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1 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avaa 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n viidennentoista varsinai-
sen jäsenkokouksen lauantaina 17.11.2018 klo 11.00. 
 
Jäsenkokouksen avaamisen jälkeen kuullaan eurooppa-, kulttuuri- ja 
urheiluministeri Sampo Terhon puheenvuoro ja muut jäsenkokouster-
vehdykset ja -puheenvuorot.  

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Päätösesitys Valitaan kaksi kokouksen puheenjohtajaa.   
 
Päätösesitys Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjanpitäjää.    
 
Päätösesitys Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätösesitys Valitaan viisi ääntenlaskijaa yhden toimiessa ääntenlaskijoiden pu-

heenjohtajana.   
 

Liite § 2 | A-jäsenten äänet ja äänimäärät yhdistyksen sääntömääräi-
sissä kokouksissa 

 
Päätösesitys Todetaan kokouksen läsnäolijat 

 
Valtakirjalla edustetut A-jäsenet ja äänimäärä 

  
 Valtakirjalla edustetut B-jäsenet  
 
 Kutsuvieraat, toimihenkilöt, partiojohtajat  

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

SP – FS ry:n säännöt 9 § Jäsenkokous   
 
Varsinainen jäsenkokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuun aikana. 
Jäsenkokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus, joka myös kutsuu 
koolle kokouksen. 
 
Kokouskutsu on lähetettävä A- ja B-jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vii-
meistään kolme viikkoa ennen kokousta. C-jäsenten kokouskutsu lähetetään 
hallituksen päätöksen mukaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai julkaistaan yhdis-
tyksen verkkosivuilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. 
Varsinaisessa jäsenkokouksessa sääntöjen 11 § mainittujen asioiden lisäksi kä-
siteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään 
jäsenkokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä. 
 
Suomen Partiolaisten hallitus päätti 15. varsinaisen jäsenkokouksen 
koolle kutsumisesta kokouksessaan SPH XIII/2018 16.10.2018. Varsinai-
nen jäsenkokous järjestetään partiolippukunnan johtajille tarkoitetun 
Johtotähti-tapahtuman yhteydessä Lappeenrannassa.  
 
Varsinaisen jäsenkokouksen kokouskutsu lähetettiin liitteineen yhdis-
tyksen A- ja B-jäsenille sähköisesti 17.10.2018. Jäsenkokouskutsu, esi-
tyslista ja sen liitteet julkaistiin avoimesti samana päivänä osoitteessa 
www.partio.fi/jasenkokous ja partion Jemma-intranetissä.  

 
Liite § 3 | Jäsenkokouskutsu ja ohjelma  

 

http://www.partio.fi/jasenkokous


 

 
Päätösesitys  Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

4 JÄSENKOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN    
  

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 2.1 Varsinainen jäsenkokous    
 
Jäsenkokous vahvistaa menettelytapansa. 
 
Suomen Partiolaisten hallitus esittää, että menettelytavat ovat seuraa-
vat, ellei muuta ehdoteta:  
 
1. Kaikilla henkilöillä, joilla on partionjohtajan valtakirja ja jotka ovat 

maksaneet jäsenmaksunsa, on varsinaisessa jäsenkokouksessa pu-
he- ja läsnäolo-oikeus. Äänioikeus on vain varsinaisten jäsenten 
valtakirjalla valtuuttamilla kokousedustajilla.  
 

2. Varaedustaja saa tarvittaessa toimia kokousedustajana, mikäli hänet 
on merkitty valtakirjaan.  
 

3. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla, ja puheenjohtaja myön-
tää ne pyytämisjärjestyksessä. Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa pu-
heenvuoronsa aluksi nimensä ja edustamansa varsinaisen jäsenen 
nimen tai muun yhteisön, jos hän edustaa sellaista kokouksessa.  
 

4. Asian käsittelyn perustana ovat aina hallituksen esitykset.  
 

5. Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aikana ei tehdä muu-
tos- tai lisäysesityksiä. Asioista keskustellaan yksityiskohtaisesti 
yleiskeskustelun jälkeen, jolloin muutos- ja lisäysesitykset tehdään 
kirjallisesti.  
 

