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1 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom avasi partioneuvoston 
järjestäytymiskokouksen lauantaina 26.1.2019 klo 10.05.    

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

SP – FS ry:n säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset  
 
Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus tai partioneuvosto niin 
päättää tai jos vähintään 1/5 partioneuvoston jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hal-
litukselta esittämänsä asian käsittelemiseksi.  
 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille 
ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta. 

 
Hallitus päätti Partioneuvoston järjestäytymiskokouksen koolle kut-
sumisesta kokouksessaan 14.-15.12.2018.    
 
Kokouskutsu lähetettiin partioneuvoston 2019-2020 jäsenille ja varajä-
senille sähköpostitse maanantaina 17.12.2018. Se lähetettiin tiedoksi 
myös partiopiirien johtajille, partiotoimistoille sekä Suomen Partiolais-
ten hallitukselle ja henkilöstölle.  
 
Kaikki dokumentit julkaistiin avoimesti myös osoitteessa 
www.partio.fi/partioneuvosto ja Jemma-intranetissä > Toiminnanalat> 
Järjestö johto.       

 
Päätös  Todettiin kokouksen läsnäolijat. Läsnä oli partioneuvoston puheenjoh-

tajan lisäksi 23 jäsentä edustaen 23 ääntä 25 äänestä. Läsnä oli myös 
järjestön hallitus ja partiotyöntekijöitä. 

 
Päätös  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
Liite § 2 | Varsinaisten jäsenten äänet ja äänimäärä partioneuvoston 
kokouksissa    

3 PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN MENETTELYTAPOJEN VAHVISTAMINEN 
 

SP – FS ry:n menettelytapasäännön liite 2 Partioneuvoston menettely-
tavat  

 
Partioneuvoston kokous on Suomen Partiolaisten sääntömääräinen 
kokous, jonka koollekutsumistavat, varsinaisten jäsenten äänivaltaisuus ja 
käsiteltävät asiat määritellään Suomen Partiolaisten säännöissä 12 § - 14 
§.  
 
Kukin partioneuvoston kokous vahvistaa kokouksessa noudatettavat 
menettelytavat. Menettelytavat ovat seuraavat [menettelytapasäännön 
liite 2], ellei hallitus toisin esitä partioneuvostolle.  

 
Päätös Kokouksen menettelytavat vahvistettiin. 

4 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Päätös Niko Tamminen ja Jussi Leinonen valittiin kokouksen pöytäkirjantar-
kastajiksi. 

 
Päätös Niko Tamminen ja Jussi Leinonen valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi.   
 

http://www.partio.fi/partioneuvosto


 

Päätös Hallintopäällikkö Mikko Lehtonen valittiin par-
tioneuvoston sihteeriksi toimikaudeksi 2019-2020.   

5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
  

Pauli Engblom esitteli kokouksen työskentelyohjelman ja menettelyta-
vat sekä partioneuvoston perehdytyssuunnitelman. 

 
Päätös Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  

6 A-JÄSENALOITTEISIIN JA -KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN         
 

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.2 Partioneuvoston kokoukset ja 
työskentely  
 
Varsinaiset jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tulee 
olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee käsitellä 
asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai johon sen toivotaan 
antavan ratkaisunsa. Hallitus tekee aloitetta koskevan päätösesityksen. 
Partioneuvosto päättää toimenpiteistä kuultuaan hallituksen esityksen. 
Aloite tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja 
sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen partioneuvoston kokousta.  

 
Varsinaiset jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenkysymyksen. 
Hallituksen vastaus merkitään tiedoksi partioneuvoston kokouksessa. 
Kysymys tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja 
sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen partioneuvoston kokousta.  

 
Varsinaisten jäsenten aloitteet tai kysymykset eivät rajoita partioneuvoston 
jäsenten oikeutta tuoda asioita käsiteltäviksi partioneuvoston kokouksissa, 
tehdä asia-, muutos- tai päätösesityksiä tai muutoin käyttää heille 
kuuluvia oikeuksia yhdistyslain tarkoittamina valtuutettuina.   

 
Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 26.12.2018 mennessä tehty A-

jäsenaloitteita.  
 

Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 26.12.2018 mennessä tehty A-
jäsenkysymyksiä.  

7 HALLITUKSEN RAPORTTI JA VASTAUS PONTEEN   
 
Hallitus antoi partioneuvostolle raportin suunnitelmistaan kaksivuoti-
sen toimikauden 2019-2020 aluksi. Hallitus esitteli toimintatapansa ja 
puheenjohtajiensa työnjaon sekä hallitusohjelmansa 2019-2020 projek-
teineen.  
 
Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola esitteli partioneuvostolle Partion vai-
kuttavuuskampanjan.  
  
