista oppaista ja artikkeleista. Muutenkin tässä työssä hyödynnetään 

useita lehtiartikkeleja niiden ajankohtaisen sovellettavuuden takia. Kirjojahan ei vielä 

ole esimerkiksi Maskun kuntaliitoksesta kirjoitettu.  

 

Muita partioaiheisia opinnäytetöitä ei tässä opinnäytetyössä tulla käyttämään. Näin 

siksi, että nämä käsittelevät pääsääntöisesti partiojärjestön merkitystä kasvattajana, 

seurakunnan nuorisotyön osana tai politiikkaan ja historiaan sidottuna liikkeenä.  

Niistä ei siis ole suoranaista hyötyä rekisteröintinäkökulmaa käsitellessäni, vaikkakin 

ovat mielenkiintoisia näkemyksiä itse partioliikkeeseen ja  

–aatteeseen. 

 

Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien rekisteröimättömyys 

perustuu mielestäni partioideologiaan. Tämän takia opinnäytetyön aluksi selvitän 

partioliikettä ja –aatetta kokonaisuutena. Liite 1 on aiheeseen liittyvä sanasto, sillä osa 

partiossa käyttävistä termeistä saattaa olla vieraita ja eri tavoin hahmoteltavissa asiaan 

vihkiytymättömille. Tämän jälkeen työssä keskitytään rekisteröitymiseen ja sen 

oikeusvaikutuksiin sekä yhdistystoimintamalleihin erityisesti Maskun Hemmingin 

Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien kannalta. 
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2 PARTIOLIIKE JA -JÄRJESTÖT 

 

2.1 Partion historia ja määritelmä 

 

Maailman ensimmäinen partioleiri ja siten koko toiminta alkoi 1.8.1907 Englannissa, 

Brownsea-saarella lordi Robert Baden-Powellin johdolla. Hän ei tarkoittanut perustaa 

uutta järjestöä vaan pikemminkin tarjota uudenlaista ohjelmaa jo olemassa olevien 

järjestöjen käyttöön yhteiskuntaluokasta riippumatta. (The Scout Association, 2006, 

30.) Tämän leirin ja aikaisempien kokemustensa avulla Baden-Powell kirjoitti 

kuuluisan kirjansa Scouting for Boys, Partiopojan kirja (The Scout Association, 2006, 

38). Tässä vuonna 1908 julkaistussa teoksessaan hän opettaa lukijaansa partiotaitoihin 

leikkien, pelien ja kertomusten avulla. Kirjasta tulikin heti ilmestyttyään 

myyntimenestys, ja se on yhä edelleen suosittu kaikkialla maailmassa. (The Scout 

Association, 2006, 39.) 

 

Robert Baden-Powell määrittelee Partiopojan kirjassaan (1991, 12–13) partioliikkeen 

erämiesten, tutkimusmatkailijan sekä uudisraivaajan työn ja ominaisuuksien 

opettamiseksi leikkien ja harjoitusten avulla. Ryhmät jaetaan veljesjoukoiksi. Hänen 

mukaansa partion on tarkoitus antaa fyysistä terveyttä ja kehittää kuntoa, opettaa 

tarmoa, neuvokkuutta ja kätevyyttä, totuttaa pojat kuriin, sisukkuuteen, ritarillisuuteen 

ja isänmaallisuuteen eli siis kaiken kaikkiaan kehittää luonnetta. Partion tarkoituksena 

ei ole puuttua kenenkään uskontoon. Samalla kuitenkin rohkaista harjoittamaan sitä 

uskontoa, jota jo valmiiksi tunnustaa. (Baden-Powell, 1991, 13.) 

 

Ensimmäiset tytöt tulivat mukaan partiotoimintaan jo vuonna 1909, kaksi vuotta 

liikkeen perustamisen jälkeen. Säännöt eivät missään vaiheessa kieltäneet tyttöjen 

osallistumista, vaan ongelmana olivat pikemminkin aikalaisten ennakkoluulot. (The 

Scout Association, 2006, 48.) Ensimmäinen tyttöjen käsikirja puolestaan julkaistiin 

1912 Robert Baden-Powellin sisaren, Agnes Baden-Powellin, toimesta. Handbook for 

Girl Guides:sta tuli tyttöjen oma versio Partiopojan käsikirjasta ja näin liikkeen 

perusteos. (The Scout Association, 2006, 49.) 
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Partioliikkeen alkuaikoina sen leviäminen ympäri maailmaa oli enemmänkin 

henkilöitynyt Baden-Powelliin kuin kansainvälisiin partiojärjestöihin (The Scout 

Association, 2006, 123). Suomeen partioliike tuli yhtäaikaisesti sekä tytöille että 

pojille vuonna 1910. Toiminta oli kuitenkin erillistä aina vuoteen 1972 jolloin 

muodostettiin yhteinen kattojärjestö, Suomen Partiolaiset. (The Scout Association, 

2006, 134.) Voidaankin sanoa Suomen olleen ensimmäisten partiomaiden joukossa. 

Nykyään, vuosisata liikkeen perustamisesta, The Scout Associationin (2006, 123) 

mukaan partiotoimintaa on 216 maassa. Vain Andorrassa, Kiinassa, Kuubassa, 

Pohjois-Koreassa ja Burmassa ei liike toimi (The Scout Association, 2006, 123). 

 

2.2 Partioaate 

Partio on aatteellista toimintaa eli sillä on oma arvoperustansa, joka kiteytyy 

partioihanteissa, -lupauksessa ja -tunnuksessa. Liikkeen perustaja Robert Baden-

Powell toivoi, että partiolainen jättäisi tämän maailman vähän parempana kuin sen 

löysi (Baden-Powell, 1941). 

Partioihanteina on kehittää itseään ihmisenä, kunnioittaa toista ihmistä, auttaa ja 

palvella, tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa, rakastaa ja suojella luontoa, olla 

uskollinen ja luotettava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen sekä etsiä elämän totuutta. 

Partiolupauksessa taas vannotaan tahtoa rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä, isänmaata ja 

ihmiskuntaa samalla eläen partioihanteiden mukaan. Nämä ihanteet ja lupaus eivät 

kuitenkaan tee partiolaisesta täydellistä vaan ohjaavat pyrkimään parempaan. 

Todellinen vaikeus onkin elää ohjeiden mukaisesti. (Hakonen, 2003, 17.)  

Liikkeen ytimestä, partiolupauksesta, -tunnuksesta ja –ihanteista, löytyvät siis 

ihmisyys, ihmisarvo ja maailmankuva, jossa elämä itsessään on tärkeää. Voidaankin 

ajatella, että juuri näihin perustuu kaikki aatteen arvot, kuten rakastaminen, 

kansainvälisyys, ympäristökasvatus, vastuullisuus, palveleminen sekä usko 

korkeimpaan. Partiotoiminnan onnistumista voidaankin mitata juuri sen mukaan, 

miten ihanteet ja lupaus muuttuvat eläviksi ja voidaan elää todeksi niin partiossa kuin 

liikkeen ulkopuolella. (Hakonen, 2003, 286.) Suomessa nämä edellä mainitut 
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partioaatteen pääkohdat on kirjattu Suomen Partiolaisten peruskirjaan (Hakonen, 

2003, 13). 

Liikkeen luokitelluista arvoista huolimatta on tärkeää muistaa partion olevan 

puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on avoinna kaikille (Hakonen, 2003, 

13). Ketään ei suljeta pois vaan kaikilla on mahdollisuus kokeilla liikkeen sopivuutta 

ja sovellettavuutta omaan elämään ja arvoihin. Tavoitteena on kasvattaa nuorista 

vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä partiomenetelmän 

avulla (Hakonen, 2003, 16). 

2.3 Partiojärjestöt 

 

Partio on maailmanlaajuisesti järjestäytynyt kansainväliselle ja kansalliselle tasolle 

(Grönholm, 2004, 12). Maailmanjärjestöjen, World Association of Girl Guides and 

Girl Scouts ja World Organization of the Scout Movement, kautta partiotoiminta 

nivoutuu yhtenäiseksi kaikkialla maailmassa. Partiolupaus ja –laki ovat siis samoja 

kaikille maailman partiolaisille kotipaikkaan katsomatta. (Suomen Partiolaiset – 

Finlands Scouter ry 2008a [viitattu 8.1.2008].) 

 

Suomessa partio on organisoitu kolmeen tasoon: valtakunnalliseen keskusjärjestöön, 

piirijärjestöihin ja lippukuntiin eli paikallisiin yhdistyksiin. Jokainen lippukunta 

kuuluu johonkin Suomen partiopiireistä. Piirit seuraavat maakunnallista rakennetta 

lukuun ottamatta Finlands Svenska Scouter r.f.:ää, joka on kaikkien ruotsinkielisten 

lippukuntien piiri maantieteeseen katsomatta. Tällä hetkellä Suomen Partiolaiset on  

uudistamassa piirirakennettaan tavoitteenaan yhteensä yhdeksän partiopiiriä. (Suomen 

Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2008a [viitattu 8.1.2008].) 

 

2.3.1 Maailmanjärjestöt 

 

Historiansa alusta asti partio on ollut kansainvälien nuorisoliike. Tällä hetkellä sillä on 

jäseniä maailmanlaajuisesti noin 38 miljoonaa. (Grönholm, 2004, 12.) Partiomaita 

ovat esimerkiksi Argentiina, Australia, Bangladesh, Egypti, Ecuador, Guatemala, 

Jordania, Kuwait, Korea, Namibia, Ruotsi, Romania, Taiwan, Uganda, Venäjä ja 
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Yhdysvallat (World Association of Girl Guides and Girl Scouts 2007, [viitattu 

22.11.2007]). Huolimatta kansalaisuuksien moninaisuudesta ja erilaisista paikallisista 

tavoista, kaikkia partiolaisia yhdistävät siis samat, Baden-Powellin ajatuksiin 

perustuvat arvot (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2008a [viitattu 8.1.2008]). 

 

Maailmanlaajuinen partioliike on järjestäytynyt partiojärjestöiksi sekä kansainvälisellä 

että kansallisella tasolla. Kansainvälisiä järjestöjä on kaksi, World Association of Girl 

Guides and Girl Scouts, WAGGGS, ja World Organization of the Scout Movement, 

WOSM. WOSMin jäsenyys on nykyään avoin sekä pojille että tytöille. WAGGGS 

puolestaan on keskittynyt ainoastaan tyttöjen toimintaan. Suomesta pojat kuuluvat 

World Organization of the Scout Movement:iin ja tytöt World Association of Girl 

Guides and Girl Scouts:iin eli Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on 

molempien maailmanjärjestöjen jäsen. (Grönholm, 2004, 12.) 

 

Selkeimmin maailmanjärjestöjen toiminta kansallisella tasolla näkyy paitsi 

partioaatteen toteutuksen niin eri tapahtumien yhteydessä. Esimerkiksi joka neljäs 

vuosi järjestettävä maailmanpartiolaisten leiri, jamboree, on World Organization of 

the Scout Movementin yhteistyössä kansallisten järjestöjen kanssa toteutettava 10 000 

– 20 000 osallistujan projekti. (Hakonen, 2003, 246.) Viimeksi jamboree järjestettiin 

Chelmsford:issa, Englannissa, kesällä 2007 (The Scout Association, 2006, 30). 

Maskun Hemmingin Tyttäristä ja Pojistakin leirille osallistui yhteensä kymmenen 

jäsentä (Maskun Hemmingin Tyttäret & Maskun Hemmingin Pojat, 2007, 2). 

 

2.3.2 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 

 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, SP, on Suomen valtakunnallinen 

keskusjärjestö ja kansainvälisen partioliikkeen edustaja. Suomen Partiolaisiin kuuluvat 

kaikki piirit ja jokainen jäsenmaksun maksanut yksittäinen partiolainen. Maksu 

sisältää oikeuden osallistua partiotoimintaan ja käyttää SP:n palveluita. Jäsenmaksuun 

sisältyy myös partiovakuutus. Vakuutus tosin on toissijainen kaikkiin muihin 

vakuutuksiin nähden. (Grönholm, 2004, 13.) 
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Suomen Partiolaisten ylin päättävä elin on joka toinen vuosi järjestettävä jäsenkokous, 

johon piirit lähettävät edustajansa (Grönholm, 2004, 13). Jäsenkokous valitsee 

Suomen Partiolaisten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä partioneuvoston 

piirien asettamista ehdokkaista. Neuvostoon pitää kuulua vähintään yksi jäsen 

jokaisesta piiristä. Partioneuvosto taas valitsee SP:n hallituksen, jonka tehtävänä on 

valmistella esitykset partioneuvostolle, toimeenpanna päätöksiä, seurata järjestön 

toimintaa sekä johtaa keskustoimistoa. Keskustoimisto, Partiotoimisto, sijaitsee 

Oulunkylässä, Helsingissä ja sillä on noin 25 työntekijää. (Hakonen, 2003, 244.) 

 

Lippukunnille ja niissä toimiville partiojohtajille tutuimpia toimintamuotoja ovat 

erilaiset suorituskirjat ja partiokäsikirjat kaikille ikäluokille. Yksi Suomen 

Partiolaisten tärkeimpiä tehtäviä onkin kehittää ja ylläpitää ikäkausiohjelmia ja 

koulutusjärjestelmiä. (Hakonen, 2003, 244.) Ikäkausiohjelmaan on kokeiluasteella 

uusi, melko perustavanlaatuisia muutoksia läpikäynyt järjestelmä. Se on tarkoitus 

ottaa käyttöön vuoden 2010 alusta. (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2008a 

[viitattu 21.1.2008].) Lisäksi SP järjestää valtakunnallisia tapahtumia, joista 

huomattavin on järjestön suurleiri (Hakonen, 2003, 244). 

 

2.3.3 Varsinais-Suomen Partiopiiri ry 

 

Partiotoiminta on vuonna 2008 jakautunut Suomessa 18 partiopiiriin. Piirit seuraavat 

maakunta rakennetta lukuun ottamatta Finlands Svenska Scouter r.f.:ää, joka on 

kaikkien ruotsinkielisten lippukuntien piiri maantieteestä riippumatta. Kooltaan piirit 

ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Pienimmässä piirissä on vain noin 1 000 jäsentä, kun 

taas suurimpaan kuuluu jopa 12 000 jäsentä. (Hakonen, 2003, 243.) Sekä Maskun 

Hemmingin Tyttäret että Maskun Hemmingin Pojat kuuluvat suomenkielisinä 

Varsinais-Suomen Partiopiirin alueeseen maantieteellisen asemansa perusteella. 

Yhdistysten kotikuntahan on Varsinais-Suomessa sijaitseva Masku (Salonen, 2000, 6). 

 

Varsinais-Suomen Partiopiirin varsinaisia jäseniä ovat sen sääntöjen mukaisesti kaikki 

piirin hyväksymät yhdistysrekisteriin merkityt lippukunnat sekä ne partiojohtajat, 

joilla on partiojohtajavaltakirja (Michelsson, 2007, 80). Näin ollen Maskun 
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Hemmingin Tyttäret eivätkä Maskun Hemmingin Pojat sellaisenaan 

rekisteröimättöminä yhdistyksinä ole suoraan piirin jäseniä. Lippukuntia 

edustetaankin Varsinais-Suomen Partiopiirissä partiojohtajien kautta. Kuten 

Michelsson (2007, 80) toteaa, jokaisella edellä mainituista varsinaisista jäsenistä on 

käytössä yksi ääni piirin kokouksissa. Näissä kokouksissa valitaan piirin keskeisin 

toimielin piirihallitus 11 jäsenineen (Michelsson, 2007, 80). 

 

Kaikkien piirien tehtävänä on tukea lippukuntia partiotoiminnan kehittämisessä ja 

ylläpitämisessä. Erittäin tärkeä osa tätä on piireittäin organisoitu johtajakoulutuksen 

järjestäminen. Piirit myös valmistavat omaa ohjelmatoimintaa, kuten 

partiotaitokilpailuja, piirileirejä ja paraateja. Usealta piiriltä voi myös lainata niiden 

omistamia retkeilyvarusteita kuin –alueitakin. Lisäksi piirillä suurempana yksikkönä 

on parempi mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisesti verrattuna yksittäiseen 

lippukuntaan. (Hakonen, 2003, 243.) Näin olleen onkin ensiarvoisen tärkeää myös 

maskulaisille lippukunnille päästä osallistumaan ja vaikuttamaan tähän toimintaan. 
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3 MASKUN HEMMINGIN TYTTÄRET JA POJAT 

 

3.1 Historia 

 

Maskulaiset lippukunnat saivat alkunsa pitkällisten valmistelun jälkeen 

juhannuspäivänä 1950.  Tässä kokouksessa päätettiin perustaa kaksi lippukuntaa, 

toinen tytöille ja toinen pojille. (Salonen, 2000, 6.) Lippukuntien nimeksi valittiin 

silloisen kirkkoherran ehdotuksen mukaisesti Maskun Hemmingin Tyttäret ja Maskun 

Hemmingin Pojat. Nimivalinta viittaa tunnettuun maskulaiseen virsirunoilijaan, 

Hemminki Maskulaiseen ja sitä kautta niin Maskun seurakuntaan kuin historiaankin. 