6. Varsinaisessa jäsenkokouksessa äänestetään ainoastaan kannate-
tuista esityksistä. Äänioikeutetun kokousedustajan tulee kannattaa 
esitystä pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa.  
 

7. Mikäli asiassa ei ole tehty kannatettuja muutos- tai lisäysesityksiä, 
päätökseksi tulee hallituksen esitys. Jos asiasta äänestetään, pää-
tökseksi tulee se esitys, jota kannattaa enemmän kuin puolet ää-
nestäneistä äänioikeutetuista kokousedustajista. Jos äänet menevät 
tasan, päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja il-
moittaa kannattavansa. 
 

8. Kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen henkilövaaleissa.  
 

9. Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvos-
ton puheenjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain 
ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin 
kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdo-
tonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eni-
ten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikä äänet menevät tasan, 
vaali ratkaistaan arvalla. 

 
10. Hallituksen kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan suhteelli-

sena vaalina siten, että kukin äänestää kahta ehdokasta, joista en-
simmäinen saa yhden äänen ja toinen saa ½ ääntä. Vaalissa on ää-
nestettävä kahta ehdokasta. Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta 
valitaan. Eniten ääniä saanut ehdokas toimii ensimmäisenä varapu-
heenjohtajana ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas toimii toisena 
varapuheenjohtajana. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, 
vaali ratkaistaan arvalla. 
 



 

11. Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan 
siten, että jokainen äänioikeutettu edustaja voi äänestää enintään 
yhtä montaa ehdokasta kuin on valittavia ehdokkaita. Eniten ääniä 
saaneet ehdokkaat tulevat valituiksi. Äänten mennessä tasan vaali 
ratkaistaan arvalla. 
 

12. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, kun vähintään kaksi (2) ää-
nivaltaista edustajaa sitä pyytää. 
 

13. Varsinainen jäsenkokous asettaa kaksi resoluutiotoimikuntaa ko-
kouksen aikana tehtyjen esitysten valmistelemiseksi ennen kuin 
niistä äänestetään ja päätetään. Ensimmäinen resoluutiotoimikunta 
valmistelee peruskirjan muutosprosessin käynnistämisen käsitte-
lyä, toinen resoluutiotoimikunta muiden asioiden käsittelyä. Kum-
paankin toimikuntaan nimetään 4-5 jäsentä ja tarvittaessa halli-
tuksen edustaja ja sihteeri. Toimikunnille annetaan kaikki käytettä-
vissä oleva tieto asiasta ja mahdolliset muutosesitykset kirjallisesti. 
 

14. Varsinainen jäsenkokous striimataan eli lähetetään reaaliaikaisena 
verkkolähetyksenä.  

 
Esittelijä Maria Ruohola   

 
Päätösesitys Vahvistetaan kokouksen menettelytavat hallituksen esityksen mukai-

sesti.  
 

Päätösesitys Nimetään resoluutiotoimikunnat hallituksen esityksen ja jäsenkokouk-
sen menettelytavan mukaisesti.   

5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN  
  

SP – FS ry:n säännöt 9 § Jäsenkokous   
 
Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. 
 
SP – FS ry:n säännöt 22 § Sääntöjen muuttaminen   
 
Kokouskutsuissa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen sääntöjen 
muuttaminen.  

 
Päätösesitys Vahvistetaan kokouskutsun mukana toimitettu esityslista kokouksen 

työjärjestykseksi.   

6 HALLITUKSEN KAKSIVUOTISKERTOMUS 2017-2018  
 

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
Käsitellään yhdistyksen hallituksen kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsen-
kokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta 2019-2020.   

 
Liite § 6 | Hallituksen kaksivuotiskertomus annetaan jäsenkokouksessa  

 
 Esittelijät  Hallituksen puheenjohtajat      
 

Päätösesitys Todetaan hallituksen kaksivuotiskertomus 2019-2020 käsitellyksi ja 
merkitään se tiedoksi. 

7 VAALITOIMIKUNNAN RAPORTTI JA EHDOKKAIDEN ESITTELY        
 

Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous PN I/2018 asetti 7.-
8.4.2018 vaalitoimikunnan valmistelemaan vuoden 2018 15. varsinai-



 

sessa jäsenkokouksessa käytävää vaalia (17.-
18.11.2018) ja partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa 
(24.11.2018) käytävää vaalia.  

