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1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n viidennentoista varsinaisen jäsenkokouksen lauantaina 17.11.2018 klo 11.00.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätös

Hilkka Kemppi ja Eero Rämö kutsuttiin kokouksen puheenjohtajiksi.

Päätös

Mikko Lehtonen ja Jonna Sahala valittiin kokouksen pöytäkirjanpitäjiksi.

Päätös

Oskari Tolvanen ja Harri Kastell valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Aleksi Ojanperä, Suvi Kettunen, Tiia Kivi, Pinja Kurjenoja ja Juha Mäenalusta valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Mäenalustan toimiessa
ääntenlaskijoiden puheenjohtajana.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että läsnä oli yksitoista (11) varsinaista eli A-jäsentä
valtakirjalla edustettuna, kolme (3) B-jäsentä valtakirjalla edustettuna,
kutsuvieraita, partiotyöntekijöitä ja partiojohtajia.
Jäsenkokoukseen osallistui yhteensä noin 170 henkilöä. Jäsenkokouksen
kokonaisäänimäärä oli 117.
Liite § 2 | A-jäsenten äänet ja äänimäärät yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa

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 viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. C-jäsenten kokouskutsu lähetetään
hallituksen päätöksen mukaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Varsinaisessa jäsenkokouksessa sääntöjen 11 § mainittujen asioiden lisäksi käsiteltäviksi 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. Varsinainen jäsenkokous järjestettiin partiolippukunnan johtajille tarkoitetun
Johtotähti-tapahtuman yhteydessä Lappeenrannassa 17.-18.11.2018.
Varsinaisen jäsenkokouksen kokouskutsu lähetettiin liitteineen yhdistyksen A- ja B-jäsenille sähköisesti 17.10.2018. Jäsenkokouskutsu, esityslista ja sen liitteet julkaistiin avoimesti samana päivänä osoitteessa
www.partio.fi/jasenkokous ja partion Jemma-intranetissä.
Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Liite § 3 | Jäsenkokouskutsu ja ohjelma

4 JÄSENKOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN
SP – FS ry:n menettelytapasääntö 2.1 Varsinainen jäsenkokous
Jäsenkokous vahvistaa menettelytapansa.
Kokouksen puheenjohtaja Eero Rämö esitteli hallituksen esityksen jäsenkokouksen menettelytavaksi.
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry esitti kahta menettelytapamuutosta,
joita Pohjanmaan Partiolaiset ry kannatti ja jotka jäsenkokous hyväksyi
yksimielisesti.
Päätös

Kokouksen menettelytavat vahvistettiin.
1.

Kaikilla henkilöillä, joilla on partionjohtajan valtakirja ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, on varsinaisessa jäsenkokouksessa puhe- 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 myöntää ne
pyytämisjärjestyksessä. Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa puheenvuoronsa
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 muutos- tai
lisäysesityksiä. Asioista keskustellaan yksityiskohtaisesti yleiskeskustelun
jälkeen, jolloin muutos- ja lisäysesitykset tehdään kirjallisesti.

6.

Varsinaisessa jäsenkokouksessa äänestetään ainoastaan kannatetuista
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, päätökseksi tulee
se esitys, jota kannattaa enemmän kuin puolet äänestäneistä äänioikeutetuista kokousedustajista. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se
esitys, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

8.

Kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen henkilövaaleissa.

9.

Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään
heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä,
suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikä äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

10. Hallituksen kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan suhteellisena
vaalina 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 ehdokas toimii ensimmäisenä varapuheenjohtajana 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. Enemmistövaali on suoritettava suljetuin lipuin, kun vähintään kaksi (2)
äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. Suhteellinen vaali suoritetaan suljetuin lipuin.
13. Varsinainen jäsenkokous asettaa kaksi resoluutiotoimikuntaa kokouksen
aikana tehtyjen esitysten valmistelemiseksi ennen kuin niistä äänestetään
ja päätetään. Ensimmäinen resoluutiotoimikunta valmistelee peruskirjan
muutosprosessin käynnistämisen käsittelyä, toinen resoluutiotoimikunta
muiden asioiden käsittelyä. Kumpaankin toimikuntaan nimetään 4-7 jäsentä ja tarvittaessa hallituksen edustaja ja sihteeri. Toimikunnille annetaan kaikki käytettävissä oleva tieto asiasta ja mahdolliset muutosesitykset kirjallisesti. Ensimmäinen resoluutiotoimikunta voi halutessaan käsitellä myös delegaatioiden valmistelemia ponsia.
14. Varsinainen jäsenkokous striimataan eli lähetetään reaaliaikaisena verkkolähetyksenä.
Liite § 4 | Jäsenkokouksen menettelytavat
Päätös