(Salonen, 2000, 6-7).  

 

Vaikka Maskun Hemmingin Tyttäret ja Maskun Hemmingin Pojat ovat kaksi erillistä 

ja itsenäisesti omasta partiotoiminnastaan vastaavaa lippukuntaa, ovat ne silti 

toimineet jatkuvasti myös yhteistyössä keskenään (Salonen, 2000, 16). Ensimmäiset 

esimerkit tästä löytyvät jo vuodelta 1951 (Salonen, 2000, 8), siis vain vuosi 

lippukuntien perustamisen jälkeen. 

 

1970-luvulle tultaessa nuorison poliittinen aktivoituminen ja liikehtiminen vaikuttivat 

myös sitoutumattomaan partiotoimintaan maanlaajuisesti. Silloin esimerkiksi 

yhdistettiin entiset partiotyttö- ja partiopoikajärjestöt uudeksi valtakunnalliseksi 

kattojärjestöksi. Samanaikaisesti käytiin Maskussa keskustelua lippukuntien 

yhdistämisestä. Vaikkakin neuvottelua käytiin pitkään, ei se koskaan johtanut 

varsinaisiin toimiin yhdistymisen eteen. Monien lippukuntien merkittävien 

henkilöiden mielestä yhdistyminen ei varsinaisesti muuttaisi mitään, koska jo aiemmin 

oli toimittu yhdessä. Keskustelun tuloksena kuitenkin yhteistyötä lisättiin entisestään 

aina resurssien sen mahdollistaessa. (Salonen, 2000, 26.) 

 

Lippukuntien toiminnan ensimmäisinä vuosina jäsenmääräksi vakiintui noin 

kaksikymmentä jäsentä kummallakin (Salonen, 2000, 15). 1960-luvun lopulle 

tultaessa jäsenmäärä kasvoi Tyttärillä jo noin neljäänkymmeneen kaksinkertaistaen 

siten alkuvuosien määrän (Salonen, 2000, 24). Edellä mainitun lippukuntien 
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yhteistyön tiivistyminen 1970-luvulla ja vartioikäistä nuorempien partiolaisten 

mukaan ottaminen toimintaan muutti partion luonnetta Maskussa merkittävästi. 

Lippukuntien yhteiset tapahtumat vartioiden omien rinnalla nousivat yhä 

merkittävämpään asemaan. (Salonen, 2000, 26.) Vuodesta 1973 saakka lippukuntien 

kasvu onkin jatkunut tasaisesti (Salonen, 2000, 29). Tällä hetkellä Tyttärillä on noin 

160 jäsentä ja Pojilla puolestaan suurin piirtein 120 (Suomen Partiolaiset – Finlands 

Scouter ry 2008c [viitattu 20.4.2008]). 

 

3.2 Toiminta ja talous 

 

Myös Maskun Hemmingin Tyttäret ja Maskun Hemmingin Pojat perustavat 

toimintansa tässä työssä esiteltyyn partioaatteeseen ja – menetelmään (A. Hillgren 

28.7.2008, henkilökohtainen tiedonanto). Nämä korkealentoisetkin tavoitteet 

toteutuvat käytännössä juuri toiminnan ja tekemisen avulla, selkeimmin ehkä eri 

ikäkausiohjelmien kautta (Hakonen, 2003, 123). Kuten Hakonen (2003, 123) esittelee, 

näitä ikäkausiohjelmia ovat sudenpentu-, vartio- ja vaeltajaohjelma. 

 

Sudenpentutoiminta on kaikkein nuorimmille partiolaisille tarkoitettua toimintaa. 

Siinä 7-10-vuotiaat opettelevat partiotaitoja ja –tietoja leikkien, tarinoiden ja 

seikkailuiden kautta johtajien johdolla. Lisäksi suoritetaan suoritus- ja 

harrastemerkkejä kiinnostuksen mukaan. (Salonen, 2000, 51.) Toimintaan kuluvat 

viikoittaiset laumaillat sekä retket ja leirit (Salonen, 2000, 52). Vartio-ohjelma 

puolestaan on partiotoimintaa sen alkuperäisimmässä muodossa. Siinä vartiolaiset 

kokoontuvat kerran viikossa vartiojohtajansa johdolla opettelemaan ohjelmaan 

kuuluvia suorituksia suorituskirjan luokkavaatimusten mukaisesti. Vartioihin otetaan 

yli kymmenenvuotiaita, useimmiten sudenpentuohjelman suorittaneita, tyttöjä ja 

poikia. (Salonen, 2000, 56.) Myös vartio-ikäiset kokeilevat oppimiaan taitoja retkillä 

ja leireillä (Salonen, 2000, 58). Vaeltajat taas kehittävät ja tekevät toimintaa itse 

itselleen. Ohjeita ja apua tähän toki löytyy niin vanhemmilta partiolaisilta kuin 

Toimintakansiostakin. (Hakonen, 2003, 130.) Kaiken kaikkiaan Maskun Hemmingin 

Tyttärillä ja Pojilla toimii tällä hetkellä noin 33 eri ikäkausista koostuvaa ryhmää 

(Maskun Hemmingin Tyttäret & Maskun Hemmingin Pojat, 2007, 5-6). 
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Edellä esiteltyjen ikäkausien lisäksi Maskun Hemmingin Tyttärillä ja Pojilla on 

yhteinen meripartio-osasto Spinaakkeri. Meripartiotoiminta eroaa muusta 

partiotoiminnasta lähinnä suuremmalla perehtymisellä purjehdus- ja 

merenkulkutaitoihin muiden partiotaitojen ohella. Maskussa meripartiotoiminta on 

keskittynyt merenrannalle Niemenkulmalle, mutta kaikilla jäsenillä on oikeus käydä 

purjehtimassa veneillä. (Salonen, 2000, 66.) 

 

Toimiakseen lippukunnat tarvitsevat ennen kaikkea innokkaan ja asiantuntevan 

johtajiston (Salonen, 2000, 49). Vaikkakin partio on vapaaehtoista, tulee sen mukana 

johtajille vastuu lippukunnan toiminnasta, jäsenistä ja partiokasvatuksesta (Carlström, 

Hänninen & Sahala, 2008, 6). Erityisesti nyt kun lippukuntien toiminta on jakautunut 

niin monelle tasolle ja useaan ryhmään on tämä eriarvoisen tärkeää. Johtajien on 

otettava vastuu omasta alueestaan. Lisäksi kuukausittain kokoontuvat johtajat 

partiojohtajaneuvostoon arvioimaan tapahtunutta ja suunnittelemaan tulevaa 

toimintaa. Viimekädessä vastuu koko lippukunnasta ja sen koordinoimisesta on 

kuitenkin lippukunnanjohtajalla. (Salonen, 2000, 49.) Kaavio 1 esittää lippukuntien 

nykyistä rakennetta sekä niiden välistä yhteistyötä. Kaaviossa esitettyihin termeihin 

löytyy sanasto tämän työn liitteestä 1. 

 

Pelkästään toimintavuoden 2007 aikana lippukunnat järjestivät kaksi yhteistä retkeä, 

kaksi yhteistä leiriä sekä useita muita yhteisiä pienimuotoisempia, mutta sitäkin 

tärkeämpiä tapahtumia, kuten lupauksenantotilaisuuden (Maskun Hemmingin Tyttäret 

& Maskun Hemmingin Pojat, 2007, 2-3). Lisäksi lippukunnilla on yksi yhteinen 

sudenpentulauma (Maskun Hemmingin Tyttäret & Maskun Hemmingin Pojat, 2007, 

5). Nämäkin ovat selkeitä osoituksia lippukuntien tiivistä, rajoja ylittävästä 

yhteistyöstä. 

 

Toisaalta lippukuntien toimintaa hajottaa kahden kolon periaate. Lippukunnalla on 

tilat niin Maskun keskustassa kuin Niemenkulmallakin (A. Hillgren 28.7.2008, 

henkilökohtainen tiedonanto). Oman kokemuksenikin mukaan voin todeta toiminnan 

joskus olevan hajanaista ja viestin liikkumisen vaikeaa pelkästään jo yhden 
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lippukunnan sisällä. Tilanteeseen on jo pitkään etsitty ratkaisua, mutta mitään 

mullistavaa ei ole vielä löydetty. 

 

 

Kaavio 1. Lippukuntien nykyinen organisaatio- ja yhteistyökaavio 

 

Lippukuntien talouden tarkoituksena taas on mahdollistaa partiotoiminta yhdistyslain 

säädöksien mukaan (Hakonen, 2003, 109). Lippukunnat voivat harjoittaa vain sellaista 

pienimuotoista taloutta, joka liittyy niiden toimintaan (Finlex, 2008 [online, viitattu 

21.4.2008]). Näin on myös Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien tapauksessa. 

 

Lippukuntien tulot koostuvat suurimmalta osalta omatoimisesta varainhankinnasta, 

osallistumismaksuista ja tempauksista. Usein lippukunnat saavat myös erinäisiä 

avustuksia kunnilta, seurakunnilta ja muilta taustayhteisöiltä. Avustukset voivat olla 

joko suoraan rahallisia tai toiminnan mahdollistamista muin keinoin, kuten tarjoamalla 
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toimitilat. (Hakonen, 2003, 46.) Lisäksi lippukunnat voivat kerätä omaa jäsenmaksua 

Suomen Partiolaisten jäsenmaksun ohessa. Maskussa lippukunnat toimivat lähinnä 

keräämällä osallistumismaksuja retkiltä ja leireiltä sekä pienimuotoisin tempauksin 

kuten joulumyyjäisin. Lisäksi lippukunnat ovat saaneet Maskun kunnalta vuosittain 

rahallista avustusta leiritoimintaan. Tärkein tuki on kuitenkin Maskun seurakunnalta 

saatava paitsi taloudellinen tuki niin ennen kaikkea sen mahdollistamat toimitilat. (A. 

Hillgren 28.7.2008, henkilökohtainen tiedonanto.) 

 

Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien yhtenäisyydestä kertoo myös lippukuntien 

tapa hoitaa talouttaan yhdessä. Molemmilla on toki omat tukensa ja kirjanpitonsa, 

mutta käytännössä toimintaa pyöritetään vain yhden lippukunnan kautta yhteisen 

taloudenhoitajan voimin (A. Hillgren 28.7.2008, henkilökohtainen tiedonanto). 

 

3.3 Taustayhteisöt 

 

Useilla lippukunnilla on jokin taustayhteisö, joka tukee toimintaa taloudellisesti tai 

kasvatuksellisesti (Grönholm, 2004, 15). Yleisin tuki on tarjota lippukunnalle 

toimitilat, kuten seurakunta Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikienkin tapauksessa. 

Myös rahalliset avustukset esimerkiksi kunnilta ja seurakunnilta tuottavat merkittävän 

osan lippukuntien tuloista. Taloudellisen tuen vastaanottaminen on kuitenkin 

kaksijakoista. Toisaalta tuki parantaa toimintaedellytyksiä, mutta samalla 

partioliikkeen tavoitteena on pysyä kaikissa oloissa riippumattomana 

vapaaehtoistyönä. Tämä on haastavaa, mikäli lippukunta on täysin riippuvainen 

ulkoisesta tuesta. (Hakonen, 2003, 324.)  

 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kahdella kolmesta lippukunnasta 

seurakunta tai jokin muu hengellinen yhteisö on toiminut taustayhteisönä. Muita 

taustaryhmiä voivat olla esimerkiksi Lions-klubit ja liikeyritykset. (Hakonen, 2003, 

323.) Jossain tapauksissa myös muut rekisteröidyt yhdistykset, esimerkiksi 

raittiusseurat, voivat toimia yhteistyössä lippukuntien kanssa. Taustayhteisöiden 

lisäksi lippukunnilla voi olla muitakin tukiryhmiä kuten vanhempainyhdistyksiä tai 

äiti- tai isäkerhoja. (Grönholm, 2004, 15.) Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien 
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taustayhteisöinä toimivat Maskun seurakunta ja Maskun Partiolaiset Tuki ry. Lisäksi 

lippukunnat saavat edellä mainittua leiriavustusta Maskun kunnalta. 

 

3.3.1 Maskun seurakunta 

 

Aina lippukuntien perustamisesta asti Maskun seurakunta on ollut tärkeä taloudellinen 

tuki Maskun Hemmingin Tyttärille ja Pojille. Selkeimmin tuki näkyy jokapäiväisessä 

toiminnassa jo edellä mainitun kokoontumispaikan, kolon, mahdollistamisella. 

Maskun vanha seurakuntatalo, Hemmingin Tupa, on toiminut partiolaisten pääkolona 

vuodesta 1984 lähtien. Purjehduksia seurakunta tukee puolestaan sallimalla 

omistamansa Kaunisniemen rannan käytön Maskun Niemenkulmalla. (Kohonen, 

2006a [online, viitattu 20.1.2008].) 

 

Huomattava tuki seurakunnalta on myös retki- ja jopa leiripaikkana toimivan 

leirikeskus Mannerlahden lainaaminen (Salonen, 2000, 72). Siellä järjestetään 

esimerkiksi neljästä kuuteen sudenpenturetkeä vuodessa ja johtajistotapaaminen 

(Maskun Hemmingin Tyttäret & Maskun Hemmingin Pojat, 2007).  

Eräänlaisena vastineena seurakunnalle avustuksista lippukuntien perinteisiin kuuluu 

muun muassa kokoontua Maskun kirkossa syyskuussa, tammikuussa ja partioviikolla. 

Muuhun yhteistyöhön kuuluvat esimerkiksi porkkanamarkkinat Turun Tuomiokirkolla 

sekä rippikoululaisten opetukseen osallistuminen. (Kohonen, 2006a [online, viitattu 

20.1.2008].) 

3.3.2 Maskun Partiolaisten Tuki ry 

Maskun Partiolaisten Tuki ry on juhlavuoden 1980 kunniaksi perustettu yhdistys 

avustamaan Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien toimintaa. Idea ei kuitenkaan 

ollut mikään uusi vaan pikemminkin jatke lippukuntien perustamisesta aina 1960-

luvun loppuun asti toimineelle vanhempainneuvostolle. 1990-luvun alussa Tuki ry:n 

toimintaa tuli kuitenkin tauko, kun ei löydetty riittävästi toimijoita yhdistykseen. 

(Salonen, 2000, 83) Monen vuoden tauon jälkeen tukiyhdistys aloitti uudelleen 

toimintansa lippukuntalaisten aloitteesta 1990-luvun lopulla (Salonen, 2000, 84). 
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Maskun Partiolaiset Tuki ry:n tarkoituksena on eri keinoin tukea taloudellisesti sekä 

käytännön avuin erilaisissa tilanteissa ja tilaisuuksissa (Salonen, 2000, 83). 

Sääntöjensä (Maskun Partiolaisten Tuki ry, 1998) mukaan Tuki ry:n tarkoituksen 

toteuttamiseksi se voi järjestää arpajaisia, osallistua myyjäisiin ja ottaa vastaan 

talkoomuotoisia työtehtäviä. Tarvittaessa yhdistys voi myös auttaa lippukuntien 

toiminnassa järjestämällä yhteistyössä leirejä, retkiä sekä harrastus- ja 

koulutustilaisuuksia niin partiolaisille kuin heidän vanhemmilleen. (Maskun 

Partiolaisten Tuki ry, 1998.) 

Yhdistyksen työn tuloksena on lippukunnille hankittu erilaisia retkeilyvarusteita, 

kuten telttoja ja laavuja. Yhdistys on myös avustanut leirimaksuissa erityisesti 

isommissa ja yleensä hintavammissa kattojärjestöjen tapahtumissa. Erityisen tärkeää 

Tuki ry:n apu on ollut purjeveneiden hankkimisessa ja kunnostamisessa. Erilainen, 

tärkeä tukimuoto on myös tarvittaessa saatava työapu esimerkiksi partiotaitokisojen 

järjestelyissä tai ensiapukursseja organisoidessa. (Kohonen, 2006a [online, viitattu 

20.1.2008].) 

