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52 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom avasi partioneuvoston 
syyskokouksen lauantaina 23.11.2019 klo 10.20 heti ylimääräisen jäsen-
kokouksen jälkeen.  

53 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

SP – FS ry:n säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset  
 
Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, 
jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Etäosallistuminen partioneu-
voston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos siitä on il-
moitettu kokouskutsussa ja kun partioneuvostolle on annettu osallistumisoh-
jeet. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-
marraskuun aikana.  
 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jä-
senille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston 
kokousta.  

 
Hallitus päätti partioneuvoston syyskokouksen koolle kutsumisesta 
kokouksessaan 7.11.2019.  
 
Kokouskutsu lähetettiin partioneuvoston jäsenille ja varajäsenille säh-
köpostitse perjantaina 8.11.2019. Se annettiin tiedoksi myös Suomen 
Partiolaisten varsinaisille jäsenille ja henkilöstölle. Partioneuvoston 
syyskokous esityslista julkaistiin liitteineen avoimesti osoitteessa 
www.partio.fi/partioneuvosto ja Jemma-intranetissä. 
 

Päätös Todettiin kokouksen läsnäolijat. Läsnä oli partioneuvoston puheenjoh-
tajan lisäksi 24 jäsentä edustaen 24 ääntä 25 äänestä. Läsnä oli myös 
järjestön hallitus, työntekijöitä ja partiopiirien toiminnanjohtajia.  

 
 Päätös  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

54 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Päätös Victor Spiby ja Anu Niemi valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
 

Päätös Victor Spiby ja Anu Niemi valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi.   
 
Päätös Vuoden 2022 Finnjamboree-suurleirin johtajille Janne Costianderille ja 

Maria Nikkarille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus partioneuvoston 
kokouksissa vuosien 2019-2022 ajaksi.  

 
Päätös Vuoden 2021 Satahanka-leirin johtajille Helena Siivoselle ja Ville Sahl-

strömille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus partioneuvoston ko-
kouksissa vuosien 2019-2021 ajaksi. 

 
Päätös Partiopiirien toiminnanjohtajille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus 

partioneuvoston syyskokoukseen 23.-24.11.2019.  
 
Päätös Partion kestävän kehityksen työryhmän jäsenille Mikko Jalolle ja Meeri 

Näppilälle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus partioneuvoston syys-
kokouksessa asiakohdan § 69 käsittelyn ajaksi.   

 



 

55 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
  

Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli kokouksen työjärjestyksen me-
nettelytapoineen. Partioneuvoston työvaliokunta kokoontui 6.11.2019 
suunnittelemaan partioneuvoston syyskokousta ja evästämään hallitus-
ta syyskokousasioiden valmistelussa.  

 
Päätös Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  
 

Liite 55 § | Partioneuvoston työvaliokunnan muistio  

56 PARTION HENKILÖSTÖORGANISAATION KEHITTÄMINEN  
 

Toiminnanjohtajat ja esihenkilöt esittelivät partion tulevaisuussemi-
naarissa ehdotuksen partion henkilöstöorganisaation kehittämiseksi. 
Tavoitteena on, että partiossa on yksi henkilöstöorganisaatio vuonna 
2022. Partioneuvosto kävi keskustelun kehittämisprojektista ja sen 
suunnitelmasta Kaisa Leikolan esittelyn perusteella.   

 
Päätös Partion henkilöstöorganisaation kehittämisestä käyty keskustelu mer-

kittiin tiedoksi.     
 

Liite 56 § | Henkilöstöorganisaation aikataulu ja projektisuunnitelma 

57 PARTION STRATEGIAN 2019-2020 ARVIOINTI   
 

Partioneuvosto käsitteli strategian mittareihin perustuvan strategia-
kauden 2019-2020 väliarvioinnin sekä sai tiedoksi maailmanjärjestöjen 
Euroopan konferenssien raportin. 

 
Päätös Strategiakauden 2019-2020 väliarviointi ja siitä käyty keskustelu mer-

kittiin tiedoksi.  
 

Liite 57 § 1 | Strategiakauden 2019-2020 väliarviointi  
 

Päätös Euroopan konferenssien raportin tiivistelmä ja siitä käyty keskustelu 
merkittiin tiedoksi.  