 
PN I/2018 vahvisti vaalitoimikunnan tehtävänannoksi yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien sekä partioneuvoston 
puheenjohtajan vaalin. Vaalitoimikunnan asettamat ehdokkaat katso-
taan tehtävänannon perusteella asetetuiksi ehdokkaiksi käytäviin vaa-
leihin.  
 
Liite § 7 | Vaalitoimikunnan raportti annetaan jäsenkokouksessa  
 
Tiedossa olevat puheenjohtajaehdokkaat ja ehdokkaat Suomen Partio-
laisten hallituksen jäseniksi esittäytyvät.   

 
 Esittelijä  Niko Tamminen 
 

Päätösesitys Merkitään vaalitoimikunnan raportti tiedoksi. Todetaan ehdokasasette-
lu avatuksi.   

8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA   
 

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
Valitaan hallituksen puheenjohtaja. 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaik-
ki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdok-
kaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänes-
tyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden 
eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänes-
tyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.  

 
Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaessa yhdistyksen puheen-
johtajan vaali.  

 
Päätösesitys Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen pu-

heenjohtaja kaudeksi 2019-2020.    

9 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA       
 

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 

Valitaan hallituksen kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 
 
Hallituksen kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan suhteellisena vaali-
na siten, että kukin äänestää kahta ehdokasta, joista ensimmäinen saa yhden 
äänen ja toinen saa ½ ääntä. Vaalissa on äänestettävä kahta ehdokasta. Kaksi 
eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan. Eniten ääniä saanut toimii ensim-
mäisenä varapuheenjohtajana ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas toimii 
toisena varapuheenjohtajana. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, 
vaali ratkaistaan arvalla.  

 
Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaessa yhdistyksen varapu-
heenjohtajien vaali.  

 
Päätösesitys Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen vara-

puheenjohtajat kaudeksi 2019-2020.   

10 PARTIONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA        
 



 

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa kä-
siteltävät asiat  

 
   Valitaan partioneuvoston puheenjohtaja.  
 

Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaik-
ki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdok-
kaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänes-
tyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden 
eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänes-
tyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.  

 
   Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaessa vaali.  
 

Päätösesitys Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvoston 
puheenjohtaja kaudeksi 2019-2020.   

11 PARTION PERUSKIRJAN MUUTOSPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN   
 

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.1 Partioneuvoston tehtävät  
 
Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituk-
sen tekemään peruskirja- ja sääntömuutosesitykseen.   

 
Partiossa on käyty kahden vuoden ajan tavoitteellista arvokeskustelua 
varsinaisessa jäsenkokouksessa 2016 hyväksyttyjen toiminnan paino-
tusten mukaisesti. Suomen Partiolaisten hallitus SPH X/2018 hyväksyi 
19.8.2018 esityksensä varsinaiselle jäsenkokoukselle peruskirjan muu-
tosprosessin käynnistämisestä. 
 
Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN II/2018 antoi esityksestä jä-
senkokouslausuntonsa 23.9.2018. 
 
”Partioneuvosto suosittelee yksimielisenä lausuntonaan, että yhdistyksen var-
sinainen jäsenkokous hyväksyy hallituksen päätösesitykset peruskirjan muu-
tosprosessin käynnistämiseksi.” 
 

Esittelijä  Ilona Turunen, hallituksen esitys      
 
 Esittelijä  Pauli Engblom, partioneuvoston lausunto   

  
Päätösesitys Aloitetaan peruskirjan muutosprosessi. Uudesta peruskirjasta päätetään 

yhdistyksen varsinaisessa jäsenkokouksessa 2020. Muutosprosessissa 
otetaan huomioon vuosien 2017-2018 arvokeskustelu ja sen pohjalta 
laadittu “Arvokyselyn tulokset ja arvotyöryhmän suositukset toimenpi-
teiksi” -raportti. Muutosprosessissa huomioidaan erityisesti arvotyö-
ryhmän suositukset, jotka koskevat seuraavia asioita: 

 
A. Peruskirjan arvoja käsittelevän kielen selkeyttämistä ja monitulkin-

taisuuden vähentämistä 
 

B. “Toimiminen eettisesti oikein” -arvoa 
 

C. Partion roolia rauhanliikkeenä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä 
globaalia oikeudenmukaisuutta 
 

D. Myönteistä asennetta uskontoa kohtaan ja hengellisyyden etsimistä 
 

E. Uskollisuutta omaa maata kohtaan 
 

Päätösesitys  Valmistellaan yhdistyksen varsinaiselle jäsenkokoukselle 2020 uusi 
partiolupaus tai lupaukset. 