Ensimmäiseen resoluutiotoimikuntaan nimettiin:
Jussi Leinonen, puheenjohtaja, Uudenmaan Partiopiiri ry
Antti Karppi, Pohjanmaan Partiolaiset ry
Leena Kauppinen, Hämeen Partiopiiri ry
Eeva Riivari, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Mikael Saksman, Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Noora Kankare, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Alex Söderholm, Finlands Svenska Scouter rf
Ilona Turunen, hallituksen varapuheenjohtaja
Maija Santalahti, hallituksen jäsen
Aapo Kiilunen, sihteeri
Toiseen resoluutiotoimikuntaan nimettiin:
Ville Sahström, puheenjohtaja, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Anna-Lea Nissi, Hämeen Partiopiiri ry
Joona Aaltonen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Salla Rantamäki, Uudenmaan Partiopiiri ry
Ines Sirén, Pohjanmaan Partiolaiset ry
Elina Toimela, Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lasse Roiha, hallituksen varapuheenjohtaja
Ilmi Salminen, hallituksen jäsen
Mikko Lehtonen, sihteeri

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.
Päätös

Kokouskutsun mukana toimitettu esityslista vahvistettiin kokouksen
työjärjestykseksi.

6 HALLITUKSEN KAKSIVUOTISKERTOMUS 2017-2018
SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat
Käsitellään yhdistyksen hallituksen kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta 2019-2020.
Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola ja varapuheenjohtajat Lasse
Roiha ja Ilona Turunen esittelivät hallituksen kaksivuotiskertomuksen
2017-2018.
Päätös

Hallituksen kaksivuotiskertomus 2017-2018 todettiin käsitellyksi ja se
merkittiin tiedoksi.
Liite § 6 | Hallituksen kaksivuotiskertomus 2017-2018

7 VAALITOIMIKUNNAN RAPORTTI JA EHDOKKAIDEN ESITTELY
Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous PN I/2018 asetti 7.8.4.2018 vaalitoimikunnan valmistelemaan vuoden 2018 15. varsinaisessa jäsenkokouksessa käytävää vaalia (17.-18.11.2018) ja partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa (24.11.2018) käytävää vaalia.
PN I/2018 vahvisti vaalitoimikunnan tehtävänannoksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien sekä partioneuvoston
puheenjohtajan vaalin.
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Niko Tamminen esitteli vaalitoimikunnan raportin ja ehdokkaat edellä mainittuihin luottamustehtäviin.
Ehdokas hallituksen puheenjohtajaksi: Maria Ruohola, LounaisSuomen Partiopiiri ry
Ehdokas hallituksen varapuheenjohtajaksi: Lasse Roiha, JärviSuomen Partiolaiset ry
Ehdokas hallituksen varapuheenjohtajaksi: Malin Lindholm, Finlands Svenska Scouter rf
Ehdokas partioneuvoston puheenjohtajaksi: Pauli Engblom, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Tamminen esitteli ehdokkaat lyhyesti. Jokainen ehdokas piti lyhyen puheenvuoron.
Kokouksen puheenjohtaja Eero Rämö katsoi vaalitoimikunnan asettamat ehdokkaat vaalitoimikunnan tehtävänannon perusteella asetetuiksi
ehdokkaiksi varsinaisessa jäsenkokouksessa käytäviin vaaleihin.
Päätös

Vaalitoimikunnan raportti merkittiin tiedoksi. Ehdokasasettelu todettiin
avatuksi.
Liite § 7 | Vaalitoimikunnan raportti

8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat
Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä
äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä
saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan
toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet
menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.
Kokouksen puheenjohtaja Eero Rämö totesi ehdokasasettelun: Hallituksen puheenjohtajaksi oli ehdolla Maria Ruohola. Lounais-Suomen Partiopiiri ry piti Ruoholalle kannatuspuheenvuoron.
Päätös