Maskun Partiolaisten Tuki ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki hyvämaineiset Suomen 

kansalaiset tai oikeuskelpoiset yhteisöt (Maskun Partiolaisten Tuki ry, 1998). Tuki 

ry:n jäsenistä kuitenkin enemmistö on sekä nykyisten että toiminnan jo jättäneiden 

partiolaisten vanhempia (Kohonen, 2006a [online, viitattu 20.1.2008]). 
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4 YHDISTYKSEN ASEMA  

4.1 Yhdistyksen määritelmä ja sen sovellettavuus partiolippukuntaan 

 

Suomen kielen perussanakirja (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1994, 615) 

määrittelee yhdistyksen useiden henkilöiden pysyväksi tarkoitetuksi yhteenliittymäksi 

yhteisten tarkoitusperien toteuttamista varten. Yhdistystä voidaan kutsua myös muilla 

nimillä. Yleisempiä ovat ehkä seura, osasto, kerho ja klubi. (Loimu, 2007, 23.) 

 

Yhdistyslaki taas koskee yleislakina kaikkia aatteellisia yhdistyksiä. Näitä voidaan 

perustaa monenlaisiin eri tarkoituksiin. (Halila & Tarasti, 2006, 22.) Käytännössä 

yhdistyksen tunnusmerkit täyttyvät kun aatteellisen tarkoituksen lisäksi yhdistyksellä 

on vähintään kolme jäsentä ja pysyväksi tarkoitettu toiminta. Jäsenet voivat olla 

luonnollisia henkilöitä eli ihmisiä tai oikeushenkilöitä, kuten muita yhdistyksiä, 

yhtiöitä tai kuntia. Samassa yhdistyksessä voi olla jäseninä sekä ihmisiä että erilaisia 

yhteisöjä. (Loimu, 2007, 21.) 

 

Aatteellisuus yhdistyslain yhteydessä on tarkoitettu ymmärrettävän laajasti. 

Nykykäytännön mukaan aatteellisuutta voi olla esimerkiksi aatesuunnan edistäminen 

tai vastustaminen, jonkin ryhmän etujen valvonta, hyväntekeväisyys, palvelujen 

tuottaminen jäsenille tai muille kuin jäsenille sekä yhdessäolomahdollisuuksien 

tarjoaminen jäsenille ilman varsinaista aatteellisuutta, kuten käytännössä monet 

urheiluseurat. (Loimu, 2007, 21–22.) Edellä mainittuja yhdistyksiä voivat esimerkiksi 

olla aurinkoenergian hyödyntämistä ajava seura, palomiesten ammattiyhdistys, Lions-

klubit ja Rotaryt sekä erilaiset vammaisjärjestöt kuten Kuurojen Liitto ry. 

 

Aatteellisten ja muiden yhdistysten erottamiseksi toisistaan on Yhdistyslain 

ulkopuolelle rajattu yhteisöt, joiden tarkoituksena on voiton tai muun välittömän 

taloudellisen edun hankkiminen jäsenilleen. Ulkopuolella ovat myös ne yhdistykset, 

joiden tarkoitus tai toiminnan laatu on muuten pääasiassa taloudellinen. Yhdistyslaki 

ei siis koske niin sanottuja taloudellisia yhdistyksiä. Yhdistyslaissa on kuitenkin 
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olemassa säädökset siitä, millaista taloudellista toimintaa siihen sisältyvät aatteelliset 

yhdistykset saavat harjoittaa. (Halila & Tarasti, 2006, 22.) 

 

Kaikki Yhdistyslaissa säädellyt yhdistykset ovat yksityisoikeudellisia (Halila & 

Tarasti, 2006, 24) eli koskevat lähinnä yksityishenkilöiden välisiä oikeussuhteita 

(Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1994, 628). Tämä ei sinänsä estä yhdistyksiä 

osallistumasta julkiseen vallankäyttöön, kuten esimerkiksi eri puolueet tekevät. 

Yhdistys ei kuitenkaan voi missään tapauksessa hoitaa yksinomaan viranomaisille 

kuuluvia tehtäviä, esimerkiksi yleistä järjestystä ja turvallisuudesta huolehtimista, 

kuten poliisi. Myös uskonnolliset yhdyskunnat ovat aatteellisia yhteisöjä, mutta niistä 

on olemassa omat säädöksensä Uskonnonvapauslaissa. Niitä ei siis Yhdistyslaki 

koske. (Halila & Tarasti, 2006, 24.) 

 

Yhdistykset voivat olla joko rekisteröityjä tai rekisteriin merkitsemättömiä. 

Rekisteröityjen yhdistysten nimen perässä ovat suomenkielisillä kirjaimet ry ja 

ruotsinkielisillä rf. (Loimu, 2007, 22.) Suomessa yhdistysrekisteriä ylläpitää Patentti- 

ja rekisterihallitus (Loimu, 2007, 26). 

 

Suomen Partiolaiset (2008b, [online, viitattu 20.4.2008]) määrittää partiolippukunnan 

vaihtelevan kokoiseksi partiotoiminnan paikallisyhdistykseksi ja perusyksiköksi, 

jonka jäseninä voi olla vain tyttöjä tai poikia tai molempia yhdessä. Lippukunnan 

toiminnan tarkoitus on siis tukea pysyvästi alueen partioaatetta ja sen mukaista 

toimintaa. Tämä täyttää aatteellisen tarkoituksen ja pysyvän toiminnan kriteerit. 

Jäseniä Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien tapauksessa on 

yhteensä hieman alle kolmesataa (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2008c, 

[online, viitattu 20.4.2008]), joten myös jäsenistö täyttää yhdistyksen tunnusmerkin. 

 

Partiolippukunnan toiminnan tarkoituksena ei ole yksittäisen jäsenen taloudellinen 

hyöty vaan partiokasvatus. Sitä toteutetaan hengellisen, kansainvälisen ja 

yhteiskunnallisen koulutuksen kautta. Näitä suoritetaan ikäkausittain jaotellussa 

partio-ohjelmassa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä, purjehduksilla, 

johtajakoulutuksessa ja muissa tapahtumissa, joissa hyödynnetään partiomenetelmää. 
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(Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2008d, [online, viitattu 20.4.2008].) 

Taloudellista toimintaa lippukunta harrastaa vain edellisen mahdollistamiseksi 

(Hakonen, 2003, 109). Lippukunta ei siis kuulu yhdistyslain ulkopuolelle jääviin 

taloudellisiin yhdistyksiin. 

 

Partiolippukunta ei myöskään yritä hoitaa viranomaisten tehtäviä ja uskonnollinen 

kasvatuskin on aatteen rajoissa, yleensä seurakunnan avustuksella. Baden-Powelhan 

(1991, 13) toteaa partiossa kannustettavan jokaisen omaan uskontoon, ei erityisesti 

kannustettavan mitään tiettyä uskontoa. Kyseessä ei siis ole uskonnollista tarkoitusta 

varten perustettu yhdistys. Voidaankin sanoa, että lippukuntaan sopii sekä yhdistyksen 

määritelmä että tunnusmerkit ja näin ollen siihen voidaan soveltaa yhdistyslakia.  

 

4.2 Lippukuntien asema rekisteröimättöminä yhdistyksinä 

 

Yhdistyslain mukaan yhdistykset voivat itse valita, haluavatko ne rekisteröityä vai ei. 

Yhdistymisvapaus koskee siis niin rekisteröityä kuin rekisteröimätöntä yhdistystä 

(Halila & Tarasti, 2006, 102–103). Rekisteröimätöntä yhdistystä ei kuitenkaan ole 

helppoa tunnistaa. On vaikeata määrittää, koska jokin ryhmä on tarpeeksi aatteellinen 

ja pysyvä niin että se olisi yhdistys. Viime kädessä tämän päätöksen tekee 

tuomioistuin ja sekin vain silloin, kun asian selvittäminen on olennaista. (Loimu, 

2007, 23–24.) 

 

Yhdistyslain 59. pykälän (Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]) mukaan 

rekisteröimättömiinkin yhdistyksiin pitää soveltaa yhdistyksen yleisen 

tunnusmerkistön, lain soveltamisalan, kielletyistä ja luvanvaraisista yhdistyksistä sekä 

yhdistyksen jäsenistä koskevia säädöksiä. Sen sijaan yhdistyksen ei tarvitse noudattaa 

lainkaan päätöksen tekoa ja organisaatiota koskevia säännöksiä (Halila & Tarasti, 

2006, 683). Rekisteröimätön yhdistys voi siis järjestää toimintansa parhaaksi 

katsomallaan tavalla. Sen jäsenten ei tarvitse olla yhdenvertaisia tai päätöksenteon 

demokraattista. Usein nämä yhdistykset toimivat kuitenkin lähes samalla tavalla kuin 

rekisteriin merkitytkin. (Loimu, 2007, 24.) Näin on myös Maskun Hemmingin 
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Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien kohdalla, kun puhutaan organisoinnista. (A. 

Hillgren 28.7.2008, henkilökohtainen tiedonanto.) 

 

Kuitenkaan julkisen edun vuoksi annettuja pakottavia säädöksiä rekisteröimätönkään 

yhdistys ei voi olla huomioimatta. Rekisteröimättömänkin yhdistyksen on oltava 

aatteellinen sekä lakien ja hyvien tapojen mukainen. Jos tarkoitus ei ole aatteellinen, 

yhteenliittymää ei voida pitää Yhdistyslain mukaisena rekisteröimättömänä 

yhdistyksenä. Kyseessä ei myöskään voi olla yhden miehen liike vaikka laissa ei ole 

vaatimusta rekisteröimättömän yhdistyksen jäsenmäärälle. Yhteisyysvaatimuksen 

takia voidaan todeta, että yhdistyksessä on oltava perustamisvaiheessa kolme jäsentä. 

Jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. (Halila & Tarasti, 2006, 

683.) Kuitenkaan rekisteröimättömät yhdistykset eivät voi olla toisen vastaavanlaisen 

yhdistyksen jäseniä (Halila & Tarasti, 2006, 684). 

 

4.2.1 Vastuu velvoitteista 

 

Rekisteriin merkitsemätön yhdistys ei voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia 

eikä kantaa tai vastata (Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]). Yhdistys ei siis ole 

oikeustoimikelpoinen eikä oikeustoimihenkilö. Rekisteröimätön yhdistys ei voi olla 

asianosaisena oikeudenkäynnissä, tehdä sopimuksia tai muita oikeudellisia toimia eikä 

sen nimissä voi olla varallisuutta. (Halila & Tarasti, 2006, 686.) Tästä johtuen Maskun 

Hemmingin Tyttäret ja Maskun Hemmingin Pojat eivät voi omistaa omia 

tarvikkeitaan, kuten telttoja, sahoja, kirjoja ja kaasukeittimiä. Lippukunnat eivät voi 

myöskään vuokrata leiripaikkaa tms. omissa nimissään. 

 

Kuitenkin Halila ja Tarasti (2006, 687) toteavat yhdistyksellä olevan mahdollista olla 

tarkoitusvarallisuudeksi kutsuttua omaisuutta. Tarkoitusvarallisuuden avulla 

yhdistyksen ei tarvitse toimia täysin ilman omaisuutta. Tämä omaisuus on jäsenten 

vallassa ja käytettävissä yhdistyksen päämäärän toteuttamiseksi. Myös tällaisesta 

omaisuudesta on pidettävä kirjaa. Varallisuutta voivat olla myös jäsenmaksut ja 

lahjoitukset. Julkisista varoista ei yleensä anneta avustuksia rekisteröimättömille 

yhdistyksille. Tavallista on kylläkin toimintatuki rekisteröimättömille osastoille tai 
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yksiköille. Yhdistyksen tarkoitusvarallisuutta voidaan myös ulosmitata siitä velasta, 

joka on asianmukaisesti otettu yhdistyksen puolesta. Tässä tarkoituksessa sillä ei siis 

ole merkitystä, ettei yhdistys ole oikeushenkilö eikä siten vastuussa velasta. (Halila & 

Tarasti, 2006, 687.) 

 

Rekisteröimättömänkin yhdistyksen puolesta voi olla tarpeen suorittaa oikeudellisia 

toimia (Halila & Tarasti, 2006, 689) kuten leiripaikan vuokraaminen. Koska yhdistys 

ei voi sitä itse tehdä, on laissa säädelty ketkä näistä toimista vastaavat. Yhdistyslaissa 

(Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]) todetaan, että rekisteröimättömän 

yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamat velvollisuudet ovat tähän toimeen 

osallistuneiden tai siitä päättäneiden jäsenten henkilökohtaisella ja yhteisvastuullisella 

vastuulla. Muut yhdistyksen jäsenet eivät vastaa näistä toimista henkilökohtaisesti 

(Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]). Siis osallistuneilta ja päättäneiltä voidaan 

keneltä tahansa vaatia henkilökohtaista vastuuta toimesta (Halila & Tarasti, 2006, 

689). Näitä päättäviä henkilöitä voivat olla hallituksen jäsenet ja muutkin asioita 

hoitavat kuin yhdistyksen kokouksen päätösten tekijät. Kuitenkaan päätöstä 

vastustaneita ei voida laskea tässä tilanteessa päätöksen tekijöiksi (Halila & Tarasti, 

2006, 690.) 

 

Rekisteröimättömän yhdistyksen hallituksella ei ole automaattisesti vastuuta 

yhdistyksen puolesta tehdyistä toimista vaan ainoastaan, jos se on päättänyt asiasta. 

Vastuussa eivät siltikään ole ne, jotka eivät ole osallistuneet päätöksentekoon 

kokouksessa eivätkä ole olleet mukana täytäntöönpanossa. Koska hallituksen asema 

on erityisen keskeinen, vastuu tavallisesti syntyy hallituksen jäsenille tavalla tai 

toisella ainakin merkittävimmissä toimissa. (Halila & Tarasti, 2006, 690.) Maskun 

Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien tapauksessa vastuu on siis 

hallituksen puuttuessa vastaavan aseman omaavalla partiojohtajaneuvostolla ja viime 

kädessä lippukunnanjohtajalla. Muilla kuin edellä mainituilla yhdistyksen jäsenillä ei 

ole vastuuta yhdistyksen puolesta tehdyistä toimista (Halila & Tarasti, 2006, 691). 

 

Mikäli yhdistys rekisteröityy myöhemmin, voi se ottaa nimiinsä ennen rekisteröintiä 

sen puolesta tehdyn toimen ja näin samalla ottaa vastatakseen siihen liittyvistä 
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velvoitteista. Kuitenkin yhdistyksen puolesta toimineiden tai päättäneiden vastuu 

jatkuu tämänkin jälkeen. Sopijakumppani voi vaatia velvoitetta heiltä, mutta näillä on 

taas käytössä takautumiskanne yhdistystä kohtaan, mikäli se on asiasta 

vastuuvelvollinen. (Halila & Tarasti, 2006, 690.) Näin ollen esimerkiksi 

ylivelkaantuneet eivät voi siirtää velkojaan yhdistyksen kontolle elleivät ne todella 

kuuluu sille (Loimu, 2007, 25). 

 

4.2.2 Yhdistyksen puolesta toimiminen tuomioistuimessa ja viranomaisilla 

 

Yhdistyslain (Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]) mukaan rekisteröimätöntä 

yhdistystä koskevissa asioissa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa voi sen 

puolesta toimia yhdistyksen tai hallituksen puheenjohtaja tai muu asioita hoitava. 

Kyseinen henkilö voi saada myös yhdistykselle tarkoitetun toimeksiannon (Finlex, 

2008 [online, viitattu 21.4.2008]). Kuitenkin edustusoikeutta käyttävän on pystyttävä 

todistamaan väitteensä. Riittävää voi olla yhdistyksessä vallinneen käytännön 

selvittäminen, jollei muuta näyttöä tai vastanäyttöä ole. (Halila & Tarasti, 2006, 696.) 

Partiolippukunnan ollessa kyseessä, tämä henkilö on viimekädessä 

lippukunnanjohtaja, vaikkakin kuka tahansa partiojohtajaneuvoston jäsen voisi tulla 

kysymykseen. 

 

Vaikkakin rekisteröimätön yhdistys ei voi olla tuomioistuimessa kantajana tai 

vastaajana, eikä muutenkaan esiintyä viranomaisia kohti oikeushenkilönä, voidaan 

yhdistyksen puhevaltaa joutua käyttämään näissä tilanteissa. Esimerkiksi yhdistyksen 

lakkauttaminen ei käy ilman haastetta ja yhdistystä kuulematta. Myös omaisuutta 

koskevia kysymyksiä saatetaan joutua käsittelemään sekä riita- että rikosasioina. 

(Halila & Tarasti, 2006, 694.) 