 



 

Lupauksen tai lupausten tulee mahdollistaa se, 
että partiossa on tilaa jokaisen oman vakaumuksen toteuttamiselle ja 
eri uskontoihin kunnioittavasti suhtautumiselle. Lupauksen tai lupaus-
ten tulee jättää tilaa myös uskonnottomuudelle. Partiolupaus tulee to-
teuttaa niin, että eri uskontokuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat 
itsensä tervetulleiksi partioon eivätkä joudu toimimaan henkilökohtai-
sen vakaumuksensa vastaisesti. 

 
Partiolupauksen sisältöjä ja/tai sanamuotoja päivitetään muilta osin 
tarpeen mukaan. 

 
Päätösesitys  Päivitetään kasvatustavoitteiden neljän alakohdan sisältöjä. 

12 SUOMEN PARTIOLAISTEN SÄÄNTÖMUUTOS    
 

SP – FS ry:n säännöt 22 § Sääntöjen muuttaminen  
 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos jäsenkokouksessa 2/3 äänes-
tyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsuissa on mainittava, 
että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. 
 
SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.1 Partioneuvoston tehtävät  
 
Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituk-
sen tekemään peruskirja- ja sääntömuutosesitykseen.   
 
Suomen Partiolaisten hallitus päätti sääntömuutosesityksestään ko-
kouksessaan SPH X/2018 19.8.2018. Suomen Partiolaisten lakimiehet 
antoivat sitä ennen sääntömuutosesityksestä lausuntonsa. Ainoa kehit-
tämisehdotus liittyi 21 § Jäsenmaksu, ja se on otettu huomioon halli-
tuksen sääntömuutosesityksessä. Patentti- ja rekisterihallitus antoi 
sääntömuutosesityksestä myönteisen ennakkotarkastuspäätöksensä 
9.8.2018, joka on voimassa kaksi vuotta.   

 
Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN II/2018 antoi varsinaiselle jä-
senkokoukselle sääntömuutoslausuntonsa 23.9.2018.  
 
”Partioneuvosto puoltaa hallituksen esitystä yhdistyksen sääntöjen muutta-
miseksi ja suosittelee lausuntonaan, että yhdistyksen varsinainen jäsenkokous 
hyväksyy sääntömuutoksen ja säännöt kokonaisuudessaan.”  

 
Liite 1 § 12 | Suomen Partiolaisten sääntömuutosesitys  
 
Liite 2 § 12 | Tiivistelmä keskeisistä sääntömuutoksista  

 
Liite 3 § 12 | Sääntömuutoksen ennakkotarkastuslausunto (PRH) esitel-
lään jäsenkokouksessa 
  

 Esittelijä  Antti Reinikainen, hallituksen sääntömuutosesitys perusteluineen  
 

Esittelijä Pauli Engblom, partioneuvoston lausunto ja sääntömuutoksen valmis-
telu   

 
Päätösesitys Päätetään yhdistyksen sääntömuutoksesta hallituksen esityksen ja par-

tioneuvoston lausunnon mukaisesti. Yhdistyksen ennakkotarkastettuja 
sääntöjä aletaan soveltaa välittömästi.  

13 SEURAAVAN FINNJAMBOREEN JÄRJESTÄMINEN  
 

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 2.1 Varsinainen jäsenkokous 
 



 

Jäsenkokous päättää valtakunnallisten suurleirien ja 
suurtapahtumien järjestämisestä.  

 
Suomen Partiolaisten hallitus päätti esittää varsinaiselle jäsenkokouk-
selle, että seuraava Finnjamboree-suurleiri järjestetään vuonna 2022. 
Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan SPH XIII/2018, joka järjes-
tettiin 16.10.2018.  
 

