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KUTSU VARSINAISEEN JÄSENKOKOUKSEEN   

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n viidestoista varsinainen jäsenkokous järjestetään Lappeenrannassa 
17.-18.11.2018 partiolippukunnan johtajille tarkoitetun Johtotähti-tapahtuman yhteydessä 
(www.johtotahti.partio.fi).   
 
Paikka: Lappeenrannan kaupungintalon Lappeenranta-sali, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta 
 
Majoitus: Original Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1 53100 Lappeenranta 
 
Varsinaisessa jäsenkokouksessa käsitellään Suomen Partiolaisten sääntöjen 11 § määräämät asiat ja yhdistyksen 
sääntömuutos.  
 
Suomen Partiolaisten hallitus päätti varsinaisen jäsenkokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan SPH 
XIII/2018, joka järjestettiin 16.10.2018. Jäsenkokouksen puheenjohtajiksi on kutsuttu kokeneet järjestöjohtajat eli 
Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja vaikuttajaviestinnän konsultti Eero Rämö. 
 
Jäsenkokouskutsu, esityslista ja sen liitteet lähetetään A- ja B-jäsenille sähköisesti 17.10.2018. Kaikki 
kokousdokumentit julkaistaan samanaikaisesti avoimesti osoitteessa www.partio.fi/jasenkokous. 
Jäsenkokousdokumentit on luettavissa myös Jemma-intranetissä > Toiminnanalat > Järjestön johto > Suomen 
Partiolaisten jäsenkokous.  
 
Jäsenkokouksessa käydään partiovaalit, kun jäsenkokous valitsee Suomen Partiolaisten hallituksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja partioneuvoston puheenjohtajan vuosiksi 2019-2020. Huomaathan, että 
vaalit käydään jo lauantaina 17.11.2018, jotta jäsenkokouksessa voidaan keskittyä sen jälkeen partion strategiseen 
kehittämiseen ja keskusteluun.  
 
Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenten vaalit käydään partioneuvoston syyskokouksessa 24.11.2018. Tiedossa 
olevilla ehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä varsinaisessa jäsenkokouksessa.  
 
Partiovaaliviestinnästä vastaa Suomen Partiolaisten vaalitoimikunta. Lue lisää: www.partio.fi/vaalit.  

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut  
Jokainen jäsenkokoukseen osallistuva delegaation jäsen tai varajäsen ilmoittautuu henkilökohtaisesti Kuksassa.  
 
Ilmoittaudu: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23329  
 
Ilmoittautuminen päättyy 28.10.2018.  
 
Delegaation johtaja toimittaa tämän lisäksi valtakirjan ilmoittautuessaan jäsenkokousaamuna kokoussalin 
aulassa.  
 
Valtaosa delegaatioista saapunee jo perjantaina 16.11.2018, jolloin Etelä-Karjalan Partiolaiset ottaa vieraat vastaan 
Lappeenrannassa. 
 
Jäsenkokousvieraat voivat majoittua halutessaan joko Sokos Hotel Lappeessa tai koulumajoituksessa Johtotähden 
osallistujien kanssa. Delegaatio vastaa jäsentensä ja varajäsentensä osallistumis-, matka- ja 
majoituskustannuksista.  
 

 Majoitus yhden hengen huoneessa 236 € / kaksi yötä 
 

 Majoitus kahden hengen huoneessa 159 € / kaksi yötä  

 
 Koulumajoitus 72 € / kaksi yötä  
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Original Sokos Hotel Lappeen yhden hengen huoneen hinta on 92 euroa / vuorokausi ja kahden hengen huoneen 
hinta 107 euroa / vuorokausi.  
 
Kaikki jäsenkokousruokailut maksavat 52 euroa / henkilö (sis. 2 x lounas, 2 x kahvit, 1 x päivällinen, aamiaiset 
sisältyvät huonehintoihin).  

Ohjelma  

Lauantai 17.11.2018  

Klo 7.00–8.30  Hotelliaamiainen ja aamukahvi ja päivän suolainen ei-majoittuville   
 
Klo 8.00–8.30 Ilmoittautuminen ja jäsenkokousvaltakirjojen vastaanottaminen (delegaatioiden 

johtajat)   
 

Klo 9.00-10.30 Arvokeskustelu Lappeenrannan urheilutalolla osana Johtotähden avausta ja 
ohjelmaa (kävelymatkan päässä) 

 
  Lähtö hotellin aulasta klo 8.30  
 
Klo 11.00-12.30  Jäsenkokouksen avajaiset  
 

Lippumenot 
 

  Esityslistan 1 §  
 
  Pääpuheenvuoron pitää eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. 
 
