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TOIMEN POJAT - UNGA FRIBYGGARE RY:N
SÄÄNNÖT
Rek.nro. 22.511
Kotipaikka Helsinki
Ensirekisteröinti päivä 14.01.1933
Toimen Pojat-Unga Fribyggare r.y

1§
Toimen Pojat - Unga Fribyggare on partiojärjestö. Se alkoi toimintansa
syksyllä 1910 varsinaisina perstajinaan ylioppilas Kurt Eerik Stenius ja maisteri
Alexander Boldt. Järjestön kotipaikka on Helsinki.
Sen tarkoituksena on partioiden opettaa toimenpoikia kasvattamaan itsensä
miehiksi ja kunnon kansalaisiksi järjestämällä retkiä, leirejä, kilpailuja, kokouksia ja
kursseja.
2§
Järjestöön pyrkinyt 11 vuotta täyttänyt poika otetaan ensin alokkaaksi.
Suoritettuaan määrätyt partiovaatimukset ja tehtyään partiolupauksen hyväksytään
hänet jäseneksi. Jäsenet ja alokkaat jakaantuvat vartioihin, nämä muodostavat
veljesjoukkoja. Äänivaltaisia ovat vain ne toimenpojat, jotka samalla ovat järjestöön
sisältyvän partiotasavallan (Kansalaiskokous) kansalaisia. Alokkaaksi, samoinkuin
jäseneksi ottamisesta päättää Järjestönhallitus. Uuden kansalaisen valitsee
Kansalaiskokous. Vaalin tulee olla yksimielinen.
3§
Jäsen, joka haluaa erota järjestöstä, jättäköön lähimmän partionjohtajansa
välityksellä kirjallisen erohakemuksen Kansalaiskokoukselle. Jäsenen, joka havaitaan
sopimattomaksi toimenpoikana, voi Kansalaiskokous eroittaa. Päätökseen tarvitaan
vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
4§
Jäsenmaksua ei kanneta
5§
Järjestön johtajiston muodostavat: presidentti (järjestön johtaja),
varapresidentti (varajohtaja), masterit (veljesjoukkojen johtajat) ja adjutantit
(veljesjoukkojen varajohtajat). Vartioita johtavat vartionjohtajat apulaisinaan
varavartionjohtajat.

Järjestö ja jokainen sen joukkue valitsee johtajaehdokkaansa. Vaalit
toimitetaan syyskuussa ja ne ilmoitettakoon viimeistään 24 pnä syyskuuta
Kansalaiskokoukselle sen ratkaistavaksi. Järjestön johtajat ryhtyvät tehtäviinsä 1 pnä
lokakuuta, josta toimintavuosi virallisesti alkaa.
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6§
Järjestön toimeenpaneva elin on Järjestönhallitus. Siihen
a) kuuluvat: presidentti puheenjohtajana, varapresidentti varapuheenjohtajana, 4
masteria (varajäseninään adjutantit) ja järjestön taloudenhoitaja.
b) voidaan valita apujäseniksi: kanslianhoitaja ja kalustonhoitaja.
Hallituksen jäsenet nimittää Kansalaiskokous vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
koollekutsujana on presidentti. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä, joista yhtenä presidentti tai varapresidentti, on läsnä. Hallituksen
päätöksestä voidaan valittaa Kansalaiskokoukseen.
Hallituksen tehtävänä on:
1) Hoitaa järjestön juoksevia asioita
2) Hyväksyä uudet alokkaat ja jäsenet
7§
Yhdistyksen kokoukseen ottavat osaa vain kansalaiset. Kansalaiset kokoontuvat
syyskuun lopulla vuosikokoukseen, sekä tammikuun lopulla talvikokoukseen.
Kokoukset kutsuu koolle presidentti järjestön viikko-ohjeissa, joissa myös muut
järjestöä koskevat tiedonannot julkaistaan.
8§
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Luetaan kuluneen toimintavuoden kertomus ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä Järjestönhallitukselle.
2) Järjestön johtajiston vaalit.
3) Tilintarkastajien valitseminen.
9§
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Järjestön virkailijoiden: taloudenhoitajan, kanslianhoitajan, kalustonhoitajan ym.
vaalit.
2) Virkailijoiden nimittäminen Järjestönhallitukseen.
3) Luetaan tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä edellisen vuoden taloudenhoitajalle.
4) Käsitellään tulo- ja menoarvio alkavalle vuodelle.
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10§
Tarvittaessa presidentti kutsuu viikko-ohjeissa kansalaiset koolle varsinaiseen
kokoukseen. Sitäpaitsi voidaan satunnaisia kiireellisiä asioita käsitellä ylimääräisissä
kokouksissa.
Vähintään kaksi päivää ennen varsinaista kokousta on presidentillä oleva esityslista
saatavana tärkeimmistä esilletulevista asioista. Ylimääräisessä kokouksessa
esilletulevista asioista ilmoitettakoon kokousta koolle kutsuttaessa. Ylimääräisen
Kansalaiskokouksen päätös alistettakoon varsinaisen kokouksen tarkistettavaksi.
Kansalaiskokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet Helsingissä asuvista
toimivista kansalaisista on läsnä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten
enemistö, ellei toisin ole säädetty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni.
Päätöstä sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tulee kannattaa
vähintäin 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä, ja asia on hyväksyttävä
kahdessa perättäisessä kokouksessa, joitten väliä on vähintään yksi kuukausi.
11§
Tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Kansalaiskokouksen valitsemat kaksi
tilintarkastajaa toimittavat tilintarkastuksen tammikuussa ennen talvikokousta.
12§
Järjestön nimen merkitsee kaksi Järjestönhallituksen varsinaista jäsentä, joista
presidetti tai varapresidentti on toinen.
MUUTETTU
13§
Jos järjestö purkautuu tai lakkautetaan, käytettäköön sen varat partiotoiminnan
hyväksi.