 

Yhdistyksen lakkauttamisesta todetaan, että kanne voidaan ajaa yhdistyksen tai sen 

hallituksen yhtä tai useampaa jäsentä vastaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, 

jossa ainakin jollain vastaajista on kotipaikka (Finlex, 2008 [online, viitattu 

21.4.2008]). Mikä tahansa rekisteröidyn yhdistyksen tyyppi voidaan lakkauttaa, 

esimerkiksi myös osasto. Lakkauttamisperusteet ovat kuitenkin samat sekä 
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rekisteröidyllä että rekisteröimättömällä yhdistyksellä. (Halila & Tarasti, 2006, 697.) 

Tätä kannetta voidaan myös ajaa ketä tahansa edellä mainittua ja sen lisäksi myös ketä 

tahansa yhdistyksen jäsentä vastaan. Kotipaikaksi on valittu vastaajan tai jonkin heistä 

kotipaikka, koska rekisteröimättömällä yhdistyksellä ei sellaista tarvitse olla. (Halila 

& Tarasti, 2006, 698.) 

 

Kaiken kaikkiaan lippukunnan asema on siis rekisteröimättömänä yhdistyksenä melko 

heikko ja viime kädessä kaikki vastuu on aina asiasta päättäneillä ja toimeenpanneilla 

henkilöillä. Lippukunnanjohtajalla on siis loppujen lopuksi valtava vastuu päätöksistä 

ja toimeenpanemisesta, sillä hän on mukana kaikessa mitä yhdistyksessä tapahtuu. 

Lippukunnan asema omaisuutta kohtaan rekisteröimättömänä yhdistyksenä on myös 

heikko, koska kyse ei ole oikeustoimihenkilöstä. Esimerkiksi Maskun Hemmingin 

Tyttäret ja Maskun Hemmingin Pojat eivät voi itse vuokrata ”kämpän” maata, vaan 

sen voi tehdä vain valtuutettu henkilö omalla henkilökohtaisella vastuulla. Toisaalta 

positiivisena asiana voidaan nähdä vapaus hallinnon järjestämiseen juuri niin 

yksinkertaiseksi kuin halutaan. 

 

4.3 Rekisteröinnin oikeusvaikutukset 

 

Yhteisöllä oikeuskelpoisuus, eli kyky saada nimiinsä oikeuksia tai tulla velvoitetuksi, 

ja oikeudellinen toimintakyky, eli kelpoisuus ryhtyä oikeudellisiin toimiin, eivät 

synny automaattisesti vaan saavat sen tultuaan merkityksi viranomaisten pitämään 

rekisteriin. Rekisteröityminen on mahdollista kun yhdistyksen säännöissä ei ole 

ehtoja, jotka lain mukaan estäisivät sen. Kaiken kaikkiaan rekisteröimisen hyötynä on 

selkeys. Rekisterimerkinnöistä selviää kenelle tahansa halukkaalle, onko 

yhteenliittymää pidettävä oikeuskelpoisena yhdistyksenä. Tämän takia on mahdollista 

myös selvittää kenellä on oikeus edustaa yhdistystä nimenkirjoittajina. (Halila & 

Tarasti, 2006, 102) 

Rekisteriin merkitty yhdistys tarkoittaa siis viranomaisten tarkistamaa, määrätyt 

muotovaatimukset täyttävää yhteisöä, joka on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen 

ylläpitämään yhdistysrekisteriin. Tällöin yhdistyksen nimeen lisätään suomenkielisillä 

sanat rekisteröity yhdistys tai kirjaimet ry, ruotsinkielisillä registrerad förening tai rf 
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ja, jos yhdistyksellä on myös saamenkielinen nimi registrerejuvvon searvi tai rs. 

(Loimu, 2007, 26.) Yhdistyksen oikeuskelpoisuus alkaa rekisteriin merkitsemisestä. 

Perustamistoimien ja rekisteröinnin välisenä aikana yhdistykseen sovelletaan 

rekisteröimättömiä yhdistyksiä koskevia periaatteita ja oikeussääntöjä. 

Rekisteröidynkin yhdistyksen oikeuskelpoisuus lakkaa, kun yhdistys purkautuu tai 

lakkautetaan ja poistetaan rekisteristä. (Halila & Tarasti, 2006, 103–104.) 

Yhdistyslain 6. pykälässä (Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]) todetaan, että 

yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena 

tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin 

edellytetään. Oikeuskelpoinen yhdistys siis voi omistaa irtainta omaisuutta, tehdä 

kauppoja ja muita sopimuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia (Halila & Tarasti, 2006, 

103). Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien tapauksessa tämä 

tarkoittaa siis mahdollisuutta omistaa omat telttamme, kamiinamme ja muun 

tarpeellisen välineistön sekä tehdä esimerkiksi vuokrasopimus kämppämme 

maankäytöstä. 

 

Oikeuskelpoisuus, eli rekisteröinti, on myös edellytyksenä julkisen huvitilaisuuden ja 

yleisen kokouksen järjestämiseen sekä arpajaisten ja yleisen rahankeruun 

toimeenpanemiseen (Halila & Tarasti, 2006, 103). Esimerkiksi Maskun Hemmingin 

Tyttäret ja Pojat voisivat järjestää itse joulupukkipalvelua, eikä sen tarvitsisi enää 

mennä Maskun Partiolaisten Tuki ry:n kautta. Vain rekisteröity yhdistys voi olla 

jäsenenä toisessa, aatteellisessa tai taloudellisessa, yhdistyksessä tai 

osakkeenomistajana osakeyhtiössä (Halila & Tarasti, 2006, 103). 

Yhdistyslaissa (Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]) todetaan myös, etteivät 

rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. 

Tämä on rekisteröinnin keskeinen vaikutus. Vastuu koskee siis yhdistyksen 

varallisuusoikeudellisia velvoituksia kuten kauppaa ja muita mahdollisia velvoitteita, 

esimerkiksi korvausvastuuta ulkopuoliselle aiheutetusta vahingosta, joka voi syntyä 

muun muassa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa, ja vastuuta veroista sekä muista 

julkisoikeudellisista maksuista. Näissä tilanteissa yhdistys on vastuussa 

sitoumuksistaan koko varallisuudellaan. (Halila & Tarasti, 2006, 104.) 
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Edellä mainittu Yhdistyslain pykälä vastuusta ei kuitenkaan koske rangaistusvastuuta. 

Lahjuksen antamisesta, perättömän lausunnon antamisesta esitutkinnassa, 

avustuspetoksesta, avustuksen väärinkäytöksestä, markkinointirikoksesta, 

kilpailumenettelyrikoksesta, yritysvakoilusta, yrityssalaisuuden väärinkäytöstä, 

lahjomisesta elinkeinotoiminnassa, kätkemisrikoksesta, säännöstelyrikoksesta, 

salakuljetuksesta ja ympäristörikoksista yhdistys voidaan tuomita yhteisösakkoon. 

Yhdistyksen puolesta toimineita taas voidaan tuomita esimerkiksi veropetoksesta tai 

alkoholilainsäädännön rikkomisesta. (Halila & Tarasti, 2006, 105.) 

Vaikka jäsenet eivät henkilökohtaisesti vastaakaan yhdistyksen velvoitteista, jäsenillä 

on kuitenkin velvollisuus noudattaa toimialan rajoissa tehtyjä päätöksiä. Yhdistyksen 

säännöissä voidaan määrätä, että jäsenien on noudatettava yhdistyksen tekemiä 

sopimuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jäsenet olisivat vastuussa sopimuksen 

täyttämisestä. He eivät voi joutua korvaamaan sopijakumppanille sopimuksen 

mukaista korvausta tai olla luontoissuorituksen kohteena. Yhdistys voi siitä huolimatta 

ryhtyä erilaisiin toimiin jäseniään kohtaan, mikäli sopimuksia ei täytetä. (Halila & 

Tarasti, 2006, 105.) 

Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien kannalta lippukuntien rekisteröinti helpottaa 

omaisuuden hallintaa. Lippukunnat saavat itse hankkia ja omistaa toimintaan 

tarpeelliseen irtaimiston ja tehdä vuokrasopimuksia esimerkiksi leiripaikoista. Samalla 

rekisteröinti helpottaa lippukunnan johtajan ja partiojohtajaneuvoston henkilökohtaisia 

vastuita esimerkiksi vahingonkorvausvastuusta jostakin retkellä tai leirillä sattuneesta. 

Tämän vuoksi saattaa olla helpompaa löytää henkilöitä ottamaan yhdistyksen 

vetäminen vastuulleen. Toisaalta rekisteröinnin takia kaikki toiminta on tarkempaa ja 

lakimääräisempää, kuten esimerkiksi yhdistyksen pöytäkirjojen kirjoittaminen. 

Pahimmassa tapauksessa byrokratia lisääntyy ja vie aikaa itse partiotoiminnalta. 

4.4 Piiriuudistuksen vaikutus 

 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäsenkokous hyväksyi marraskuussa 2006 

hankkeen piiritoimintojen uudelleenorganisoimisesta Suomessa. Tämän hankkeen ja 

muun kehittämistyön avulla pyritään turvaamaan elinvoimainen partio myös 
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tulevaisuudessa. Samainen jäsenkokous päätti myös Hämeen, Satakunnan ja 

Varsinais-Suomen partiopiirien alueelle tulevan kaksi piiriä alkuperäisen kolmen 

sijaan (Varsinais-Suomen Partiopiiri ry & Satakunnan partiolaiset 2008 [online, 

viitattu 21.1.2008].) 

 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen partiopiirit ovat tehneet alueen lippukunnille tehtyyn 

kyselyyn perustuvat päätökset perustaa uusi yhteinen partiopiiri toiminta-alueilleen 

vuoden 2009 alusta. Tämän uuden piirin nimestä, säännöistä ja toimitavoista päätettiin 

uuden piirin perustamiskokouksessa 30.3.2008. (Varsinais-Suomen Partiopiiri ry 2008 

[online, viitattu 21.1.2008].)  

 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n perustavassa kokouksessa päätettiin, että lippukunnat 

ovat uuden piirin jäseniä (Lounais-Suomen Partiopiiri ry, 2008). Näiden lippukuntien 

pitää olla rekisteröityjä, koska vain rekisteröity yhdistys voi olla toisen rekisteröidyn 

yhdistyksen jäsen (Halila & Tarasti, 2006, 103). Edelleen ainakin toistaiseksi 

rekisteröimättömät lippukunnat ovat oikeutettuja käyttämään piirin palveluita, mutta 

minkäänlaista äänivaltaa näillä ei ole, eikä varsinaisia takuita tavan jatkuvuudesta, 

sillä sitä ei ole uuden Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n sääntöihin kirjattu (Lounais-

Suomen Partiopiiri ry, 2008).  Kun Maskun Hemmingin Tyttäret ja Maskun 

Hemmingin Pojat haluavat edelleen osallistua piirin päätöksiin, onnistuu se 

rekisteröitynä lippukuntana ja uuden piirin jäsenyyden kautta. Lounais-Suomen 

Partiopiiri ry:n jäseneksi voi päästä joko rekisteröitynä lippukuntana tai toisen 

rekisteröidyn yhdistyksen, tässä tapauksessa taustayhdistyksen, kautta. Erona on 

käytettävissä oleva äänimäärä piirin kokouksessa. Ääniä on yksi per lippukunta/ 

taustayhteisö ja yksi alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohden (Lounais-Suomen 

Partiopiiri ry, 2008). 

 

Ennen piiriuudistusta noin puolet pelkästään Varsinais-Suomen alueen lippukunnista 

on rekisteröimättömiä (Suomi, 2007 [viitattu 21.1.2008]). Suunniteltu uudistus siis 

koskee suurta osaa alueilla toimivista partiolaisista, ei ainoastaan maskulaisia. 

Todelliset piiriuudistuksen vaikutukset selviävät kokonaisuudessaan vasta pikku hiljaa 

entisen käytännön haihtuessa pois ja kaikkien lippukuntien siirtyessä Lounais-Suomen 
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partiopiiriin. Tämä voi viedä useitakin vuosia. Kuitenkin voidaan olettaa sen olevan 

tarpeeksi merkittävä, jotta maskulaistenkin kannattaa rekisteröidä lippukunnat ja 

liittyä mukaan partiopiiriin. 

 

4.5 Kunta- ja seurakuntaliitosten merkitys 

 

Vuonna 2005 valtioneuvosto aloitti kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen 

tarkoituksenaan vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta. Lisäksi hanke pyrkii 

edistämään uusia palveluiden tuotantotapoja ja organisointia, uudistamaan kuntien 

rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistamaan kuntien ja valtion välistä 

tehtävänjakoa. Pyrkimyksenä on muodostaa järjestelmä, jossa kuntien kehittämiselle 

on rakenteellinen ja taloudellinen perusta myös tulevaisuudessa. 

(Valtionvarainministeriö, 2009 [online, viitattu 22.11.2009]). 

 

Uudistusta ohjaamaan säädettiin puitelaki, Laki kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksesta. Samalla päivitettiin kuntajakolakia ja 

varainsiirtoverolakia. Lisäksi valtioneuvosto antoi hanketta ohjaamaan kaksi asetusta. 

Kaikki lainsäädännölliset uudistukset tapahtuivat vuoden 2007 aikana. 

(Valtionvarainministeriö, 2009 [online, viitattu 22.11.2009]). 

 

Uuden kunta- ja palvelurakenneuudistus lain tarkoituksena on siis parantaa 

tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua. Lisäksi tavoitteena on taata koko 

maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Erityisen tärkeää on siis 

tämän lain mukaisia järjestelyjä suunnitellessa palvelurakenteen kattavuus ja 

taloudellisuus sekä voimavarojen tehokas käyttö. (Finlex, 2009b [online, viitattu 

22.11.2009])  

 

Useat Lounais-Suomen pirstaleiset ja pienet kunnat ovatkin mukana kuntaliitosten 

ensimmäisen aallon piikissä. Tammikuusta 2009 asti alueella on jäljellä enää 50 

kuntaa liitosta edeltäneestä 84 kunnasta. (Rajala, 2007, 6.) Yhdistyviin kuntiin 

lukeutuivat myös Masku, Askainen ja Lemu uutena nimenään Masku sekä Velkua 

osana Naantalia (Penttilä, 2007, 5).  
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Maskussa kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen avulla päädyttiin tähän 

kyseiseen yhdistymisratkaisuun. Ensin tutkittiin myös muita vaihtoehtoja, mutta sen 

jälkeen, kun sekä Lemu että Askainen olivat kiinnostuneita yhdistymään Maskun 

kanssa, todettiin juuri tämän ratkaisun olevan kaikin puolin sopivin. Virallinen päätös 

tehtiin selvityskunnan esityksen mukaisesti kaikki kuntalaisten mielipiteet huomioon 

ottaen joulukuussa 2007. (Maskun Kunnanvaltuusto, 2007.) 

 

Haasteen Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien toimintaan tuo yhdistyneen kunnan 

alueella toimiva toinen partiolippukunta Kolkankävijät ry. Kolkankävijät toimi 

Lemun, Askaisten ja Velkuan kunnissa (Partiolippukunta Kolkankävijät ry 2008, 

[online, viitattu 5.11.2008]).  Nyt kuntaliitosten jälkeen tämä lippukunta toimii 

Maskun ja Naantalin alueella. Toistaiseksi ei Kolkankävijöillä ja Maskun Hemmingin 

Tyttärillä tai Pojilla ole kuitenkaan mitään yhdistymisintoa (A. Hillgren 28.7.2008, 

henkilökohtainen tiedonanto). Vielä melkein vuosi kuntien yhdistämisen jälkeen on 

haastavaa arvioida kuntaliitoksen myötä syntynyttä kilpailutilannetta Maskun 

lippukuntien kesken sekä sen merkitystä kaikkien toimintaan ja talouteen, sillä tavat 

eivät ole vielä vakiintuneet. 

 

Lisäksi haastetta kaikille luo maailmanlaajuisen taloudellisen taantuman vaikutukset. 

Sillä samaan aikaan kun kuntaliitos astui voimaan 1.1.2009, alkoivat taantuman 

merkitykset tuntua myös Maskussa. Maskun saamat verotulot vähenivät lomautusten 

ja työttömyyden lisääntyessä sekä yritysten veronmaksukyvyn heiketessä. Lisäksi 

kunnan maanmyyntitulot pienenivät vähentyneen omakotitalotonttien myynnin 

vuoksi. (Lumio, 2009, 3.) Kunnanjohtaja Lumio toteaakin, että säästöjä on ollut pakko 

etsiä joka sektorilta. Näin on myös tulevaisuudessa ainakin ensi vuonna. Säästöjä 

haettaessa joudutaan kartoittamaan kaikki kunnan menoerät, ja palvelujen tasoon sekä 

toteutumistapoihin on pakko puuttua. (Lumio, 2009, 3). Näin ollen onkin vaikea 

ennustaa miten tämänlainen muutos taloudessa vaikuttaa useiden seurojen, mukaan 

lukien Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien, kunnalta saamiin rahallisiin 

avustuksiin. 
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Kirkkolain mukaisesti seurakuntien tulee noudattaa kuntajakoa. Siis jokaisen kunnan 

tulee olla kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella. 

