
 
 

 
  PÖYTÄKIRJA 
 
 
 

SPYP-SGSF HALLITUKSEN KOKOUS    10/2020 
 
Aika:  ke 25.11.2020 klo 18-20 
Paikka: Teams 
Läsnä: Juha Kosonen (pj.)  
 Hele Ali-Löytty  

Tuija-Maija Arvola   
 Nanna Katavisto  

Anne Lahtonen  
Leena Raukko  
Viveca Ståhlström  

                     Pipsa Wilhelms 
 Tiina Itävuori (siht.)  
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. 
   

2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTA 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista pienin lisäyksin kohtaan 9. Muut asiat. 
 

4.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. PYHÄ YRJÄNÄ -LEHTI 
 
Keskusteltiin Pyhä Yrjänä -lehdestä.  Päätettiin lehden ilmestymisaikataulusta, 
toimituskunnasta, lehden profiilista, taitosta ja painopaikasta seuraavaa:  
 
Lehden ilmestymisaikataulu 
Lehdestä ilmestyy v. 2021 neljä numeroa.  
- numero 1 helmikuu (Kiltatoiminnan profiili) 
- numero 2 toukokuu (Juhlalehti) 
- numero 3 syyskuu 
- numero 4 joulukuu 



Päätettiin järjestää vuosikokous maaliskuun puolessa välissä (ehdotettu la 13.3.21), 
ensimmäinen lehti ilmestyy ennen sitä. 
 
Lehden toimituskunta 
Aktivoidaan kiltamestarit etsimään joukoistaan lehden toimituskuntaan tekijöitä. Nanna 
Katavisto ja Leena Raukko ovat yhteydessä kiltamestareihin.  Toimituskunnan tehtävänä on 
kehittää lehteä päätoimittaja Nannan Kataviston kanssa. 
 
Lehden profiili juhlavuonna 
Lehden ulkoasu modernisoidaan. Yhdistyksen juhlavuodesta kerrotaan lehdessä numero 2, 
joka on 70-vuotisjuhlalehti. Pohdittiin lehden roolia jäsenhankinnassa. Tulossa 
mahdollisesti jäsenhankintanumero. 

 
Lehden taitto ja painopaikka 
Leena Raukko taittaa lehden  numerosta 1/2021 lähtien. Painojen kilpailutusten perusteella 
Eura Print Oy, Eurasta jatkaa lehden painopaikkana.  

 
6. 70-VUOTISJUHLATOIMIKUNTA  

Puheenjohtaja esitti 70-vuotisjuhlatoimikunnan jäsenistön kokoonpanon.   
70-vuotisjuhlatoimikunnan kokoonpano on seuraava:  
- Jari ”Mato” Juhola, Näsin kilta – verkostot Tampereen seutuun ja NMKY:hyn 
- Kirsti ”Kippara” Nurminen, Näsin kilta – verkostot partio- ja kiltamaailmaan 
- Liina Liinamaa, Kärppäkilta – historiikki 
- Pasi ”Papu” Kylmälä, Toijalan Eräveikkojen Partiokilta – logistiikka, äänentoisto yms. 
- Hele Ali-Löytty, varapuheenjohtaja 
- Juha Kosonen, puheenjohtaja 
- Heli Lehtomäki, Hämeen Partiopiiri, yhteyshenkilö tarvittaessa 

 
Vuosikokous päätti, että 70-vuotisjuhla järjestetään elokuussa ulkotapahtumana 
Tampereella yksi päiväisenä.  
  
Hallitus evästi toimikunnan työhön. Päivässä juhlava iltanuotio modernilla tvistillä. 
Lehdessä 1/2021 maininta juhlatapahtumasta. Vuosikokouksessa maaliskuussa oltava 
kunnon aihiot juhlasta, kuten logo, ohjelma, hinta, paikka jne.  
Aikataulu  

- 31.1. mennessä esitys tapahtuman ajankohdasta, sisällöstä ja paikasta sekä 
alustavasta budjetista. 