 
Liite 57 § 2 | Euroopan konferenssien raportin tiivistelmä   

58 SATAHANKA-MERIPARTIOTAPAHTUMAN TAVOITTEET  
 

Neljästoista Satahanka-meripartiotapahtuma järjestetään kesällä 2021. 
Hallitus on valinnut sekä tapahtumanjohtajat että tapahtuman ohjaus-
ryhmän. Partioneuvosto asetti tapahtuman tavoitteet järjestön menet-
telytapasäännön perusteella. Hallitus hyväksyi esityksensä 7.11.2019. 
Helena Siivonen esitteli tapahtuman tavoitteet partioneuvostolle.   

 
Päätös Hyväksyttiin Satahanka-meripartiotapahtuman 2021 tavoitteet: 
 

1. Satahanka suojelee Itämerta ja opettaa keinoja ympäristön huomi-
oimiseen. 
 

2. Satahanka kasvattaa osallistujia, tarjoaa osallistujille elämyksiä ja 
lisää meripartio-ohjelman mukaista osaamista. 
 

3. Satahanka edistää lippukuntien välistä yhteistyötä ja tukee uusien 
kumppanuuksien löytämistä.      
 

4. Satahanka toteuttaa partion strategiaa.  



 

59 KATSAUS PARTION KOITOS-YOUTUBE-SARJAAN  
 

Partio ja Splay One ovat tehneet yhteistyössä Youtube-sarjan Koitoksen 
ja siihen liittyvän kampanjan. Kampanjassa oli mukana Suomen eturi-
vin tubettajia. Koitoksen kahdeksan jaksoa ilmestyivät Youtubessa elo-
syyskuussa 2019. 
 
Kampanjan tavoitteena oli 
 

 esitellä partiotoimintaa houkuttelevasti,  
 uudistaa ja monipuolistaa mielikuvaa partiosta,  
 lisätä partion tunnettuutta ja tietoa toiminnasta,  
 tuoda partio nuorten suosimaan kanavaan  
 tavoittaa uusia kohderyhmiä ja  
 kasvattaa partiolaisten harrastusylpeyttä.  

 
Partioneuvosto sai tiedoksi kampanjan loppuraportin, jonka hallitus kä-
sitteli kokouksessaan 7.11.2019. Hallitus ja partioneuvosto keskustelivat 
vaikuttajakampanjasta Satu Salo-Jouppilan esittelyn perusteella.   

 
Päätös Koitos-raportti ja kampanjan tulokset merkittiin tiedoksi.  
 

Liite 59 § 1 | Koitos-raportti  
 
Liite 59 § 2 | Koitos-tiivistelmä  

 
Päätös Koitoksesta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.   

60 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020   
 
Partioneuvosto sai vahvistettavakseen hallituksen esityksen Suomen 
Partiolaisten toimintasuunnitelmaksi 2020, jonka Malin Lindholm esit-
teli. Sitä täydentävät toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri toi-
mintasuunnitelman liitteinä ja tausta-aineistona. Hallitus hyväksyi 
toimintasuunnitelmaesityksensä 19.9.2019. 
 
Partioneuvosto käsitteli myös partion pitkän ajan tapahtumasuunni-
telman, jota valmisteltiin myös partion tulevaisuusseminaarissa 21.-
22.9.2019. Tuolloin sovittiin, että hallitus valmistelee suunnitelman 
niin, että kaikki partiopiirien piirileirit järjestetään tulevaisuudessa 
kuuden vuoden välein.  
 
Suunnitelma sisältää Suomen Partiolaisten ikäkausitapahtumien, kan-
sainvälisten tapahtumien ja partiotaitojen SM-kilpailujen järjestämis-
aikataulun -vastuineen.  

 
Päätös Vahvistettiin Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2020 ja mer-

kittiin tiedoksi valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan suun-
nitelma tulevalle vuodelle.  

 
Liite 60 § 1 | Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2020 
 
Liite 60 § 2 | Toimenpidetaulukko 2020  
 
Liite 60 § 3 | Tapahtumakalenteri 2020  
 
Liite 60 § 4 | Valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan suunni-
telma 2020   

 
Päätös Merkittiin tiedoksi Niko Tammisen esittämä ja Arttu Tannerin kannat-

tama ponsi: Kannustamme pohtimaan ohjelmapainotuksen pidentämistä 
kestämään aina kaksi vuotta kerrallaan. 