  Muut jäsenkokoustervehdykset ja puheenvuorot  
 
  Ansiomerkkien jakaminen  
 
Klo 12.30-13.00 Jäsenkokouksen järjestäytyminen   
 
  Esityslistan 2 § - 5 §  
 
Klo 13.00-14.00 Lounas seisovasta pöydästä Lappeenranta-salin lämpiössä    

  
Klo 14.00-15.30 Jäsenkokous ja partiovaalit  
 
  Esityslistan 6 § - 10 §  
 
Klo 15.30-16.00 Kahvitauko lämpiössä 
 
Klo 16.00-17.30 Jäsenkokous  
 
  Esityslistan § 11  
  
Klo 17.30-18.30  Päivällinen Sokos Hotel Lappee -hotellin ravintolassa, Rakuuna Banquet 

 
Klo 20.00 Yhteinen iltaohjelma yhdessä Johtotähti-tapatuman kanssa Lappeenrannan 

urheilutalolla (kävelymatkan päässä)  
 
  Lähtö hotellin aulasta klo 19.30 
 
Klo 21.30  Hotellilta on varattu tilat yhteistä iltaa ja yhdessäoloa varten.  
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Sunnuntai 18.11.2018  

Klo 7.00-8.30  Aamiainen hotellissa majoittuville   
 
Klo 9.00-9.20  Aamuhartaus tai vaihtoehtoinen ohjelma (kävelymatkan päässä) 
 
  Lähtö hotellin aulasta klo 8.45 

 
Klo 9.30-10.00  Aamukahvi lämpiössä   
 
Klo 10.00-13.00 Jäsenkokous  
 
  Esityslistan 12 § - 19 § 
 
  Ehdokkaat hallituksen jäseniksi esittäytyvät 
 
  Väistyvien puheenjohtajien kiitospuheet  
 
  Esityslistan 20 §    

 
Klo 13.00-14.00 Lounas ennen kotiinlähtöä 

Lisätiedot  

Äänimäärät 

Varsinaiset jäsenet valitsevat jäsenkokoukseen äänimääränsä vastaavan määrän edustajia ja riittävästi varaedustajia. 
Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen; varsinaisen edustajan ollessa estynyt A-jäsentä edustaa nimetty ja 
valtakirjaan kirjattu varaedustaja. Hallitus vahvisti äänimäärät elokuussa 2018, ja ne ovat jäsenkokouksen esityslistan 
liitteenä.  

 
B-jäsenet valtuuttavat kukin yhden edustajan ja mahdollisen varaedustajan, joilla samoin kuin C-jäsenillä, on 
jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.  

Ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi  

Delegaatioita pyydetään toimittamaan esitykset partioneuvoston varsinaisiksi ja varajäseniksi 2019-2020 viikkoa 
ennen jäsenkokousta. Esitykset pyydetään lähettämään sähköpostitse mikko.lehtonen@partio.fi viimeistään 
10.11.2018. Esityksiä voi toki täydentää ja muuttaa jäsenkokouksessa, mutta tämä helpottaa jäsenkokoukseen 
valmistautumista. 
 
Jos jäsenkokous hyväksyy sääntömuutoksen, partioneuvostoa täydennetään loppukaudeksi 2017-2018. Siten Hämeen 
Partiopiiriä, Lounais-Suomen Partiopiiri ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisia pyydetään varautumaan myös tämän 
esityksen tekemiseen.  

Ilmoittautuminen  

Kokoussihteeristö on kaupungintalon aulassa lauantaina 17.11.2018 klo 8.00-8.30. Kokoussihteeristö antaa 
delegaation johtajalle valtakirjaa vastaan äänestysliput ja muun mahdollisen kokousmateriaalin. Delegaatioiden 
johtajien on tarkistettava äänestyslippujen ja partiopiirinsä partioneuvoston ehdokkaiden kirjauksen oikeellisuus.   

 
Myös kaikki delegaation ulkopuoliset osallistujat ilmoittautuvat kokoussihteeristölle. Kaikilla niillä partiojohtajilla, 
joilla on partiojohtajavaltakirja ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, on jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-
oikeus. Partiojohtajat maksavat oman osallistumisensa jäsenkokoukseen.  
 
Kutsuvieraille, kuten aiemmille puheenjohtajille ja kunniajäsenille lähetettiin kutsu sähköisesti syyskuussa 2018.  

Jäsenkokous on turvallinen tapahtuma  
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Varsinainen jäsenkokous järjestetään samanaikaisesti lippukunnanjohtajille tarkoitetun Johtotähti-tapahtuman 
kanssa. Suomen Partiolaisten hallitus edellyttää, että jokainen jäsenkokousedustaja ja -varaedustaja käyttää 
huolellista harkintaa alkoholinkäytössä jäsenkokouksen aikana.  
 
Jäsenkokous on turvallinen ja syrjinnästä vapaa tapahtuma. Hallintopäällikkö Mikko Lehtonen ja 
viestintäkoordinaattori Jaana Hopeakoski toimivat tapahtuman häirintäyhdyshenkilöinä.  

Kokoustilat  

Hotellin (ja kaupungintalon) kokoustiloja on mahdollista varata sekä perjantai-iltana että lauantaina. Perjantaiksi on 
mahdollista tilata myös esimerkiksi tarjoiluja. Delegaatioita pyydetään ilmoittamaan kokoustila- ja 
tarjoilutarpeistaan Mikko Lehtoselle sähköpostitse. Lauantaina tiloja voi varata tilojen ovissa olevista 
varauskalentereista.  

Kantoliput  

A-jäsenet tuovat jäsenkokoukseen partiopiirinsä kantolipun, joka annetaan ilmoittauduttaessa kokoussihteeristölle. 

Microsoft Office Teams  

Kokoustyöskentelyssä käytetään Microsoft Office Teams -sovellusta. Tähän annetaan erilliset ohjeet ja varmistetaan, 
että kaikilla delegaatioiden jäsenillä on tunnus ja mahdollisuus käyttää Teamsiä jäsenkokouksen ajan. Teams 
helpottaa asioiden seuraamista jäsenkokouksessa, muutosesitysten hallintaa ja dokumenttien saavutettavuutta.  
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