Jyri-Petteri Paloposki ja Simo Pynnönen vastasivat Aleksi Luumin esit-
tämään ja Pyry Nurmilon kannattamaan ponteen:  

 
1. Adventtikalenterin tulee saada tuotettua sekä ostajan että myyjän näkökul-
masta lisää arvoa panostamalleen rahamäärälle. 2. Myyntiin tulee saada lisää 
konkreettista tukea, joka merkittävissä määrin hyödyntää lippukuntia. Ad-
venttikalenterien tulee ensisijaisesti viestiä mahdollistavan paikallista nuori-
sotoimintaa. 3. Adventtikalenterin markkinointiin tulee panostaa, jotta ad-
venttikalenterin tunnettuus varainhankintatuotteena kasvaa ja ostajien tietoi-
suus siitä, mistä kalenteria voi ostaa paranee. 4. Mahdollisia toimenpiteitä 
voisivat olla: sähköiset maksutavat, kalenteriin lisää arvoa tuottavat kylkiäiset 
yms. 5. Tämä ponsi ei määritä tehtäviä yksityiskohtaisia toimenpiteitä velvoit-



 

tavasti, vaan määrittelee henkeä ja tavoitteita, joihin 
kehitystoimenpiteillä tulee pyrkiä. 

 
Päätös Hallituksen raportti ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.  
 

Liite 1 § 7 | Hallituksen raportti  
 
Liite 2 § 7 | Partion vaikuttajakampanja Youtubessa -esittely      

 
Päätös Hallitusohjelmasta 2019-2020 käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.  

 
Päätös Hallituksen ponsivastaus ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 
 

Liite 3 § 7 | Hallituksen ponsivastaus    

8 PARTIONEUVOSTON KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA     
 
SP – FS ry:n säännöt 12 § Partioneuvosto  
 
Partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Yhdistyksen 
hallituksen jäsen ei voi kuulua partioneuvostoon. 

 
Partioneuvosto voi asettaa työvaliokunnan valmistelemaan partioneuvostossa 
käsiteltäviä asioita hallituksen kanssa.  
 
SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.3 Partioneuvoston puheenjohtaja, 
varapuheenjohtajat ja työvaliokunta   
 
Partioneuvoston puheenjohtaja johtaa ja kehittää partioneuvoston 
työskentelyä. Partioneuvoston puheenjohtaja edustaa Suomen Partiolaisia 
hallituksen kanssa sovittavalla tavalla. Partioneuvoston puheenjohtaja 
vastaa, että hallitus ja partioneuvosto työskentelevät Suomen Partiolaisten 
sääntöjen ja menettelytapasäännön mukaisesti.  

 
Partioneuvoston puheenjohtaja osallistuu partioneuvoston kokousten sekä 
varsinaisten ja ylimääräisten jäsenkokousten valmisteluun hallituksen 
kanssa. Jos partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt, hänen sijaisenaan 
toimii jompikumpi partioneuvoston varapuheenjohtajista.  

 
Partioneuvosto valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
keskuudestaan partioneuvoston kaksivuotiseksi toimikaudeksi 
järjestäytymiskokouksessaan.  

 
Kun partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt esimerkiksi johtamasta 
partioneuvoston kokousta, hänen sijaisensa on partioneuvoston 
ensimmäinen varapuheenjohtaja. Jos ensimmäinen varapuheenjohtaja on 
estynyt, hänen sijaisensa on partioneuvoston toinen varapuheenjohtaja.   

 
Partioneuvoston työvaliokunnan muodostavat partioneuvoston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus nimeää työvaliokuntaan 
keskuudestaan joko puheenjohtajan tai jommankumman 
varapuheenjohtajista. Partioneuvosto voi tarpeen mukaan täydentää 
työvaliokuntaa yhdellä tai kahdella muulla jäsenellä. 

 
Päätös Arttu Tanner valittiin yksimielisesti partioneuvoston ensimmäiseksi 

varapuheenjohtajaksi ja Janne Heiskanen toiseksi varapuheenjohtajaksi 
Suomen Partiolaisten sääntöjen perusteella.   

 
Päätös Päätettiin, että partioneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

muodostavat partioneuvoston työvaliokunnan. Merkittiin tiedoksi, että 
hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola edustaa Suomen Partiolaisten 
hallitusta partioneuvoston työvaliokunnan kokouksissa.    



 

9 PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA  

   
  

Partioneuvosto vahvisti Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telman Mari Sundellin esittelyn perusteella. Hallitus hyväksyi esityk-
sensä kokouksessaan 14.-15.12.2018.  

 
Päätös Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistettiin halli-

tuksen esityksen mukaisesti.  
 

Liite 1 § 9 | Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma   
 
Liite 2 § 9 | Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman esitte-
ly      

10 SUOMEN PARTIOLAISTEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ     
 

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.3 
 

Partioneuvoston puheenjohtaja osallistuu partioneuvoston kokousten sekä 
varsinaisten ja ylimääräisten jäsenkokousten valmisteluun hallituksen kanssa. 
Jos partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt, hänen sijaisenaan toimii jom-
pikumpi partioneuvoston varapuheenjohtajista. 
 