 

 
Päätös Hyväksyttiin partion pitkän ajan tapahtumasuunnitelma ja suositeltiin, 

että kaikki piirileirit järjestetään jatkossa kuuden vuoden välein.  
 

Liite 60 § 5 | Pitkän ajan tapahtumasuunnitelma   
 

Päätös Toiminnan suunnittelusta käyty keskustelu mukaan lukien partio 110 
vuotta Suomessa merkittiin tiedoksi. 

 
Liite 60 § 6 | Partio 110 vuotta Suomessa -suunnitelma  

61 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO 2020   
  

Partioneuvosto sai vahvistettavakseen hallituksen esityksen Suomen 
Partiolaisten talousarvioksi 2019. Panu Räsänen antoi partioneuvostolle 
kuluvan vuoden talousarviokatsauksen. Hallitus hyväksyi talousarvio-
esityksensä 19.9.2019.   

 
Päätös Vahvistettiin Suomen Partiolaisten talousarvio 2020. 

 
Liite 61 § 1 | Suomen Partiolaisten talousarvio 2020 

 
Päätös Merkittiin kuluvan vuoden talouskatsaus ja siitä käyty keskustelu tie-

doksi. 
 

Liite 62 § 2 | Järjestön talouskatsaus 1-10/2019  

62 TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIVUODEKSI 2020   
  

SP – FS ry:n säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksessa käsiteltävät 
asiat   
 
Valitaan kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää kes-
kuudestaan vastuuhenkilön.   
 
Partioneuvoston valitsemana Suomen Partiolaisten tilintarkastajana on 
toiminut tilivuonna 2019 PwC Suomi eli PricewaterhouseCoopers Oy, 
joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen. Suomen Partiolais-
ten vastuuhenkilönä on toiminut Samuli Perälä.  

 
Päätös PricewaterhouseCoopers Oy valittiin Suomen Partiolaisten tilintarkas-

tajaksi tilivuodeksi 2020.  

63 KATSAUS EVON NUORISOLEIRIALUEEN KEHITTÄMISEEN  
 

Hallitus valmisteli suunnitelman Evon valtakunnallisen nuorisoleirialu-
een kehittämiseksi vuosina 2020-2022. Se on järjestön pitkän ajan ta-
loussuunnitelman liite. Partioneuvosto sai kehittämissuunnitelman tie-
doksi Lasse Roihan esittelyn perusteella.   

 
Päätös Evon nuorisoleirialueen kehittämissuunnitelma 2020-2022 ja siitä käy-

ty keskustelu merkittiin tiedoksi.    
 

Liite 63 § | Evon nuorisoleirialueen kehittämissuunnitelma 

64 JÄRJESTÖN PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA      
 

Hallitus valmistelee kestävän talouden suunnitelman. Hallitus valitsi 
sen kuudenneksi hallitusohjelmaprojektikseen 2019-2020 kokoukses-
saan 19.9.2019. Partioneuvosto kävi lähetekeskustelun järjestön pitkän 



 

ajan taloudesta ja sen suunnitteluperusteista Jy-
ri-Petteri Paloposken esittelyn perusteella.  
 

Päätös Järjestön pitkän ajan taloussuunnitelmasta käyty keskustelu merkittiin 
tiedoksi.    

65 PARTION STRATEGIA 2021-2026 
 

Hallitus valmistelee partion seuraavan strategian 2021-2026 ja sen 
mittarit yhtenä hallitusohjelmaprojektinaan 2019-2020. Partioneuvosto 
ja hallitus keskustelivat muun muassa partion seuraavan strategian 
taustamuuttujista ja partioneuvosto sai Lasse Roihan antaman katsauk-
sen strategiatyöryhmän työskentelyyn.   

 
Päätös Partion strategiasta 2021-2026 käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.     
 

Liite 65 § | Partion strategia 2021-2026 -projektiesittely  
 

Partioneuvoston syyskokous keskeytettiin 23.11.2019 klo 18.04. Syysko-
kousta jatkettiin 24.11.2019 klo 9.00. 