Ainoastaan kielellisellä perusteella voi saman kunnan alueella olla useampia 

seurakuntia. (Finlex, 2009a [online, viitattu 22.11.2009].) Näin ollen siis Maskun ja 

Lemu-Askaisten seurakuntien oli mukauduttava kuntaliitokseen. Seurakunnat 

päättivät yhdistyä kuntien tavoin vuoden 2009 alusta. Maskun kirkkoneuvosto päätti 

tästä muutoksesta kokouksessaan 11.12.2007. (Maskun seurakunta, 2007 [online, 

viitattu 21.1.2008].) 

 

Seurakuntaliitos on huomattava muutos Maskun Hemmingin Tyttärille ja Pojille, sillä 

Maskun seurakunta on merkittävin lippukuntien taloudellinen tukija. Myös 

lippukuntien itselleen hankkiman omaisuuden voidaan viime kädessä katsoa olevan 

seurakunnan omaisuutta, koska suuri osa varoista on saatu juuri seurakunnalta. 

Ongelmana on, etteivät rekisteröimättömät yhdistykset oikeustoimihenkilöttöminä voi 

omistaa mitään (Halila & Tarasti, 2006, 103). Jotta olisi mahdollista saada koko 

omaisuus myös lain mukaisesti lippukuntien nimiin, vaatii se yhteistyösopimuksen 

tekemistä Maskun seurakunnan kanssa. Sopimuksen tekeminen taas edellyttää 

oikeustoimikelpoisuutta eli rekisteröitymistä (Halila & Tarasti, 2006, 103). 

 

Tähän yhteistyösopimukseen on omaisuuden siirron lisäksi tähdellistä kirjata 

seurakunnan muut avustusmuodot, kuten lippukunnan viikoittaisten kokoontumisien 

paikan Hemmingin Tuvan ja Mannerlahden leirikeskuksen vastikkeeton käyttöoikeus 

sekä vuosittainen rahallinen avustus. Näin varmistetaan, ettei uusi seurakunta voi 

yllättäen katkaista näitä elintärkeitä tukia. Samalla toki kirjataan meidän 

velvoitteemme seurakuntaa kohtaan, kuten esimerkiksi jumalanpalveluluksissa ja 

rippikoulutyössä avustaminen. Näin lippukunta on edelleen samalla tavalla merkittävä 

osa seurakunnan nuorisotyötä. 

 

Jotta kaikki edellä mainitut hyödyt, tai edes käyttöoikeusavustukset, säilyvät varmana 

entisellään, on yhteistyösopimus tehtävä ennen kunta- ja seurakuntaliitosta. Tämähän 

on ainoastaan mahdollista rekisteröityjen, ja sitä kautta oikeustoimikelpoisten, 

Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien sekä seurakunnan välillä. 
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Kun otetaan huomioon kaikki edellä mainittu alkaen rekisteröidyn ja 

rekisteröimättömän yhdistyksen oikeusvaikutuksista aina piiriuudistukseen sekä 

kunta- ja seurakuntaliitokseen asti, voidaan todeta kaikkia puolia puntaroitua, että 

rekisteröiminen on Maskun Hemmingin Tyttärille ja Maskun Hemmingin Pojille 

pidemmän päälle kannattava vaihtoehto. Se selventää yksityisten henkilöiden vastuuta 

ja omaisuuden hoitoa. Rekisteröimisen kautta myös äänivalta piirin päätöksissä säilyy 

sekä on mahdollista säilyttää virallisestikin suhteet lippukuntien ja seurakunnan 

välillä. Kunnan muutoksiinkin nähden ei rekisteröinti selkeyttämisprosessina ainakaan 

huononna lippukuntien asemaa. 
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5 REKISTERÖINTIVAIHTOEHDOT 

 

5.1 Olemassa olevia yhdistysten järjestörakenteita 

 

Yhdistysten rakenne voi olla hyvinkin erilainen. Perustyyppi on yhdistys, jonka 

jäseninä on joukko ihmisiä eli yksityisiä henkilöitä. Tämänlaisia ovat muun muassa 

useat pienemmät harrastusjärjestöt. (Loimu, 2007, 27.) Myös yhdistymisvapaus 

perusoikeutena kohdistuu juuri näihin henkilöjäsenisiin yhdistyksiin (Halila & Tarasti, 

2006, 31). Kaavio 2, yhdistys, joka muodostuu henkilöjäsenistä, selventää tätä 

perusyhdistysmuotoa. Monet lippukunnat, myös Maskun Hemmingin Tyttäret ja 

Maskun Hemmingin Pojat, ovat perusmuotoisia yhdistyksiä. 

 

 

Kaavio 2. Yhdistys, joka muodostuu henkilöjäsenistä (Loimu, 2007, 27.) 

 

Yhdistysten jäseniä voi yksityisten henkilöiden lisäksi olla myös oikeushenkilöt. Näitä 

ovat esimerkiksi muut rekisteriin merkityt yhdistykset, osakeyhtiöt, osuuskunnat, 

kunnat ja seurakunnat. Näissä tapauksissa jäsenpohjaa kutsutaan sekamuotoiseksi. 

(Loimu, 2007, 27.) Kaavio 3 kuvaa tämänlaista yhdistystä. Sekamuotoiset yhdistykset 

perustuvat Yhdistyslain 10 pykälään, jonka mukaan jäseninä voi olla paitsi yksityinen 

henkilö myös yhteisö tai säätiö (Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]). 

Sekamuotoinen jäsenistö on esimerkiksi Varsinais-Suomen Partiopiiri ry:llä. Sen 

           Yhdistys 

Jäsenet 
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jäseninä ovat toiset yhdistykset eli lippukunnat ja yksityiset henkilöt eli partionjohtajat 

(Michelsson, 2007, 80). 

 

 

Kaavio 3. Yhdistys, jossa on sekamuotoinen jäsenistöpohja (Loimu, 2007, 27.) 

 

Joskus yhdistys muodostuu muista yhdistyksistä. Tätä mallia kutsutaan tavallisesti 

liitoksi. Liiton alempien yhdistysten jäsenet ovat yleensä henkilöjäseniä. Joissain 

tapauksissa on mahdollista, että henkilöjäsenet kuuluvat oman yhdistyksensä lisäksi 

suoraan liittoon. (Loimu, 2007, 28.) Liiton rakennetta kuvaa kaavio 4. 

 

Koska yhdistystoiminnan kehitys on kulkenut kohti laajoja kokonaisuuksia, on 

nykyisin hyvin mahdollista, että yhdistys voi olla kaksi-, kolme-, neljä- tai jopa 

viisiportainen jäsenkokonaisuus. On myös todennäköistä, että yhdistys on vain osaksi 

kaksi-, kolme- tai useampiportainen. Niin ikään yhdistykseen voi jollakin tasolla 

liittyä sivulta niin sanottuja sivujärjestöjä. (Halila & Tarasti, 2006, 31.) Esimerkiksi 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry on kolmiportainen liitto. Sen jäseninä ovat alueen 

rekisteröidyt lippukunnat, ja puolestaan alueen partiolaiset ovat näiden lippukuntien 

jäseniä (Lounais-Suomen Partiopiiri ry, 2008). 

 

Liiton jäsenrakenne voi olla moninainen sen mukaan, kuinka monessa portaassa 

liittoon kuuluu yhdistyksiä ja muita jäseniä. Jäsenrakenne kirjavoituu sitä enemmän, 

           Yhdistys 

Jäsenet Yhdistys Osakeyhtiö Kunta 

Jäsenet Osakkaat Kuntalaiset 

Yksityiset 

henkilö- 

jäsenet 
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mikäli jäsenistöön kuuluu muita kuin tavallisia henkilöjäseniä. Eli siis mitä enemmän 

yhdistykseen kuuluu esimerkiksi osuuskuntia, osakeyhtiöitä ja säätiöitä sitä 

monimutkaisempia rakenteista tulee. Järjestörakenne vaikeutuu myös, jos liittoon 

kuuluu eriportaisia jäseniä eli samanaikaisesti kenties paikallisia ja piiritasoisia 

yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä. (Halila & Tarasti, 2006, 33.) 

 

 

 

Kaavio 4. Kolmiportainen liitto, jonka jäseninä on yhdistyksiä (Loimu, 2007, 28.) 

 

Myös yhdistysliitot saattavat muodostaa yhdistyksiä. Näitä liittojen muodostamia 

useasti valtakunnallisia yhdistyksiä kutsutaan tämän tästä keskusliitoiksi. (Halinen & 

Tarasti, 2006, 31.) Käytännössä kielenkäyttö on kuitenkin kirjavaa, joten pelkästä 

nimestä ei voi tehdä ehdottomia päätelmiä. Keskusliitoille tyypillistä on niiden 

valtakunnallisuus. Seuraava porras on usein maakunta- tai piirikohtainen ja sitä 

seuraava kunnallinen tai paikallinen. (Halila & Tarasti, 2006, 33.) 

Keskusliittomuotoisia yhdistyksiä Suomessa ovat esimerkiksi monet eri 

työmarkkinajärjestöt, kuten Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja 

AKAVA ry (Loimu, 2007, 28). Kaavio 5 selventää tätä mallia. 

 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on esimerkki partiotoiminnan 

keskusliittomallisesta yhdistyksestä. Sen jäseninä ovat kaikki piirit (Hakonen, 2003, 

           Liitto 

Jäsenyhdistys Jäsenyhdistys Jäsenyhdistys 

Yhdistysten 

jäsenet 

Yhdistysten 

jäsenet 

Yhdistysten 

jäsenet 
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244). Piirien jäseninä ovat puolestaan lippukunnat, partiojohtajat tai, piirien säännöistä 

riippuen, lippukunnat ja partiojohtajat yhdessä (Hakonen, 2003, 243). Lippukunnan eli 

alimmantason yhdistyksen jäseniä ovat alueen siihen yhdistykseen liittyneet 

partiolaiset (Hakonen, 2003, 21). 

 

 

Kaavio 5. Keskusliitto, johon kuuluvat suoraan sekä jäsenliitot että näiden 

jäsenyhdistykset (Halila & Tarasti, 2006, 33.) 

 

Jäsenkokonaisuudet voivat syntyä joko alhaalta eli henkilöjäsenistä ja 

paikallisyhdistyksistä lähtien tai päinvastoin. On siis mahdollista, että ensin 

perustetaan valtakunnallinen järjestö, joka puolestaan huolehtii piiri- ja 

paikallisjärjestöjen verkoston syntymisestä. (Halila & Tarasti, 2006, 33–34.) 

Yhdistysrekisteristä ei kuitenkaan välttämättä selviä yhdistysten keskinäinen 

liittoutuminen, sillä yhdistys voi kuulua liittoon sitä säännöissään mainitsematta. 

Onkin arvioitu, että 75 % kaikista rekisteröidyistä yhdistyksistä on jonkin liiton 

jäseniä. (Halila & Tarasti, 2006, 31.) 

 

5.2 Käytännön vaihtoehdot Maskun Hemmingin Tyttärille ja Pojille 

 

Edellä esitettyjä malleja mukaillen Maskun Hemmingin Tyttärillä ja Maskun 

Hemmingin Pojilla on kolme vaihtoehtoista mallia rekisteröitymiselle. Lippukunnat 

           Keskusliitto 

Liitto Liitto Liitto 

Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys 

Yhdistysten jäsenet 
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voivat niin päättäessään rekisteröityä toisistaan riippumattomina erillisinä 

yhdistyksinä, perustaa lippukuntaliiton tai yhdistää molemmat lippukunnat yhdeksi 

yhtenäiseksi lippukunnaksi. Halutusta rekisteröintivaihtoehdosta riippuen ero 

rekisteröimättömään toimintamalliin vaihtelee pienistä muutoksista merkittäviin. 

Kaiken kaikkiaan muutoksia on odotettavissa jokaisessa mallissa. 

 

5.2.1 Toisistaan riippumattomat erilliset lippukunnat 

 

Yksinkertaisimmalta vaihtoehdolta Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun 

Hemmingin Poikien rekisteröimiseksi tuntuu pintapuolisesti olevan rekisteröinti 

erillisinä lippukuntina. Sehän on kuin rekisteröimättömien lippukuntien rakenne. 

Todellisuudessahan lippukunnan kuitenkin toimivat vahvassa yhteistyössä ja joissain 

tilanteissa jopa ristiin. Toisistaan erillisinä rekisteröinnistä seuraa kummankin 

lippukunnan organisaation yksinkertaistuminen, kun tämä lippukuntien keskinäinen 

vaikutus toinen toisiinsa lain muotovaatimuksien takia vähenisi. Ajan myötä riskiksi 

muodostuu tässä muodossa mahdollisuus yhteistyön päättymisestä. Toisaalta 

yhteistyöllä on niin voimakas historiallinen tausta, joten yhteistyön päättyminen 

kokonaan on epätodennäköistä. Kaavio 6 esittää yhden rekisteröidyn lippukunnan 

organisaatiota. 

 

Kaavio 6. Lippukunnan organisaatio yhdistyksenä 

Vuosikokous Hallitus 

Partiojohtaja-

neuvosto Lippukunnanjohtaja 

Jäsenet 

Akela Sampo Valtermanni 

Laumanjohtajat 

Sudenpennut 

Vartionjohtajat 

Vartiolaiset 
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ja-

ryhmät 

Meripartio 

Kalusto, 

Kämppä, 

Kolo 
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Organisaation yksinkertaistuminen johtaa myös yksittäisen pestin, kuten esimerkiksi 

sudenpentuikäkaudenjohtajan akelan, tehtävien selkiintymiseen. Erillisinä 

lippukuntina on vaikea hahmottaa, mitä todellisuudessa kuuluu Tyttärien 

velvollisuuksiin ja mitä puolestaan Poikien. Rekisteröityminen kahdeksi erilliseksi 

yhdistykseksi helpottaa myös lippukunnanjohtajien työtä, sillä silloin he ovat varmana 

vastuussa vain ja ainoastaan omasta lippukunnastaan. Lisäetuna helpommin 

hallittavasta kokonaisuudesta saattaa olla useampien halu lippukunnan tärkeisiin 

johtotehtäviin työnkuvan yksinkertaistumisen takia. Myös lippukunnat pysyisivät 

vielä kooltaan maltillisina. Rekisteröimättömät lippukunnat kuuluvat keskikokoisiin 

lippukuntiin (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2008c [online, viitattu 

20.4.2008]). Se ei kuitenkaan kokonaisuudessaan poista vastuullisten johtajien 

ongelmaa, sillä niitä pitää edelleen saada määrällisesti vähintäänkin nykyisen 

käytännön verran. Molemmissa lippukunnissa pitää olla omat johtajat. Jaetut pestit, 

kuten Kämpän isäntä, eivät siis tule, ainakaan nykymuotoisina, enää kyseeseen. 

 

Ongelmia tuottaa lisäksi lippukuntien yhteinen omaisuus. Vaikka Maskun Hemmingin 

Tyttäret ja Maskun Hemmingin Pojat eivät vielä voi rekisteröimättöminä yhdistyksinä 

omistaa mitään, ovat lippukunnat hallinneet esimerkiksi retkeilytarvikkeita kuin 

omistamiaan. Mikäli Tyttäret ja Pojat päättävät rekisteröityä erillisinä yhdistyksinä, 

pitää koko omaisuus paitsi siirtää hallintaan omilla sopimuksillaan seurakunnan 

kanssa myös jakaa se yksimielisesti molempien kesken tai omistaa kaikki yhteisesti. 

Jos kaikki omistetaan yhteisesti saattaa tulla uusia ongelmia tavaran käyttövuoroista ja 

vastaavista. Toisaalta, jos omaisuus saadaan jaettua molempia lippukuntia 

tyydyttävästi, tarvitaan todennäköisesti silloinkin jonkinlaisia sopimuksia tai 

käytäntöjä lippukuntien keskinäisen omaisuuden lainaamisesta tulevaisuudessa 

ainakin siihen asti kunnes kummatkin saavat kerättyä tarpeeksi omaisuutta uusien 

hankkimiseen. 