Maria Ruohola valittiin yksimielisesti Suomen Partiolaisten hallituksen
puheenjohtajaksi 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 vaalina 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 ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas toimii
toisena varapuheenjohtajana. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä,
vaali ratkaistaan arvalla.
Kokouksen puheenjohtaja Eero Rämö totesi ehdokasasettelun: Suomen
Partiolaisten hallituksen varapuheenjohtajiksi olivat ehdolla Lasse Roiha ja Malin Lindholm.
Finlands Svenska Scouter rf piti Lindholmille kannatuspuheenvuoron ja
Hämeen Partiopiiri ry Roihalle kannatuspuheenvuoron.
Ehdokkaat toivoivat, että Roiha valitaan ensimmäiseksi ja Lindholm
toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtaja Eero Rämö totesi, että menettelytapa sopi jäsenkokoukselle.
Päätös

Suomen Partiolaisten hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti Lasse Roiha ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Malin Lindholm kaudeksi 2019-2020.
Liite § 6 | Varapuheenjohtajaehdokkaiden esitys valintajärjestyksestä

10 PARTIONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA
SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat
Valitaan partioneuvoston puheenjohtaja.
Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden
eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.
Kokouksen puheenjohtaja Eero Rämö totesi ehdokasasettelun: Suomen
Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtajaksi oli ehdolla Pauli Engblom. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry piti Engblomille kannatuspuheenvuoron.

Päätös

Pauli Engblom valittiin yksimielisesti Suomen Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtajaksi kaudeksi 2019-2020.

11 PARTION PERUSKIRJAN MUUTOSPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN
SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.1 Partioneuvoston tehtävät
Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituksen tekemään peruskirja- ja sääntömuutosesitykseen.
Partiossa on käyty kahden vuoden ajan tavoitteellista arvokeskustelua
varsinaisessa jäsenkokouksessa 2016 hyväksyttyjen toiminnan painotusten mukaisesti. Suomen Partiolaisten hallitus SPH X/2018 hyväksyi
19.8.2018 esityksensä varsinaiselle jäsenkokoukselle peruskirjan muutosprosessin käynnistämisestä. Sen esitteli hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Turunen.
Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom esitteli partioneuvoston
lausunnon, jonka partioneuvoston ylimääräinen kokous PN II/2018 antoi 23.9.2018.
”Partioneuvosto suosittelee yksimielisenä lausuntonaan, että yhdistyksen varsinainen jäsenkokous hyväksyy hallituksen päätösesitykset peruskirjan muutosprosessin käynnistämiseksi.”
Asiakohdan käsittely keskeytettiin lauantaina 17.11.2018 klo 17.04 ja sitä
jatkettiin sunnuntaina 18.11.2018 klo 10.15.
Ensimmäisen resoluutiotoimikunnan puheenjohtaja Jussi Leinonen
esitteli resoluutiotoimikunnan työskentelyn.
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ja Finlands Svenska Scouter rf tekivät ponsiesityksen, jota Lounais-Suomen Partiopiiri kannatti.
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n ponsi raukesi kannattamattomana.
Päätös

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 toimenpiteiksi” -raportti. Muutosprosessissa huomioidaan erityisesti arvotyöryhmän suositukset, jotka koskevat seuraavia asioita:
A.

Peruskirjan arvoja käsittelevän kielen selkeyttämistä ja monitulkintaisuuden 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.
Päätös

Uskollisuutta omaa maata kohtaan

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 lupausten tulee jättää tilaa
myös uskonnottomuudelle. Partiolupaus tulee toteuttaa niin, että eri

uskontokuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat itsensä tervetulleiksi partioon eivätkä joudu toimimaan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti.
Partiolupauksen sisältöjä ja/tai sanamuotoja päivitetään muilta osin
tarpeen mukaan.
Päätös

Päivitetään kasvatustavoitteiden neljän alakohdan sisältöjä.