66 PARTION YSTÄVÄT -RAHASTON VAROJEN KÄYTTÄMINEN  
 

Partion Ystävät -rahasto perustettiin vuonna 2019. Suomen Partiolais-
ten hallitus ja partioneuvosto sekä varsinaiset jäsenet ovat keskustelleet 
laajasti rahaston varojen käyttötarkoituksesta, mutta periaatteista ei ole 
tehty virallista päätöstä.  
 
Partioneuvosto päätti rahaston varojen käyttämisen periaatteet järjes-
tön menettelytapasäännön perusteella ja Kaisa Leikolan esittelyn pe-
rusteella. Hallitus hyväksyi esityksensä partioneuvoston syyskokouk-
selle 7.11.2019.   

 
Päätös Hyväksyttiin Partion Ystävät -rahaston varojen käyttämisen periaatteet.      
 

Liite 66 § | Partion Ystävät -rahaston varojen käyttämisen periaatteet 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi, että hallitus sisällyttää periaatteet seuraavaan me-
nettelytapasäännön muutosesitykseen partioneuvostolle.    

67 PARTION DIGITAALISTEN PALVELUJEN KEHITYSSUUNNITELMA   
 

Partioneuvosto pyysi hallitukselta digitaalisten ratkaisujen elinkaari-
suunnitelman tietohallinnon suunnitelmien avaamiseksi ja kustannus-
kehityksen ennakoimiseksi. Järjestön johto valmisteli Partion digitaa-
listen palvelujen kehityssuunnitelman vuosille 2021-2026. 

 
Kehityssuunnitelma rakentuu kahdesta osasta.   

Dokumentin ensimmäinen osa on nimeltään Partion digitaalisen kehi-
tyksen strategia. Se on julkinen ja julkaistaan avoimesti osoitteessa 
www.partio.fi/digikehitys partioneuvoston syyskokouksen käsittelyn 
jälkeen. 

Ensimmäisessä osassa kuvataan strategisesti merkittävät monivuotiset 
tavoitteet datan ja digitaalisuuden hyödyntämiseksi partiossa strategia-
kaudella 2021-2026. Suunnitelmassa otetaan kantaa myös merkittäviin 
riskeihin ja kustannuskehitykseen. Tämän suunnitelman vahvistaa 
Suomen Partiolaisten partioneuvosto. 

Dokumentin toinen osa on nimeltään Partion digitaaliset ratkaisut. Se 
on luottamuksellinen, koska se sisältää kustannus- ja sopimustietoja. 
Se on käytettävissä tarvittaessa.   

http://www.partio.fi/digikehitys


 

Toisen osan muodostavat palvelukortit, joissa 
eritellään palveluiden ja teknologioiden kehitys kustannuksineen ja 
mahdollisuuksineen. Toinen osa on tarkoitettu Suomen Partiolaisten si-
säiseen käyttöön. Partion digitaalisten ratkaisujen suunnitelmassa ote-
taan kantaa myös toiminnallisuuksien kehittämiseen ja korvaamiseen, 
jolloin palveluja tarkastellaan myös kokonaisuutena. Tämän suunnitel-
man vahvistaa Suomen Partiolaisten hallitus tarvittaessa.  

 
Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma on järjestön pitkän 
ajan taloussuunnitelman liite.  
 
Partioneuvosto sai Lasse Roihan esittelyn aiheesta hallituksen ja par-
tioneuvoston yhteisessä iltakoulussa 14.11.2019 ja partioneuvoston 
syyskokouksessa 24.11.2019. 
 

Päätös Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma ja siitä käyty kes-
kustelu merkittiin tiedoksi.     

 
Liite 67 § 1 | Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma 2021-
2026  
 
Liite 67 § 2 | Kehityssuunnitelman esittely 

68 PARTION JÄSENYYSKÄSITYS  
 

Partion jäsenyyskäsitys on yksi kuudesta hallituksen hallitusohjelma-
projektista 2019-2020. Tarkoituksena oli tutkia, onko partion jäsenyy-
den määritelmä ajanmukainen ja tukeeko se sekä partioon liittymistä 
että partiossa toimimista. Projektissa selvitettiin myös, miten partion 
jäsenmaksujen ja tapahtumamaksujen periaatteet koetaan ja millaisia 
muutostarpeita maksuihin liittyy.  
 