 

Maskun Hemmingin Tyttärillä ja Maskun Hemmingin Pojilla paitsi konkreettinen 

aineellinen omaisuus myös talous on käytännössä melkeinpä yhteinen, kuten työssä on 

aiemmin esitelty. Virallisesti toki on molemmilla lippukunnilla oma tili ja kirjanpito, 

mutta käytännössä kaikki hoidetaan vain toisen lippukunnan kautta (A. Hillgren 
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28.7.2008, henkilökohtainen tiedonanto). Erillisen rekisteröinnin tapauksessa nämäkin 

varat on jaettava. Tähän liittyy lisäksi yhteisen taloudenhoitajan ongelma. Jo 

useamman vuoden ajan molempien talouden on hoitanut yksi ja sama henkilö (A. 

Hillgren 28.7.2008, henkilökohtainen tiedonanto). Voidaankin sanoa kaiken 

henkilöityneet häneen. Pelkästään tämän muuttaminen on haasteellista puhumattakaan 

odotuksia vastaavan taloudenhoitajan löytämisestä ainakin toiseen lippukuntaan. Jos 

taas sama taloudenhoitaja jatkaa molemmissa lippukunnissa yhtäaikaisesti, 

kaksinkertaistuisi hänen työnsä verrattuna entiseen. 

 

Erillisen lippukuntien tapauksessa molemmilla pitää olla edellä mainittujen lisäksi 

omat hallintonsa, käytännössä siis ainakin lippukunnanjohtaja, hallitus ja 

vuosikokoukset (Carlström, Hänninen & Sahala, 2008, 19). Byrokratia tavallaan 

kaksinkertaistuu paitsi virallistuneen aseman myös kahden yhdistyksen takia. 

Kummallakin pitää olla omat talousarviot, toimintasuunnitelmat ja 

toimintakertomukset (Carlström, Hänninen & Sahala, 2008, 19). 

 

Jotta aiemmin tässä työssä mainittu oikeudellisesti vakiintunut asema Maskun 

seurakunnan kanssa saavutettaisiin, kummankin lippukunnan pitää tehdä omat 

yhteistyösopimukset. Näin asia olisi yksinkertaisinta. Samalla Tyttärien ja Poikien 

olisi syytä tehdä sopimus Maskun Partiolaisten Tuki ry:n kanssa. Tuen säännöissä 

(1998) todetaan sen edistävä Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin 

Poikien toimintaa. Mitään jakoa lippukuntien välillä ei näissä säännöissä ole (Maskun 

Partiolaisten Tuki ry, 1998) ja tähän asti se on toiminut hyvin yhteisen 

omaisuudenhallinnan vuoksi. Mitään takeitahan tästä ei tulevaisuudessa ole, varsinkin 

koska tässä mallissa lippukunnat ovat selkeästi täysin erilliset yhdistykset. 

 

Kuitenkin tällä rekisteröintimuodolla lippukunnat saavuttavat päätavoitteitaan: 

oikeussubjektin aseman ja sitä kautta mahdollisen sopimuksen seurakunnan kanssa 

sekä äänioikeuden uudessa piirissä. Erillisrekisteröinti on todennäköisesti ainakin 

aluksi helpompaa ja vähemmän vastustusta herättävää. Perinteethän kuten 

lippukuntien ulkoiset tunnukset on erittäin helppo säilyttää täysin muuttumattomina. 

Myöhemmässä vaiheessa eriytymisestä saattaa seurata riitatilanteita omaisuuteen ja 
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tukiin liittyen. Jäsenyydestä tuskin tulee ongelmaa, sillä Tyttärillä on vain tyttöjä ja 

Pojillakin käytännössä vain poikia (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2008c 

[online, viitattu 20.4.2008]). 

 

Jotta yhteistyö voitaisiin varmistaa vastaisuudessakin, tässä mallissa lippukuntien olisi 

syytä kirjoittaa yhteistyösopimus. Samaisessa sopimuksessa kannattaa myös päättää 

omaisuuden jaosta tai yhteiskäytöstä ja suhteista taustayhteisöihin. Kuitenkaan 

sopimuksella ei voida taata nykyisenkaltaista yhteistyön syvyyttä vuosien saatossa ja 

lippukuntaa pyörittävien henkilöiden vaihtuessa. 

 

5.2.2 Yhdistetty lippukunta 

 

Yhdistyslaissa ei ole mitään määräyksiä yhdistysten yhdistämisestä toisinkuin 

yrityksiä koskevassa lainsäädännössä esimerkiksi osakeyhtiölaissa. Silti yhdistämiset 

ovat yleistyneet viime vuosina. Taustalla on usein taloudellinen tarve tai se, että 

kyseessä olevien yhdistysten todellinen toiminta on ajan myötä niin yhtenäistynyt, 

ettei ole järkeä enää toimia erillisinä yhdistyksinä. (Loimu, 2007, 114.) Näin tuntuu 

olevan myös Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien tapauksessa. 

 

Koska yhdistyslaissa ei yhdistymiseen ole mitään ohjeita, pitää tällaisissa tilanteissa 

toimia yhdistysten yleisien purkamista, perustamista, liittymistä ja eroamista 

koskevien säädöksien mukaan. (Halila & Tarasti, 2006, 562.) Näitä mukailemalla 

käytännössä on olemassa kaksi yhdistämismallia. Joko perustetaan kokonaan uusi 

yhdistys, johon yhdistettävien yhdistysten jäsenet liittyvät aivan kuin mihin tahansa 

uuteen yhdistykseen tai säilytetään toinen yhdistyksistä purkamalla toinen, jolloin 

myös purkautuvan yhdistyksen jäsenet liittyvät voimaan jäävään yhdistykseen 

normaalin liittymiskäytännön mukaisesti. (Halila & Tarasti, 2006, 563.) Siis joko 

Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat perustavat kokonaan uuden yhdistyksen tai 

lopettavat toisen lippukunnista kehottaen kaikkia jäseniään liittymään toiseen. 

Molemmissa tapauksissa kuitenkin yhdistys pitää rekisteröidä. 
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Kun yhdistetään yhdistykset kokonaan uuteen yhdistykseen, on se laillisesti 

yksinkertaista. Silloin pitää purkaa vanhat yhdistykset omien sääntöjensä mukaisesti ja 

niiden omaisuus siirtää samoin sääntöjen mukaisesti perustettavalle. Uuteen 

yhdistykseen liittyminen on kuitenkin vapaaehtoista, joten osa jäsenistä saattaa jättää 

siirtymättä. (Halila & Tarasti, 2006, 563–564.) Kuitenkin tämä riski jäsenten 

menettämisestä on olemassa jokaisessa rekisteröitymisvaihtoehdossa lippukunnille. 

 

Kun toinen tässä tapauksessa lippukunnista yhdistetään toiseen, valitaan usein 

suurempi vastaanottavaksi yhdistykseksi. Tosin tämä vastaanottavakin yhdistys kokee 

yleensä suuren muutoksen. Sen nimi tavallisesti vaihdetaan ja sääntöjäkin muutetaan 

huomattavasti. (Halila & Tarasti, 2006, 564.) Lippukuntien tapauksessa suurempi 

kahdesta yhdistyksestä on Maskun Hemmingin Tyttäret (Suomen Partiolaiset – 

Finlands Scouter ry 2008c [online, viitattu 20.4.2008]). Koska kyseessä on kaksi 

rekisteröimätöntä yhdistystä, ei olemassa olevien yhdistysten yhdistämisellä saavuteta 

varsinaisesti mitään etua suhteessa uuden perustamiseen. Kaikki pitää kuitenkin 

aloittaa tavallaan alusta. Lisäksi ongelmana ovat erittäin suuret asenteelliset 

vaikutukset lippukunnissa tämänlaiseen yhdistymiseen. Molemmilla on niin vahvoja 

perinteitä, kuten lippukuntien tunnukset, että niiden yhdistäminen on jäsenille 

todennäköisesti helpompaa kokonaan uuteen yhdistykseen kuin toiseen olemassa 

olevista. Sitä paitsi tulee todennäköisesti olemaan mahdotonta päästä sopuun 

lopetettavasta yhdistyksestä. 

 

Kuitenkin molemmissa lippukuntien yhdistämisen malleissa saavutetaan 

rekisteröityminen mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa, samoin kuin toisistaan 

erillisinäkin lippukuntina. Tätä yksinkertaista muotoa kuvaa kaavio 6 lippukunnan 

organisaatio yhdistyksenä. Etujen voidaankin olettaa olevan samankaltaiset 

molemmissa vaihtoehdoissa. Parempaa lippukuntien yhdistämisen mallissa verrattuna 

erillisiin on kuitenkin yhteistyötason varmistuminen ja parantaminen. Tällöin ei 

myöskään omaisuutta tarvitse jakaa tai jäsenistä missään tilanteessa kilpailla 

alkuperäisten lippukuntien kesken. 
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Isona haasteena tässä vaihtoehdossa on lippukunnan koko. Kuten edellä on esitetty, 

lippukunnissa on yhteensä melkein 300 jäsentä. Carlström, Hänninen ja Sahala (2008, 

6) toteavat lippukuntien koon vaihtelevan 20:stä 300:taan. Näin ollen uusi yhdistetty 

lippukunta tulee olemaan suurimpien joukossa ja vaatii siten hallinnoltaan paljon. 

Lippukunnan johdon on vaikea seurata tämän kokoisessa yhdistyksessä jokaista 

yksilöä ja tietää, missä mennään ilman toimivaa organisaatiota. Toisaalta esimerkkejä 

tämän kokoisten lippukuntien toimivuudesta on. Joka tapauksessahan molemmissa 

mainituissa malleissa lippukunnat ovat vähintäänkin keskikokoisia ja siten jo 

haasteellisempia hallita kuin pienemmät. 

 

5.2.3 Lippukuntaliitto 

 

Jos lippukuntien yhdistäminen tai erikseen rekisteröiminen tuntuvat molemmat liian 

rajuilta vaihtoehdoilta, voidaan lippukunnista eräänlaisena kompromissina muodostaa 

lippukuntaliitto. Tässä mallissa liitoksi kutsuttu yhdistys muodostuu toisista 

yhdistyksistä ja nämä puolestaan henkilöistä. Kuten edellä on esitelty, näin muodostuu 

esimerkiksi keskusjärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry sekä Lounais-

Suomen Partiopiiri ry. 

 

Yleisesti liitoissa sekä rakenteen kuin sisäisen toiminnankin yhtenäisyys vaihtelee 

huomattavasti. Liitto voi olla yhdessä yhden tarkoitusperän hyväksi toimiva 

järjestökokonaisuus tai yhteistyössä vain jonkin tietyn asian hyväksi. (Hallila & 

Tarasti, 2006, 35.)  Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien tapauksessa voitaisiin 

siis partiotoiminta säilyttää erillisissä lippukunnissa ja siihen liittyvä yhteistyö 

mukauttaa liiton kautta vakiintuneeksi taloutta lukuun ottamatta tai järjestää liitto vain 

ja ainoastaan kanavaksi uuteen piiriin. Etuna voidaankin kummassakin tapauksessa 

pitää sekä lippukunnan että yhteistyökuvion pysymistä juuri totutunlaisena uuteen 

liittoon kirjattuna. Kuitenkin yhdistykset ovat vapaita eroamaan lain säätämällä tavalla 

(Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]), joten yhteistyön kannalta tämä ei ole 

takuuvarma ratkaisu. 
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Ennen kaikkea rekisteröimätön yhdistyshän ei voi olla toisen vastaavan yhdistyksen 

jäsen (Halila & Tarasti, 2006, 684). Näin voidaankin sanoa, että Maskun Hemmingin 

Tyttärien ja Poikien liiton mallissa kaikki kolme, molemmat lippukunnat sekä uusi 

liitto, pitää rekisteröidä. Tämä aiheuttaa valtavasti byrokratiaa ja hallinnollisia tehtäviä 

jäsenilleen vieden aikaa itse toiminnan tarkoitukselta. Toisin sanoen jäsenien pitäisi 

pyörittää yhteensä kolmea yhdistystä halutessaan olla itse vahvasti päättämässä 

toiminnasta. Samalla yhteistyö liittona uuden piirin rekisteröinnin pakon takia käy 

turhaksi, kummatkin lippukunnat voivat toimia itse jäseninä. 

 

Mikäli edellä mainitun liiton kaltainen järjestely kuitenkin halutaan tehdä, silloin pitää 

ottaa huomioon kummankin lippukunnan päätösvalta liitossa. Siellähän päätöksen 

tekevät myös jäsenet, tässä tapauksessa lippukunnat, edustajiensa välityksellä. 

Yleensä edustajien, ja sitä kautta äänten määrä riippuu jäsenyhdistyksien 

jäsenmäärästä. Lisäksi liitoissa voi olla jäseninä myös seurakuntia. (Loimu, 2007, 66.) 

Maskulaisten tapauksessa yhdistyksen omaisuudenjakoon ja yhteistyöhön 

seurakunnan kanssa voitaisiin käyttää juuri perustettavaa liittoa. Näin mitään ei 

tarvitsisi jakaa vaan uusi liitto voisi omistaa kaiken. Vaikkakin seurakunta liittyisi 

liittoon, ei se kuitenkaan takaa tukien säilymistä. Seurakuntakin voi aina erota 

yhdistyksestä yhdistyslain pykälien mukaisesti (Finlex, 2008 [online, viitattu 

21.4.2008]). 

 

Voidaankin sanoa, että lippukuntaliitto ratkaisuna toisi samat hyödyt Maskun 

Hemmingin Tyttärille ja Pojille kuin aiemmin esitetty erikseen yhdistyminen. 

Lippukunnat säilyttäisivät omat toimintansa nykyisessä mallissa, organisaatio 

lippukuntien sisällä yksinkertaistuisi ja molemmat saisivat rekisteröityjen yhdistysten 

hyödyt. Samalla kuitenkin säilyvät useat erikseen yhdistämisen haitatkin. Joitakin 

niistä, kuten omaisuuden jako, voitaisiin liiton säännöistä sopimalla saatua ratkaistua, 

mutta hyöty jää pieneksi verrattuna hallinnollisen työn kasvamiseen liiton takia. 

Lisäksi liitolle pitää luoda kokonaan uusi toimintaperiaate ja –tapa lippukuntien 

rinnalle säilyttämällä samalla suhteen niin kuntaan, seurakuntaan, piiriin kuin 

maskulaisiin partiolaisiinkin. 
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6 KÄYTÄNNÖN TOIMET SUOSITUSMALLIN 

KÄYTTÖÖNOTOSSA 

 

Edellä esitellyistä vaihtoehdoista mielestäni paras ratkaisu Maskun Hemmingin 

Tyttärille ja Maskun Hemmingin Pojille on lippukuntien yhdistäminen ja kokonaan 

uuden lippukunnan perustaminen ja rekisteröiminen. Tässä vaihtoehdossa nykyiset 

toimintamuodot ja –tavat säilyvät yksinkertaisimmin samalla helpottaen jäsenten 

asennoitumista muutokseen. Lisäksi saavutetaan rekisteröidyn yhdistyksen hyödyt. 

Tässä vaihtoehdossa lisääntyy myös vähiten tarve hallinnollisiin toimiin jättäen siis 

eniten aikaa itse partiotoiminnalle. 

 

Yhdistysten yhdistymisprosessi on usein suhteellisen pitkä. Yleensä se kestää 

vähintäänkin puoli vuotta tai venyy jopa vuoden tai parin mittaiseksi. (Loimu, 2007, 

115.) Tärkeää onkin aloittaa prosessi mahdollisimman nopeasti kummassakin 

lippukunnassa. Kuten Loimu (2007, 119–120) toteaa, on yhdistysten yhdistymisessä 

useita ongelmakohtia, kuten asenteet ja yhdistymismalli, joiden käsittely saattaa vaatia 

pitkänkin ajan toivotun ratkaisun loppuunsaattamisessa. 