Päätös

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ja Finlands Svenska Scouter rf:n
esittämä sekä Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n kannattama ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite § 11 | Hyväksytty peruskirjan uudistamisprosessia koskeva ponsi

12 SUOMEN PARTIOLAISTEN SÄÄNTÖMUUTOS
SP – FS ry:n säännöt 22 § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos jäsenkokouksessa 2/3 äänestyksessä 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 hallituksen tekemään peruskirja- ja sääntömuutosesitykseen.
Suomen Partiolaisten hallitus päätti sääntömuutosesityksestään kokouksessaan SPH X/2018 19.8.2018. Suomen Partiolaisten lakimiehet
antoivat sitä ennen sääntömuutosesityksestä lausuntonsa. Ainoa kehittämisehdotus liittyi 21 § Jäsenmaksu, ja se on otettu huomioon hallituksen sääntömuutosesityksessä. Hallituksen jäsen Antti Reinikainen
esitteli hallituksen esityksen.
Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom esitteli partioneuvoston
lausunnon, jonka partioneuvoston ylimääräinen kokous PN II/2018 antoi 23.9.2018.
”Partioneuvosto puoltaa hallituksen esitystä yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi ja suosittelee lausuntonaan, että yhdistyksen varsinainen jäsenkokous
hyväksyy sääntömuutoksen ja säännöt kokonaisuudessaan.”
Kokouksen puheenjohtaja Eero Rämö totesi, että Patentti- ja rekisterihallitus on antanut sääntömuutosesityksestä myönteisen ennakkotarkastuspäätöksensä 9.8.2018, joka on voimassa kaksi vuotta.
Päätös

Päätettiin yhdistyksen sääntömuutoksesta hallituksen esityksen ja partioneuvoston lausunnon mukaisesti. Yhdistyksen ennakkotarkastettuja
sääntöjä alettiin soveltaa välittömästi.
Liite 1 § 12 | Suomen Partiolaisten sääntömuutosesitys
Liite 2 § 12 | Kuvaus sääntömuutosprosessista
Liite 3 § 12 | Tiivistelmä keskeisistä sääntömuutoksista
Liite 4 § 12 | Sääntömuutoksen ennakkotarkastuslausunto (PRH) esitellään jäsenkokouksessa

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 jäsenkokoukselle, että seuraava Finnjamboree-suurleiri järjestetään vuonna 2022.
Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan SPH XIII/2018, joka järjestettiin 16.10.2018. Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola esitteli hallituksen esityksen.
Päätös

Seuraava valtakunnallinen Finnjamboree -suurleiri järjestetään vuonna
2022.
Liite § 13 | Finnjamboree-esitys

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 hallituksen tekemään strategiaesitykseen.
Suomen Partiolaisten hallituksen varapuheenjohtaja Lasse Roiha esitteli
hallituksen esityksen partion strategiaksi 2019-2020. Hallitus hyväksyi
esityksensä 17.3.2018. Roiha esitteli myös hallituksen esityksen partion
tähtikartaksi 2016-2026, jonka jäsenkokous hyväksyi strategian liitteenä. Hallitus hyväksyi esityksensä 16.10.2018.
Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom esitteli partioneuvoston
strategiaa koskevan lausunnon (7.-8.4.2018) ja tähtikarttaa koskevan
lausunnon (23.9.2018).
”Partioneuvosto suosittelee yksimielisesti, että yhdistyksen varsinainen jäsenkokous XV hyväksyy hallituksen esittämän partion strategian 2019-2020. Esitys on sama kuin partion strategia 2015-2018 eli strategiakautta jatketaan
kahdella vuodella.”
”Partioneuvosto suosittelee lausuntonaan, että yhdistyksen varsinainen jäsenkokous hyväksyy hallituksen esityksen partion tähtikartaksi 2016-2026 sellaisenaan ja partion strategian 2019-2020 liitteenä. Lausunto perustuu partion
tulevaisuusseminaarissa 23.9.2018 tehtyyn huolelliseen valmisteluun.”
Asiakohdan käsittely ja jäsenkokous keskeytettiin lauantaina 17.11.2018
klo 17.34 ja asiakohdan käsittelyä jatkettiin sunnuntaina 18.11.2018 klo
11.12.
Toisen resoluutiotoimikunnan puheenjohtaja Ville Sahlström esitteli resoluutiotoimikunnan työskentelyn.
Hämeen Partiopiiri ry teki ponsiesityksen, jota Uudenmaan Partiopiiri
ry kannatti.
Päätös

Partion strategia 2019-2020 hyväksyttiin.
Liite 1 § 14 | Partion strategia 2019-2020
Liite 2 § 14 | Partion strategian 2019-2020 esittely

Päätös

Partion tähtikartta 2016-2026 vahvistettiin partion strategian liitteenä.
Liite 3 § 14 | Partion tähtikartta 2016-2026

Päätös

Hämeen Partiopiiri ry:n esittämä ja Uudenmaan Partiopiiri ry: kannattama ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 4 § 14 | Hyväksytty tähtikarttaa koskeva ponsi