 - 15.3. mennessä esitys ohjelmasta ja budjetista, tuotemyynnin tavoitteista.    
 - lopullinen ohjelma? 
 
 
 

7. ANSIOMERKKITOIMIKUNTA 



Pipsa Wilhelms esitteli ansiomerkkitoimikunnan toimeksiannon. Hallitus hyväksyi 
ehdotuksen toimintaohjeeksi (pöytäkirjan liitteenä). Ansiomerkit ovat maksullisia. Hinta 
muodostuu todellisista kustannuksista, ne eivät ole varainhankintaa. Ansiomerkkien 
jakosäännöt on hyväksytty, mutta ansiomerkkitoimikunta muokkaa ja päivittää ne. Hallitus 
saa ehdotuksen ”koko paketista”.  
 
Päätettiin ansiomerkkitoimikunnan kokoonpanoksi seuraavat jäsenet:  
 

- Pipsa Wilhelms, puheenjohtaja 
- Visa Liippola, laatinut alustavat jakosäännöt ja suunnitellut merkit 
- Doris Stockmann, mm. Kolmialpilakilta ja ruotsinkielisten edustaja 
- Eeva-Liisa Mäkinen, Espoon Yrjänäkilta 
- Tarja Vuorio 

 
8. TALOUSASIAT 

 
Anne Lahtonen esitteli talouden ajankohtaiset luvut. Sopimus Loimaan Tilitoimiston kanssa 
irtisanotaan välittömästi. Tilitoimistolla on kahden kuukauden irtisanomisaika. Valtuutetaan 
Anne Lahtonen olemaan yhteydessä tilitoimistoon ja irtisanomaan sopimus.    
 
Päätettiin kokouksessa myöntää käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset Nordean tiliin 
FI2315723000331710 Anne Lahtoselle (150154-104S). Samalla poistetaan 
tilinkäyttöoikeudet Tarja Vuoriolta.   
 
Päätettiin kokouksessa myöntää käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset Aktian tiliin   
FI 1940551020079954 Anne Lahtoselle (150154-104S). Samalla poistetaan 
tilinkäyttöoikeudet Kaarina Sumaselta.  Anne Lahtoselle myönnettiin oikeus sijoittaa varoja. 
Juha Kosonen hoitaa yritystilin kautta verkkopankkioikeudet.  
 
Aktian tililla rahaa 22 746,11 € (koroton tili). Anne Lahtonen tekee ehdotukset hallitukselle 
rahan käytöstä.  
 
Päätettiin, että jäsenasiat ovat jatkossa aina esityslistalla. SPYP:iin on liittynyt viisi uutta 
jäsentä edellisen kokouksen jälkeen. 
 

9. MUUT ASIAT 
 
Vuosiselostelomake sähköisessä muodossa (Google Forms) lähetetään killoille tammikuun 
puolivälissä 2021. Sihteeri hoitaa.  
 
Leena Raukko on päivittänyt kotisivut.  



Google Drivessä on hallituksen omat sivut, jonne hallituksen jäsenillä on suora linkki. 
Tavoitteena on koota kaikki tieto yhteen paikkaan.  
 
Päätettiin tehdä vuorovaikutuksellinen stragiatyöstö jäsenistön kanssa. Tämä kirjataan v. 
2021 toimintasuunnitelmaan. Tavoitteena on pohtia ja luoda SPYP:n mm. missio, visio, 
arvoja sekä suuntaa tuleville vuosille.  
 
Luodaan Whatsup-ryhmä hallitukselle. Sihteeri hoitaa. 

 
10. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous on ma 14.12. klo 18-20 teamsilla. 
 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22. 
 

 
Juha Kosonen    Tiina Itävuori 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
LIITTEET 
 
Ansiomerkkitoimikunnan toimintaohje 