 

Ensimmäinen askel lippukuntien yhdistämisessä on asiasta tiedottaminen. Jäsenille 

pitää tehdä selväksi hankkeen syyt ja tavoitteet. (Loimu, 2007, 116.) Avoimella ja 

runsaalla tiedottamisella pyritään muokkaamaan jäsenten välillä hyvinkin 

tunnepohjaista suhtautumista yhdistyksissä tapahtuviin muutoksiin. Samalla 

yhdistymistä perustellaan yleisesti hyväksytyin arvoin ja pyritään vakuuttamaan 

erityisesti avainhenkilöt ratkaisun tarpeellisuudesta. (Loimu, 2007, 120.) Käytännössä 

tämä tapahtuu Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien 

tapauksessa ottamalla asia esille ja seuraamalla yhdistymisprojektin etenemistä 

kuukausittaisessa partiojohtajaneuvostossa. Partiojohtajaneuvosto on lippukunnan 

aktiivisista johtajista koostuva lippukunnan käytännön asioista vastaava toimielin 

(Salonen, 2000, 49) ja siten rekisteröimättömässä lippukunnassa tärkein käytännön 

toimija lippukunnanjohtajan ohella. Lisäksi myös lippukuntien taustayhteisöjä on 

informoitava tulevista muutoksista ja niiden vaikutuksesta yhteistyöhön. 
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Valitettavan usein yhdistysten yhdistymisprosessit kaatuvat käytännön toiminnan 

kannalta melko toisarvoisiin tekijöihin kuten yhdistyksen nimeen, kotipaikkaan, 

tunnuksiin, taisteluun siitä mikä yhdistys jatkaa toimintaansa ja mitkä purkautuvat 

sekä omaisuuden siirtoon uudelle yhdistykselle. Hankalimpien kysymysten kohdalla 

kompromissit ovatkin käytännössä viisaita ratkaisuja. (Loimu, 2007, 121.) Jäsenille 

sopiva ratkaisu on löydettävä, sillä jäsenien suora siirtäminen uuden yhdistyksen 

jäseniksi ei ole mahdollista. Niin ikään menettely, jossa siirrosta lähetetään tieto 

jäsenille ja pyydetään ilmoittamaan henkilökohtaisesti, mikäli tämä ei sovi on 

mahdoton. (Loimu, 2007, 123.) Yhdistyslaissa (Finlex, 2008 [online, viitattu 

21.4.2008]) todetaan että jäseneksi haluavan pitää ilmoittaa aikeestaan yhdistykselle. 

Lippukuntien tapauksessa pitää päästä sopuun näistäkin asioista jo hyvissä ajoin ennen 

varsinaista perustamiskokousta partiojohtajaneuvostossa sekä neuvotteluissa 

taustayhteisöjen kanssa. 

 

Monesti pidetään tärkeänä varmistaa yhdistymistä suunnittelevien yhdistysten 

sitoutuminen asiaan esimerkiksi yhdistymissopimuksin. Näissä määritellään ehdot, 

joiden toteutuessa yhdistyminen viedään loppuun ja vastaavasti sovitaan 

rahallisistakin korvauksista, jos prosessista luovutaan. (Loimu, 2007, 122.) Maskun 

Hemmingin Tyttärien ja Poikien tapauksessa tämänkaltainen sopimus on tarpeeton jo 

pitkään jatkuneen yhteistyön vahvistamiseksi. Loimun (2007, 122) mukaan yleisesti 

suunnitelmien pitävyyttä varmistetaan pitämällä päättävät kokoukset yhtäaikaisesti 

samassa paikassa. Näin on myös lippukuntien tapauksessa järkevää. Siis molemmat 

lippukunnat pitävät samanaikaisesti jäsenistöilleen ylimääräiset vuosikokoukset, jossa 

ne päättävät uuden lippukunnan perustamisesta sekä suosittelevat jäsenistöään 

liittymään tähän uuteen lippukuntaan, mikäli molemmat päätyvät yllä mainittuun 

ratkaisuun. 

 

Uuden yhdistyksen perustamismenettelyn ja sääntöjen puolestaan tulee täyttää 

yhdistyslaissa määritellyt vaatimukset. Se on silti suhteellisen yksinkertaista ja 

edullista. Yhdistys voidaan ilmoittaa rekisteriin heti perustamisen jälkeen tai 

myöhemminkin. (Loimu, 2007, 31.) Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä Patentti- 

ja rekisterihallituksen Perusilmoitus yhdistysrekisteriin –lomake. Liitteiksi tämä vaatii 



49 

 

perustamisasiakirjan, säännöt ja kuitin rekisteröimismaksun suorittamisesta. (Loimu, 

2007, 33.) Pelkkä ilmoituksen jättäminen ei kuitenkaan vielä tee yhdistyksestä 

oikeushenkilöä vaan asema saavutetaan vasta kun se on todella merkitty rekisteriin 

(Loimu, 2007, 40). Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien uusi lippukunta 

kannattaa merkitä rekisteriin heti, sillä tällä uudistuksella tähdätäänkin juuri 

rekisteröidyn yhdistyksen etuihin. 

 

Yhdistyslain mukaan (Finlex, 2008 [online, viitattu 21.4.2008]) yhdistyksen 

perustamisesta on tehtävä perustamiskirja. Se on päivättävä ja vähintään kolmen 

yhdistyksen jäseneksi liittyvän allekirjoitettava (Finlex, 2008 [online, viitattu 

21.4.2008]). Perustamiskirjasta pitää selvitä päätös yhdistyksen perustamisesta, 

perustajien jäseneksi liittyminen ja, että he ovat hyväksyneet yhdistyksen säännöt. 

Perustajina tulee olla vähintään kolme yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä, joista 

yksityishenkilöiden tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. (Halila & Tarasti, 2006, 108–109.) 

Perustamiskokous voidaan pitää pienimuotoisena tai sinne voidaan pyrkiä saamaan 

mahdollisimman moni toiminnasta kiinnostunut paikalle. Maskun Hemmingin 

Tyttärien ja Poikien tapauksessa perustamiskokous järjestetään samassa tilassa 

olemassa olevien lippukuntien ylimääräisien vuosikokouksien jälkeen. Paikalle siis 

toivotaan mahdollisimman monta asiasta kiinnostunutta jäsentä. 

 

Rekisteröitävällä yhdistyksellä pitää olla myös säännöt. Yhdistyslaissa on määritelty 

säännöissä mainittavat asiat, kuten nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot. 

(Halila & Tarasti, 2006, 112.) Lisäksi niissä voidaan sopia myös mistä tahansa 

yhdistyksen sisäisestä toiminnasta. Edellytyksenä on kuitenkin lainmukaisuus. 

Lainmukaisuus tutkitaan yhdistysrekisterissä rekisteröitymisen yhteydessä ja 

myöhemminkin niin vaadittaessa. (Halila & Tarasti, 2006, 113.) 

Rekisteriviranomainen ei aina hyväksy sääntöjä sellaisenaan vaan vaatii niihin 

pienimuotoisia korjauksia. Näin on erityisesti silloin kun sääntöjä ei ole käytetty 

yhdistyslaissa määritellyssä ennakkotarkastuksessa. (Loimu, 2007, 38.) Tämän takia 

säännöt kannattaakin laatia joko yhdistysrekisteritoimiston mallisääntöjen tai jo jonkin 

olemassa olevan yhdistyksen sääntöjen pohjalta (Loimu, 2007, 33).  
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Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien sääntöjä suunnitellessa mallia kannattaa 

ottaa niin edellä mainitusta yhdistysrekisteritoimiston mallisäännöistä kuin Suomen 

Partiolaisten – Finlands Scouter ry:n julkaisemista (Carlström, Hänninen & Sahala, 

2008, 17) lippukunnille suunnatuista ennakkotarkastetuista mallisäännöistä. Lisäksi 

apua sääntöjä suunnitellessa saadaan tarvittaessa muiltakin olemassa olevilta 

rekisteröidyiltä lippukunnilta ja piiriltä. Lippukuntahan on yhdistys, jota koskee 

yhdistyslain ja sääntöjen lisäksi partion peruskirjaan kirjatut partiotoiminnan 

periaatteet (Carlström, Hänninen & Sahala, 2008, 17) ja siten eroaa toiminnallaan 

muista yhdistyksistä. Parhaaseen tulokseen Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun 

Hemmingin Poikien tapauksessa päästään niin yhdistelemällä lakia kuin kaikkia edellä 

mainittuja mallejakin. 

 

Koska kyseessä oleva perustettava yhdistys on partiolippukunta, toimii se 

partiotoiminnan ohjeiden ja arvomaailman mukaisesti. Uuden lippukunnan 

suositellaankin hakevan partiopiirinsä jäsenyyttä heti perustamisensa jälkeen. 

(Carlström, Hänninen & Sahala, 2008, 9.) Suomen partiolaiset suosittelevat myös 

kirjaamaan sääntöihin kuuluvuutensa alueensa partiopiiriin (Carlström, Hänninen & 

Sahala, 2008, 17). Tämä onneksi ei ole lain mukaan välttämätöntä (Hallilla & Tarasti, 

2006, 31). Ongelmanahan on piiriuudistus, sillä Lounais-Suomen Partiopiiri ei ole 

vielä toiminnassa siihen mennessä kun projekti saatiin päätetyksi Maskun 

lippukuntien osalta. Mikäli uusi lippukunta kirjaisi sääntöihinsä olevansa Varsinais-

Suomen partiopiirin jäsen, joutuisi se alle vuoden kuluttua muuttamaan sääntöjään 

kuuluakseen tulevaan Lounais-Suomen Partiopiiriin. 

 

Erityisesti Tyttärien ja Poikien pitää huomioida projektin edetessä tässä työssä 

aiemmin esitelty kunta- ja seurakuntaliitos. Myös Carlström, Hänninen ja Sahala 

(2008, 8) neuvovat lippukuntaa perustettaessa sopimaan työnjaosta 

taustayhteisösopimuksella. Mallia tähänkin saa Suomen Partiolaisten Internet-sivulta. 

Tärkeintä sitä tehtäessä on huomioida molempien hyötyminen yhteistyöstä. 

(Carlström, Hänninen & Sahala, 2008, 8.) 
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Koska kuntaliitos astui voimaan vuoden 2009 alusta (Penttilä, 2007a, 5), oli 

ensiarvoisen tärkeää saada Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin 

Poikien yhdistymis- ja rekisteröitymisprosessi valmiiksi vuoden 2008 aikana. Kun 

uusi lippukunta oli perustettu ja laillisesti rekisteröity voitiin, kuten tässä työssä on 

aiemmin todettu, varmistaa yhteistyön jatkuminen erityisesti seurakunnan kanssa 

yhteistyösopimuksella. Niin ollen lippukuntien rekisteröitymisprojektin voidaan 

todeta saavuttaneen tavoitteensa kun yhteistyösopimuksen hyväksymisen tapahtui. 

Liitteenä tässä työssä on sekä sääntöehdotus lippukunnalle kuin 

yhteistyösopimusehdotus uuden lippukunnan ja Maskun seurakunnan välille. 
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7 POHDINTA 

 

Tämän työn tarkoituksena oli, kuten johdannossa on esitetty, tutkia rekisteröimisen 

vaikutuksia Maskun Hemmingin Tyttäriin ja Maskun Hemmingin Poikiin. Samalla 

työn tehtävänä oli tutkia mahdollisia rekisteröitymismalleja lippukunnille ja sitä kautta 

löytää sopiva ratkaisu lippukunnille sekä piirimuutos että kunta- ja seurakuntaliitos 

huomioon ottaen 

 

Alussa esiteltiin partiota aatteellisena liikkeenä sekä Maskun Hemmingin Tyttärien ja 

Poikien toimintaa. Parasta partiotahan Maskussa on jo tehty kohta kuusikymmentä 

vuotta rekisteröimättömänä. Juuri partioaatteen voidaankin sanoa mahdollistaneen 

tämän muotoisen ja laajuisen toiminnan myös Maskussa. Monet sadat nuoret ja vähän 

vanhemmatkin ovat mahdollistaneet omalla vapaaehtoisella työllä aatteen jatkuvuuden 

lippukuntien laillisesta asemasta riippumatta. Kuitenkin, kuten tässä työssä 

perusteltiin, on lippukuntien aseman virallistaminen tullut ajankohtaiseksi. 

 

Tutkimalla useita olemassa olevia yhdistysten järjestömalleja ja peilaamalla niitä 

Tyttärien ja Poikien toimintaan löydettiin kolme vaihtoehtoista mallia lippukuntien 

toiminnan jatkamiselle. Ensimmäisenä, yhdistyslakiin vedoten, on ilmeisin ja 

näennäisesti yksinkertaisin vaihtoehto: yhdistysten rekisteröiminen erikseen. Lisäksi 

vaihtoehtoina esiteltiin lippukuntien yhdistäminen sekä erillisistä lippukunnista 

muodostettava lippukuntaliitto. Jokaisesta vaihtoehdosta löydettiin omat hyvät ja 

huonot puolensa Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien 

näkökulmasta. 

 

Kuitenkin yhdessä vaihtoehdossa kolmesta ovat sekä niin hyödyt kuin haitat 

paremmassa suhteessa kuin muissa. Yhdistysten yhdistämisellä saavutetaan paras 

ratkaisu mielestäni niin yhteistyö- ja omaisuus- kuin kuntaliitos- ja 

piiriuudistuskysymyksiin. Samalla kuitenkaan tämän vaihtoehdon haitat, kuten 

lippukunnan koko, eivät muodostu erityisen vakaviksi. 
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Tärkeää olikin viedä projektia eteenpäin molempien lippukuntien kanssa 

mahdollisimman nopeasti, jotta molemmille sopivat ratkaisut löydetään. Takarajana 

koko yhdistymisprojektissa yhteistyösopimuksineen oli vuoden 2009 vaihde. Kun 

keskustelu saatiin avoimeksi ja kaikkien tunteet huomioiduiksi, kysymys ratkaistiin 

ajallaan kaikkia tyydyttävästi. 

 

Kaiken kaikkiaan tämän työn voidaan sanoa olleen erittäin tärkeä osa lippukuntien 

rekisteröimisprojektia ajantasaisuudellaan. Lisäksi hyötyä saatiin kaikkien 

vaihtoehtojen pohtimisesta ennen yhteen ratkaisuun hosumista. Omalta kannaltani 

olen tyytyväinen myös tätä kautta saatuun lisätietoon yhdistyksen käytännön toimista. 
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SANASTO 

 

Akela:   Lippukunnan sudenpentuosaston johtaja.   

  Sudenpentuosastoon puolestaan kuuluvat kaikki  

  sudenpennut ja sudenpentujohtajat. 

Hemmingway: Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien 

  koulutuspurjehduskäytössä oleva purjevene. 

Hämminki:  Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin  

  Poikien julkaisema lippukunnan, ja partiojärjestöjen,  

  kuulumisia ja toimintaa jäsenilleen levittävä  

  omakustanteine lehti. 

Ikäkausi:  Partion varsinaiset ikäkaudet ovat sudenpennut, vartiolaiset 

  ja vaeltajat. 

Kolo:   Lippukunnan viikoittainenkin kokoontumistila. 

Kolovouti:  Kolon tunnelman vaalija sekä kolon hankinnoista, tarpeista 

  ja siivoustalkoista vastaava partiolainen. 

Kämppä:  Lippukunnan omistama, vuokraama tai lainaama  

  retkeilykiinteistö. 

Kämpän isäntä:  Tehtävänä on huolehtia retkeilykämpän huollosta,  

  kunnossapidosta ja varauksista. 

Jamboree:  Maailmapartiolaisten, yhdessä isäntämaan keskusjärjestön 

  kanssa, joka neljäs vuosi järjestämä kansainvälinen  

  partioleiri. 

Lauma:   Sudenpennuista koostuva ryhmä, jossa on useimmiten 7-15 

  jäsentä. 

Laumanjohtaja:  Sudenpentulauman toiminnasta vastaava, yleensä yli 15- 

  vuotias, henkilö. 

Leiri:   Partiossa kestoltaan vähintään kolme yötä pitkä  

  tapahtuma, jonka tarkoituksena on opettaa lapsia  
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  luottamaan itseensä ja tulemaan toimeen omin avuin.  

  Yövytään miltei poikkeuksetta teltoissa, myös talvisin. 

Lippukunta:  Lapsista, nuorista ja aikuisista muodostuva osastoihin  

  jakautuva partiolaisen suurin itsenäinen yksikkö. Jäsenmäärä 

  vaihtelee muutamasta kymmenestä useaan sataan. 

Lippukunnanjohtaja:  Vuosikokouksen valitsema (partio)johtaja, joka johtaa  

  lippukuntaa eli viime kädessä vastaa siitä, että kaikki  

  toimii. Tehtävään usein kuuluu myös   

  toiminnankehittäminen, johtajien värvääminen, yhteydet 

  taustayhteisöihin sekä suhteen piirin ja Suomen  

  Partiolaisiin. Lippukunnanjohtajan pesti vaihtelee  

  lippukunnittain ja on viime kädessä riippuvainen  

  lippukunnan säännöistä ja perinteistä. 

Meripartio:  Vesillä liikkumiseen painottuvaa toimintaa. Osa lippukunnista 

  on keskittynyt pelkästään meripartiotoimintaan. Näitä  

  kutsutaan meripartiolippukunniksi. 

Partiojohtaja:  Partiojohtajalla tarkoitetaan partiojohtajien peruskurssin  

  käynyttä tai muuten partiojohtajan tehtävissä toimivaa yli 

  17-vuotiasta partiolaista. 

Partiojohtajaneuvosto:  Partionjohtajista koostuva lippukunnan käytännön  

 toiminnasta päättävä elin. 