 Esittelijä  Maria Ruohola    
 

Päätösesitys Päätetään järjestää seuraava valtakunnallinen Finnjamboree -suurleiri 
vuonna 2022.   

14 PARTION STRATEGIA 2019-2020 JA TÄHTIKARTTA 2016-2026  
  

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
Päätetään tarvittaessa pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta.  
 
SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.1 Partioneuvoston tehtävät  
 
Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituk-
sen tekemään strategiaesitykseen.   

 
Suomen Partiolaisten hallitus päätti esityksestään partion strategiaksi 
2019-2020 kokouksessaan SPH III/2018, joka järjestettiin 17.3.2018.  

 
Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous PN I/2018 antoi lausun-
tonsa jäsenkokoukselle partion strategiasta 2019-2020.  
 
”Partioneuvosto suosittelee yksimielisesti, että yhdistyksen varsinainen jäsen-
kokous XV hyväksyy hallituksen esittämän partion strategian 2019-2020. Esi-
tys on sama kuin partion strategia 2015-2018 eli strategiakautta jatketaan 
kahdella vuodella.”  
 
Varsinainen jäsenkokous hyväksyy partion tähtikartan 2016-2026 par-
tion strategian liitteenä. Hallitus teki esityksensä varsinaiselle jäsen-
kokoukselle kokouksessaan SPH XIII/2018, joka järjestettiin 16.10.2018. 
Esitys on sama, josta partioneuvoston ylimääräinen kokous PN II/2018 
antoi lausuntonsa varsinaiselle jäsenkokoukselle 23.9.2018 huolellisen 
työskentelyn jälkeen.  
 
”Partioneuvosto suosittelee lausuntonaan, että yhdistyksen varsinainen jäsen-
kokous hyväksyy hallituksen esityksen partion tähtikartaksi 2016-2026 sellai-
senaan ja partion strategian 2019-2020 liitteenä. Lausunto perustuu partion 
tulevaisuusseminaarissa 23.9.2018 tehtyyn huolelliseen valmisteluun.”   

 
Liite 1 § 14 | Partion strategia 2019-2020  

 
Liite 3 § 14 | Partion tähtikartta 2016-2026 

 
 Esittelijä  Lasse Roiha, hallituksen esitys   
 
 Esittelijä  Pauli Engblom, partioneuvoston lausunto     
 

Päätösesitys Hyväksytään partion strategia 2019-2020.  
 

Päätösesitys Vahvistetaan partion tähtikartta 2016-2026 partion strategian liitteenä.  

15 TOIMINNAN PAINOTUKSET 2019-2020  
  



 

Asiakohdan käsittely perustuu sääntömuutos-
päätökseen eli asiakohtaan 12. Jos hallituksen esittämä sääntömuutos 
hyväksytään, toiminnan painotuksia 2019-2020 ei käsitellä.   

 
SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
Päätetään seuraavan kahden kalenterivuoden toiminnan painotuksista.  
 
SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.1 Partioneuvoston tehtävät  
 
Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituk-
sen tekemään esitykseen toiminnan painotuksiksi tulevalle kaksivuotiskaudel-
le.  
 
Suomen Partiolaisten hallitus päätti esityksestään toiminnan painotuk-
siksi 2019-2020 kokouksessaan SPH III/2018, joka järjestettiin 
16.3.2018.  

 
Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous PN I/2018 antoi lausun-
tonsa jäsenkokoukselle toiminnan painotuksista 2019-2020.  
 
”Partioneuvosto suosittelee yksimielisesti, että yhdistyksen varsinainen jäsen-
kokous XV hyväksyy hallituksen esittämät toiminnan painotukset.”  

 
 Esittelijä  Maria Ruohola, hallituksen esitys   
 
 Esittelijä  Pauli Engblom, partioneuvoston lausunto     
 

Päätösesitys Päätetään (tarvittaessa) toiminnan painotukset 2019-2018 hallituksen 
esityksen ja partioneuvoston lausunnon mukaisesti:  

 
 Teemme partiosta tietoisesti avoimempaa ja moninaisempaa. 