15 PARTIONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN 2019-2020 VALINTA
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 tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella.
Kullekin varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä.
Kokouksen puheenjohtaja Hilkka Kemppi totesi varsinaisten jäsenten
asettamat ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi kaudeksi 2019-2020 hallintopäällikkö Mikko Lehtosen esittelyn perusteella.
Päätös

Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valittiin yksimielisesti kaudeksi
2019-2020 varsinaisten jäsenten ehdokasasettelun mukaisesti.
Liite § 15 | Suomen Partiolaisten partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet
2019-2020

16 PARTIONEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN LOPPUKAUDEKSI 2017-2018
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 tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella.
Kullekin varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä.
Kokouksen puheenjohtaja Hilkka Kemppi totesi kolmen varsinaisen jäsenen asettamat ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi loppukaudeksi
2017-2018 hallintopäällikkö Mikko Lehtosen esittelyn perusteella.
Päätös

Partioneuvoston jäseniksi loppukaudeksi 2017-2018 valittiin seuraavat
henkilöt varsinaisten jäsenten ehdokasasettelun mukaisesti.
Atte Kesti, Hämeen Partiopiiri ry
Helena Siivonen, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pinja Lehtinen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

17 VARSINAISEN JÄSENKOKOUKSEN JULKILAUSUMA

Hallituksen jäsen Ilmi Salminen esitteli hallituksen julkilausumaesityksen.
Toisen resoluutiotoimikunnan puheenjohtaja Ville Sahlström esitteli resoluutiotoimikunnan työskentelyn.
Päätös

Päätettiin varsinaisen jäsenkokouksen julkilausumasta.
Liite § 18 | Partiolaiset ovat luonnon monimuotoisuuden puolella – Onko Suomi?

18 TIEDOKSI
SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokous
Varsinaisessa jäsenkokouksessa sääntöjen 11 § mainittujen asioiden lisäksi käsiteltäväksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään
jäsenkokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi jäsenkokouksessa pidetyt puheet ja esittelyt, sille
annetut ja toimitetut tervehdykset sekä jäsenkokouksen antama julkilausuma.
Jäsenkokoukselle antoivat tervehdyksensä
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, toiminnanjohtaja Anna
Munsterhjelm
Kirkon keskushallinto, johtava asiantuntija Katri Vappula
Suomen Lukiolaisten Liitto, pääsihteeri Saara Hyrkkö
Fingo ry, hallituksen varapuheenjohtaja Karoliina Tikka
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto
Kokoomuksen Nuorten Liitto
Suomen Metsäyhdistys
Nuorten Akatemia
Jäsenkokouksessa pitivät puheensa:
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Partioliikkeen maailmanjärjestön WOSM Euroopan alue, puheenjohtaja Kevin Camilleri
Partiotyttöjen maailmanliiton WAGGGS hallitus, hallituksen jäsen
Heidi Jokinen ja WAGGGS Asia Pacific -alue, komitean jäsen Minori
Yuda
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n piirinjohtaja
Vaaleissa valitut Suomen Partiolaisten uudet puheenjohtajat
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr:n hallituksen puheenjohtaja Kalle
Virtanen
Suomen Partiolaisten väistyvä varapuheenjohtaja
Suomen Partiolaisten vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Varsinaisessa jäsenkokouksessa myönnettiin myös kaksi Suomen Partiolaisten ansiomerkkiä. Merja Ranta-aholle luovutettiin Suomen Partiolaisten Kultainen ansioristi tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta. Anna Munsterhjelmille luovutettiin Suomen Partiolaisten Hopeajoutsen numero 56 kiitoksena vahvasta partioaatteesta ja
työstä partioliikkeen eteen.
Suomen Partiolaisten hallituksen 2019-2020 jäseniksi ehdolla olevien
henkilöiden videotervehdykset näytettiin jäsenkokouksessa.
Päätös

Merkittiin tiedoksi, että hallitukselle ei esitetty muita asioita käsiteltäväksi viidennessätoista varsinaisessa jäsenkokouksessa.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja Hilkka Kemppi päätti kokouksen kiitoksin
sunnuntaina 18.11.2018 klo 12.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 20.11.2018
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puheenjohtaja

Hilkka Kemppi
puheenjohtaja
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sihteeri

Jonna Sahala
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.
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