Pesti: Lippukunnan yksittäisen johtajan vastuualue, esimerkiksi 

 akela 

Sudenpentu:  Noin 7-10-vuotias partiolainen. 

Sampo:   Vartio-osaston johtaja, jonka tehtävänä on tukea  

  vartionjohtajia sekä edistää vartioiden toimintaa. 

Retki:  Yhdestä kolmeen päivään kestävä partiomainen  

  tapahtuma, esimerkiksi sudenpentujen eväsretki tai vartion 

  tutustuminen lähiseudun luontopolkuun. 
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Riihitys:   Vartio-ohjelmaan kuuluu kolme luokkaa. Luokka katsotaan 

  suoritetuksi, kun tehtävät ja taitomerkit on suoritettu  

  hyväksytysti. Riihityksen tarkoituksena on kerrata ja  

  harjoittaa opittua myönteisellä tavalla. Merkin partiopaitaan 

  saa, kun luokan tehtävät ja mahdollinen riihitys on suoritettu. 

Vaeltaja:  Vaeltajavaihe alkaa, kun vartiovaiheen vetovoima alkaa  

  loppua, käytännössä 14–16 vuoden iässä. 

Valtermanni:  Vastaa vaeltajatoiminnan tavoitteiden täyttymisestä  

  auttamalla vaeltajia/ vaeltajaryhmiä tavoitteelliseen  

  toimintaan sekä toimimalla yhdyshenkilönä vaeltajien ja  

  muun lippukunnan välillä. Suositeltava valtermanni on  

  kokeneempi (ja vanhempi) pitkänlinjan partiolainen. 

Vartio:   Toiminnallinen yksikkö, johon kuuluu tavallisesti neljästä 

  seitsemään vartiolaista vartionjohtajan (-johtajien)  

  johdolla. 

Vartionjohtaja:  Vartion toimintaa johtava vähän vartiolaisia vanhempi,  

  yleensä yli 13-vuotias partiolainen. 

Vartiolainen: Noin 10–15-vuotias partiolainen. 
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MASKUN HEMMINGIN TYTTÄRET JA POJAT RY:N SÄÄNNÖT 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 

 Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry, jota näissä säännöissä sanotaan 

 myös lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on 

 Masku ja kielenä suomi.  

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten 

 myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, 

 sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden 

 valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan 

 yhteiskunnassa.  

 Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen 

 muodoin, joihin kuuluvat hengellinen, kansainvälinen ja 

 yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan ikäkausittain toteutetussa 

 partio-ohjelmassa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä, 

 purjehduksilla, johtajakoulutuksessa ja muissa tapahtumissa, joissa 

 hyödynnetään partiomenetelmää. 

 Lippukunnan harjoittamassa hengellisessä kasvatuksessa noudatetaan 

 Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta. 

 Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.  

 Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa. 

3 § Jäsenet 

 Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 

 liittymisvuonna vähintään 7 vuotta täyttävä, joka haluaa osallistua 

 lippukunnan toimintaan. Alle 15 -vuotias hyväksytään jäseneksi vain 

 huoltajan suostumuksella. Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.  

 Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta 

 ainoastaan yli 15-vuotiailla varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. 

 Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä lippukunnan 

 kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 

 yhdistyksen toimintaa. 
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4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä hallitukselle 

 tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta lippukunnan 

 kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi lippukunnasta, jos jäsen on 

 jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi erottaa 

 jäsenen lippukunnasta, jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne 

 velvoitukset, joihin hän on lippukuntaan liittymällä sitoutunut tai on 

 menettelyllään lippukunnassa tai sen ulkopuolella aiheuttanut vahinkoa 

 lippukunnalle. 

5 § Jäsenmaksut 

 Lippukunnan varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan 

 vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Lippukunta voi valtuuttaa 

 Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan 

 jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

 Edellisen lisäksi varsinaiset jäsenet maksavat Suomen Partiolaiset – 

 Finlands Scouter ry:n päättämän jäsenmaksun. 

6 § Hallinto 

 Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan vuosikokous. Hallituksen 

 jäsenen pitää olla täysi-ikäinen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota 

 kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, ja varapuheenjohtaja, jota kutsutaan 

 lippukunnanjohtajan apulaiseksi, sekä lisäksi vähintään kaksi ja enintään 

 seitsemän muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan 

 apulainen ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi 

 kerrallaan. 

 Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen 

 sihteerin, lippukunnan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt 

 varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai 

 kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on 

 läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen 

 päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 

 äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

 kuitenkin arpa. 
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 Lisäksi lippukunnassa toimii partiojohtajaneuvosto. 

 Partiojohtajaneuvostoon kuuluvat äänivaltaisina kaikki lippukunnan 

 vähintään 15-vuotiaat varsinaiset jäsenet. 

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät 

 Lippukunnanjohtajan tehtävänä on 

 - johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten 

 päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten 

 määräysten ja ohjeiden mukaisesti, 

 - kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa,  

 - pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin 

 sidosryhmiin ja    

 - kutsua partiojohtajaneuvosto koolle ja johtaa puhetta 

 partiojohtajaneuvoston kokouksissa.  

8 § Hallituksen ja partiojohtajaneuvoston tehtävät 

 Hallituksen tehtävänä on 

 - johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten ja 

 sääntöjen sekä lain ja partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti 

 sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta ottamalla 

 huomioon partiojohtajaneuvoston esitykset, 

 - pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja 

 erottamiskysymykset, 

 - huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta, 

 - valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan 

 kokoukselle esitettävät asiat, 

 - toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset ja 

 - edustaa lippukuntaa.  

 Partiojohtajaneuvoston tehtävänä on johtaa yhdistyksen partiotoimintaa 

 ja tehdä käytännön partiotoimintaan liittyvät ratkaisut lippukunnan 

 kokousten ja hallituksen päätösten perusteella. Partiojohtajaneuvoston 

 kokouksista tehdään muistio. 

9 § Nimen merkitseminen 

 Lippukunnan nimen kirjoittavat lippukunnanjohtaja ja 

 lippukunnanjohtajan apulainen molemmat yhdessä tai jompikumpi 

 yhdessä lippukunnan rahastonhoitajan tai hallituksen sihteerin kanssa. 

10 § Toiminta- ja tilikausi 

 Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.  



63 

 

LIITE 2/4 (5) 

11 § Talous 

 Lippukunta voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista 

 kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi 

 ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankittuaan 

 tarvittavat luvat toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.  

12 § Lippukunnan kokoukset  

 Lippukunnan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 

 päivänä huhtikuun loppuun mennessä.  

 Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli 

 vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista 

 jäsenistä sitä hallitukselta  kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten 

 pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena. 

 Lippukunnan kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi  ääni. 

 Lippukunnan 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. 

13 § Kokouskutsut 

 Lippukunnan kokousten kutsu on asetettava nähtäväksi vähintään 

 seitsemän vuorokautta ennen kokousta lippukunnan kotikunnassa 

 ilmestyvässä paikallislehdessä tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille. 

14 § Vuosikokous  

 Lippukunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus    

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan 

 tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa   

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 5. esitetään vuosikertomus ja päätetään sen vahvistamisesta  

 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään 

 tilinpäätöksen vahvistamisesta   

 7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

 vastuuvelvollisille    

 8. päätetään seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio sekä 

 toimintasuunnitelma    

 9. päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

 10. päätetään hallituksen jäsenmäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi  
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 11. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut 

 jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi   

 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavaksi 

 kalenterivuodeksi     

 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat   

 14. kokouksen päättäminen 

 Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian lippukunnan 

 vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 

 hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

 kokouskutsuun. 

15 § Taustayhteisöt 

 Lippukunnan taustayhteisönä on Maskun seurakunta. 

 Lippukunnan toimintaa tukee myös Maskun Partiolaisten Tuki ry – 

 niminen yhdistys. 

 Myöhemmin voi olla myös muita kuin edellä mainitut taustayhteisöt. 

 Taustayhteisöt, jotka eivät ole lippukunnan elimiä, tukevat lippukunnan 

 toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii 

 toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 

 2 §:n puitteissa. 

 Lippukunnan ja taustayhteisöjen keskinäiset suhteet määritellään 

 tarkemmin erillisellä sopimuksella. 

16 § Sääntöjen muuttaminen ja lippukunnan purkaminen 

 Päätös lippukunnan sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen 

 purkamisesta on tehtävä lippukunnan kokouksessa vähintään kolme 

 neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 

 mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan 

 päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen 

 päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen 

 varat samaan tarkoitukseen. 

 Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.  
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YHTEISTYÖSOPIMUS 

 

 

Sopimusasiakirja 

 

Maskun Seurakunnan ja Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry:n välillä 

 

Maskun seurakunta taustayhteisönä ja Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry 

sitoutuvat hoitamaan keskinäiset suhteensa tämän sopimuskirjan mukaisesti. Maskun 

seurakuntaa kutsutaan tässä sopimuksessa taustayhteisöksi ja Maskun Hemmingin 

Tyttäret ja Pojat ry:tä lippukunnaksi.  

 

 

1. Rekisteröityminen 

 

Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry:n rekisteröitymisen tarkoituksena on 

selventää lippukunnan hallintoa ja lisätä lippukunnan toimintamahdollisuuksia 

yhdistyksenä. Rekisteröitymisen tarkoituksena ei ole missään määrin muuttaa 

taustayhteisön ja lippukunnan keskinäistä suhdetta eikä heikentää lippukunnan 

taloudellista asemaa.  

 

2. Neuvotteluosapuolet 

 

Neuvotteluosapuolina ovat ensisijaisesti lippukunnanjohtaja tai tilanteen edellyttäessä 

muu lippukunnan partiojohtajaneuvoston jäsen sekä kirkkoneuvosto tai sen siihen 

tehtävään määräämät henkilöt. 

 

3. Läsnäolo- ja puheoikeus 

 

Lippukunnan vuosikokouksissa ja niissä sen hallituksen/partiojohtajaneuvoston 

kokouksissa, joissa käsitellään lippukunnan ja taustayhteisön välisiä asioita, on 

taustayhteisön edustajilla läsnäolo- ja puheoikeus.  

 

Taustayhteisö varaa tarvittaessa lippukunnan edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden 

taustayhteisön hallintoelinten niihin kokouksiin, joissa käsitellään lippukuntaa 

koskevia asioita.  

 

Osapuolet sitoutuvat informoimaan toisiaan niistä kokouksista, joissa edellä mainittuja 

asioita käsitellään sekä ilmoittamaan päätöksistään toisilleen pöytäkirjaottein. 

 

Soveltamisohje: Pykälän tarkoituksena ei ole se, että osapuolten edustajat ovat läsnä 

kaikissa toistensa kokouksissa, vaan ainoastaan sen varmistaminen, että itse kullakin 

on mahdollisuus tulla kuulluksi omassa asiassaan. 
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        4.    Tili- ja toimintakertomukset 

  

Lippukunta toimittaa toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä taustayhteisölle 

maaliskuun 31. päivään mennessä. 

 

Lippukunta toimittaa toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa taustayhteisölle 

maaliskuun 31. päivään mennessä. 

  

Lippukunta toimittaa taustayhteisön edellyttämät tilastot toiminnastaan 

taustayhteisölle tammikuun 31. päivään mennessä. 

 

        5.    Talous 

  

Lippukunta hoitaa kirjanpitonsa kirjanpitolain ja yhdistyslain rekisteröidyiltä 

yhdistyksiltä edellyttämällä tavalla. 

 

Taustayhteisö myöntää lippukunnalle vuosittain toimintamäärärahan. Määrärahan 

myöntämisen edellytyksenä on, että lippukunta on toimittanut tilinpäätöksensä, 

toimintakertomuksensa, toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa taustayhteisölle 

tämän sopimuksen edellyttämällä tavalla. Määräraha maksetaan lippukunnan 

ilmoittamalle tilille vuosittain 31. kesäkuuta mennessä. 

 

Mikäli määrärahan määrässä on odotettavissa olennainen muutos, tulee siitä, 

lippukunnan budjetin oikeellisen laatimisen mahdollistamiseksi, ilmoittaa 

lippukunnalle hyvissä ajoin. 

 

6. Kalusto ja varallisuus 

 

Maskun Hemmingin Tyttärien ja Maskun Hemmingin Poikien omaisuus ja varat 

siirtyvät tämän sopimuksen myötä Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry:n 

omistukseen ja merkitään lippukunnan kalustoluetteloon ja kirjanpitoon. Kukin 

sopijapuoli saa kalustoluettelosta oman kopionsa. Omaisuuden luovutus varmennetaan 

sopijapuolten allekirjoituksin. 

 

Lippukunta omistaa omatoimisesti hankitun sekä lahjoituksena saadun omaisuutensa 

ja merkitsee kaiken omistamansa kaluston kalustoluetteloon. 

 

Lippukunnan kalusto on taustayhteisön alaisten toimintamuotojen käytettävissä 

sopimuksen mukaan lippukunnan edustajan läsnä ollessa. Lainaaja korvaa kalustolle 

laina-aikana mahdollisesti aiheuttamansa vahingon. 

 

Lippukunta on oikeutettu käyttämään seurakunnan hallinnassa olevia tiloja, kuten 

Hemmingin Tupaa, Maskun Seurakuntataloa ja Mannerlahden leirikeskusta, 

sopimuksen mukaan. 
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Lippukunnan toiminnan lakatessa tai sen purkautuessa menetellään lippukunnan 

omaisuuteen nähden lippukunnan sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

 

7. Toimitilat 

  

Taustayhteisö sitoutuu järjestämään lippukunnalle sen toiminnassaan tarvitsemat                                             

asianmukaiset tilat. 

 

8. Toiminta 

 

Lippukunnan toiminta on osa Maskun seurakunnan nuorisotyötä vaikka lippukunta 

toimiikin itsenäisenä yhdistyksenä. 

 

Lippukunnan johto vastaa siitä, että toiminta on kansainvälisen partioliikkeen 

periaatteiden mukaista, ja että lippukunnan toiminnassa pyritään noudattamaan 

taustayhteisön periaatteita lippukunnan sääntöjen ja tämän sopimuksen puitteissa. 

 

Lippukunta noudattaa toiminnassaan Suomen Partiolaisten kulloinkin voimassa olevia 

turvallisuusohjeita. 

 

Lippukunta ja taustayhteisö tiedottavat toisilleen toiminnastaan ja ilmoittavat erikseen, 

missä tilaisuuksissa toivotaan edustusta.  

 

Lippukunta on sopimuksen mukaan valmis avustamaan taustayhteisöä sen 

tapahtumissa ja toiminnoissa.  

 

Kaikki lippukunnalle tämän sopimuksen nojalla toimitettavat tiedotteet ja muut 

ilmoitukset osoitetaan lippukunnanjohtajalle lippukunnan kulloinkin ilmoittamien 

yhteystietojen mukaisesti.  

 

Taustayhteisö takaa toimivaltansa puitteissa lippukunnalle itsemääräämisoikeuden 

kaikissa asioissa, joihin tässä sopimuskirjassa tai lippukunnan säännöissä ei ole 

asetettu rajoituksia. 

 

9. Sopimuksen irtisanominen 

 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuskirjan voivat molemmat osapuolet 

irtisanoa. Irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta. Irtisanominen suoritetaan 

virallisesti kokouksessa, johon ovat kutsuttuina lippukunnan ja taustayhteisön 

edustajat. 

 

Sopimuksen irtisanominen voi taustayhteisön toimesta tapahtua vain silloin, jos 

lippukunnan toiminta on muuttunut selkeästi lippukunnan sääntöjen vastaiseksi tai 

lippukunta on muutoin oleellisesti laiminlyönyt tämän sopimuksen velvoitteet. 
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Sopimuksen irtisanominen voi lippukunnan toimesta tapahtua vain silloin, jos 

seurakunta oleellisesti laiminlyö tämän sopimuksen velvoitteet.  

 

Mikäli lippukunnan toiminta jatkuu sopimuksen irtisanomisen jälkeen, jää 

taustayhteisösopimuksen yhteydessä luovutettu ja lippukunnan sen jälkeen 

omatoimisesti hankkima irtain omaisuus lippukunnan haltuun. 

 

 

 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin 

sopijapuolelle. 

 

Sopimuskirjan liitteenä ovat Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry:n 

voimassaolevat säännöt ja kalustoluettelo. 

 

Maskussa xx.xx.2008 

 

Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry 

 

 

_____________________________________________________________________ 

allekirjoitukset 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

nimenselvennykset 

 

 

 

Maskun seurakunta 

 

 

_____________________________________________________________________ 

allekirjoitukset  

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

nimenselvennykset 

 