Partioneuvoston puheenjohtaja on vakiintuneen käytännön mukaisesti 
osallistunut hallituksen tai työvaliokunnan päätöksellä puhe- ja läsnä-
olo-oikeudella Suomen Partiolaisten hallituksen työvaliokunnan ko-
kouksiin. Käytännön vahvistamiseksi osallistumisoikeutta ehdotettiin 
kirjattavaksi Suomen Partiolaisten menettelytapasääntöön. 
 
Menettelytapasäännön em. kohtaan kirjattiin lause: Partioneuvoston pu-
heenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Suomen Partiolaisten hallituksen 
ja sen työvaliokunnan kokouksissa.  

 
Päätös Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö päivitettiin esitetyn kirjauk-

sen osalta.   
 

Liite § 10 | Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö  
 

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.3 
 

Partioneuvoston puheenjohtaja osallistuu partioneuvoston kokousten sekä 
varsinaisten ja ylimääräisten jäsenkokousten valmisteluun hallituksen kanssa. 
Partioneuvoston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Suomen Par-
tiolaisten hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa. Jos partioneuvoston 
puheenjohtaja on estynyt, hänen sijaisenaan toimii jompikumpi partioneu-
voston varapuheenjohtajista. 

11 PARTIONEUVOSTON TYÖSKENTELY TOIMIKAUDELLA 2019-2020  
 

Partioneuvosto sai järjestön johdon ja talouden perehdytyksen. Talous-
johtaja Panu Räsänen esitteli Suomen Partiolaisten talouden tunnuslu-
vut ja budjettiperusteet. Hallintopäällikkö Mikko Lehtonen esitteli hy-
vän hallinnon perusteet partiossa. Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola antoi 
partioneuvostolle katsauksen järjestön henkilöstötyöhön. Kansainväli-
set valtuutetut Inari Timonen-Nissi ja Reetta Grönlund kertoivat maa-
ilmanjärjestöistä kansainvälisten yhteyksien perehdytyksessään.  
 
Partioneuvosto sopi myös työskentelyohjelmansa ja -tapansa kahdeksi 
seuraavaksi vuodeksi.  

 



 

Päätös Käyty keskustelu, perehdytys ja tehdyt doku-
mentit merkitetyt tiedoksi.   

 
Liite 1 § 11 | Suomen Partiolaisten talousperehdytys     
 
Liite 2 § 11 | Suomen Partiolaisten järjestöperehdytys    
 
Liite 3 § 11 | Suomen Partiolaisten KV-perehdytys        

12 SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELU  
 

SP – FS ry:n säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät 
asiat  
 
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
1. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintar-
kastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
selle ja muille tilivelvollisille. 

 
2. Päätetään jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle.  

 
3. Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskut-
sussa mainitut asiat. 

 
Partioneuvoston kevätkokous järjestetään 13.-14.4.2019 Helsingissä. 
Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom esitteli kokouksen alus-
tavan asialistan.  
 

 Hallituksen raportti 
 

 Toimintakertomuksen vahvistaminen  
 

 Tilinpäätöksen vahvistaminen 
 

 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 

 Adventtikalenterien myyntihinta vuonna 2020 
 

 Valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille tarkoitetun avustuksen 
jaon perusteet vuonna 2020 
 

 Katsaus partion strategian mittareihin 
 

 Katsaus hallitusohjelmaan 2019-2020  
 

 Suomen Partiolaisten suurleirit (Finnjamboree, Satahanka)  
 

 Kansainvälisen toiminnan linjaus  
 

 Suomen Partiolaisten talouden pitkän ajan suunnitelma  
 

 Hallituksen vastaus SM-kisoja koskevaan ponteen 
 

 Perehdytys partion tietohallintoon ja ICT-kokonaisuuteen sekä kat-
saus digi- ja muotoiluryhmän työskentelyyn 

 
A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava partioneuvoston pu-
heenjohtajalle ja hallintopäällikölle sähköpostitse 13.3.2019 mennessä.  
 



 

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

 Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom päätti partioneuvoston 
järjestäytymiskokouksen lauantaina 26.1.2019 klo 17.46.   

 
Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 30.1.2019  
 
 
 
 
 
Pauli Engblom  Mikko Lehtonen   
puheenjohtaja   sihteeri   
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä. 
 
 
 
 
 
 kuun päivänä 2019 Niko Tamminen  
   Pöytäkirjantarkastaja  
 
 
 
 
 
 kuun  päivänä 2019 Jussi Leinonen     
   Pöytäkirjantarkastaja  
 
 
 
 
 
 
 