 
 Otamme uusia aikuisia mukaan lippukuntiin. 

 
 Kehitämme vapaaehtoisten osaamista ja tapoja tehdä vapaaehtois-

työtä.  
 

 Tuemme aktiivista vaikuttamista ja kumppanuuksien rakentamista 
lippukunnissa. 
 

 Hyödynnämme digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia 
partiossa. 
 

 Kokeilemme uusia partion harrastamisen muotoja paikallistasolla.  

16 PARTIONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN 2019-2020 VALINTA         
 

Asiakohdan käsittely perustuu sääntömuutospäätökseen eli asiakoh-
taan 12. Jos hallituksen esittämää sääntömuutosta ei hyväksytä, pää-
töksenteko perustuu Suomen Partiolaisten rekisteröityihin sääntöihin.   

 
SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  

 
   Valitaan partioneuvoston muut jäsenet ja heidän varajäsenensä.  
 

SP – FS ry:n säännöt 12 § Partioneuvosto   
 

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja kustakin varsinaisesta jäsenestä 
yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 3 000 partiolaista kohti. Jäsenmäärä tarkiste-
taan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen re-
kisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. 
Kullekin varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä.  



 

 
Varsinaisten jäsenten asettamat ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi ja 
varajäseniksi ovat kirjallisesti nähtävillä kokoustilassa ja sähköisesti 
osoitteessa www.partio.fi/jasenkokous. 

 
Todetaan ehdokasasettelu. 
 

Päätösesitys Valitaan partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet yhdistyksen varsinais-
ten jäsenten asettamista ehdokkaista kaudeksi 2019-2020 yhdistyksen 
voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.   

17 PARTIONEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN LOPPUKAUDEKSI 2017-2018         
 

Asiakohdan käsittely perustuu sääntömuutospäätökseen eli asiakoh-
taan 12. Jos hallituksen esittämää sääntömuutosta ei hyväksytä, par-
tioneuvostoa ei tarvitse täydentää loppukaudeksi 2017-2018 eikä asiaa 
käsitellä.   

 
SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  

 
   Valitaan partioneuvoston muut jäsenet ja heidän varajäsenensä.  
 

SP – FS ry:n säännöt 12 § Partioneuvosto   
 

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja kustakin varsinaisesta jäsenestä 
yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 3 000 partiolaista kohti. Jäsenmäärä tarkiste-
taan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen re-
kisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. 
Kullekin varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä.  

 
Todetaan ehdokasasettelu. 
 

Päätösesitys Valitaan partioneuvoston jäsenet yhdistyksen varsinaisten jäsenten 
asettamista ehdokkaista loppukaudeksi 2017-2018 yhdistyksen voimas-
sa olevien sääntöjen mukaisesti.   

18 VARSINAISEN JÄSENKOKOUKSEN JULKILAUSUMA          
 

Hallitus kirjoittaa varsinaiselle jäsenkokoukselle julkilausumaesityksen. 
Varsinainen jäsenkokous julkaisee julkilausuman ajankohtaisesta ai-
heesta. 
 
Liite § 18 | Julkilausumaesitys, joka toimitetaan erikseen 

 
Esittelijä Ilona Turunen      

 
Päätösesitys Päätetään varsinaisen jäsenkokouksen julkilausumasta.      

19 TIEDOKSI          
 

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokous  
 

Varsinaisessa jäsenkokouksessa sääntöjen 11 § mainittujen asioiden lisäksi kä-
siteltäväksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään 
jäsenkokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä. 

 
Todetaan kokouksessa pidetyt puheet, sille toimitetut tervehdykset ja 
kokouksen mahdollisesti antama julkilausuma sekä muut mahdolliset 
tiedoksi kirjattavat asiat.  

 
Päätösesitys Merkitään kokouksen puheenjohtajan luettelemat asiakohdat tiedoksi.     

http://www.partio.fi/


 

 
Päätösesitys Merkitään, että hallitukselle ei esitetty muita asioita käsiteltäväksi vii-

dennessätoista varsinaisessa jäsenkokouksessa.     

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN          
 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kiitoksin sunnuntaina 
18.11.2018 klo 13.00.   