Partion jäsenyyttä ja jäsenyydenhallintaa koskeva arviointi ja toimenpi-
de-ehdotukset koottiin raportiksi, jotka Antti Reinikainen esitteli. Hal-
litus hyväksyi raportin 7.11.2019 päättäen samalla partion jäsenyyttä ja 
jäsenyydenhallintaa koskevan toimenpide-esityksen partioneuvoston 
syyskokoukselle.  

 
Päätös Valittiin vuonna 2020 aloitettavat jäsenyyttä ja jäsenyydenhallintaa 

koskevat toimenpiteet hallituksen esityksen perusteella. 
 

Liite 68 § | 1 Toimenpiteiden ja prosessin esittely  
 

 Aikuisen jäsenmaksu 
 

 Perhekohtainen jäsenmaksu 
 

 Opiskelijajäsenmaksu  
 

 Lisenssimaksu 
 

 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen yhtenäistäminen  
 

Päätös Partion jäsenyyttä ja jäsenyydenhallintaa käsittelevä raportti ja siitä 
käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.    

 
Liite 68 § 2 | Partion jäsenyyskäsitysprojektin raportti      
 
Liite 68 § 3 | Jäsenyyskyselyn raportti       
 
Liite 68 § 4 | Jäsenyyskäsityksen skenaariot        
 



 

Liite 68 § 5 | Partion jäsenyyspolku (työväline)       

69 KESTÄVÄ KEHITYS PARTIOSSA  
 

Hallituksella on kuusi projektia hallitusohjelmassaan 2019–2020. Kes-
tävä kehitys partiossa projektissa tuodaan kestävän kehityksen tavoit-
teet partiotoiminnan arkeen niin paikallisesti, alueellisesti kuin valta-
kunnallisestikin.  
 
Partioneuvosto sai Mikko Jalon ja Meeri Näppilän ajankohtaiskatsauk-
sen ryhmän toimintaan sekä ryhmän alustuksen koskien hiilineutraalia 
partiota sekä siihen vaadittavista keinoista partiotoiminnan eri tasoilla. 
Partioneuvosto työskenteli yhdessä hallituksen kanssa antaen suunta-
viivoja ryhmän jatkotyöskentelylle. 

 
Päätös Kestävästä kehityksestä partiossa käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 
 

Liite 69 § | 1 Kestävä kehitys partiossa -esittely   
 
Liite 69 § | 2 Alustus ja ryhmätyöskentely     

70 FINNJAMBOREE-TAPAHTUMAN TAVOITTEET  
 

Partioneuvoston syyskokous kävi lähetekeskustelun kesän 2022 Finn-
jamboreen tavoitteista Maria Nikkarin ja Janne Costianderin esittelyn 
perusteella.   

 
Päätös Merkittiin Finnjamboree-tapahtuman tavoitteista käyty keskustelu tie-

doksi.   

71 PARTIOPIIRIEN MALLISÄÄNNÖT  
 

Partioneuvosto keskusteli tarpeesta luoda partiopiirien mallisäännöt. 
Esimerkiksi Etelä-Karjalan Partiolaiset on kysynyt apua sääntöjensä 
päivittämiseksi.  

 
Päätös Partiopiirien mallisäännöistä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.  
 

Partioneuvosto ei katsonut tarpeelliseksi päivittää partiopiirien malli-
sääntöjä, vaan Suomen Partiolaiset tukee partiopiirejä tapauskohtaisesti 
sääntöuudistuksissa.        

72 SOPU-DOKUMENTIN PÄIVITTÄMINEN  
 

Partioneuvoston syyskokous hyväksyi marraskuussa 2019 Sopu-
dokumentin eli keskusjärjestön ja partiopiirien työnjaon käsikirjan, joka 
korvasi aiemman Opus-dokumentin. Hallitus on tarkistanut Sopu-
dokumentin tehden siihen muutos- ja tarkennusehdotuksensa. Hallitus 
hyväksyi esityksensä kokouksessaan 17.10.2019. Kaisa Leikola esitteli 
tekstimuutokset.  

 
Päätös Sopu-dokumentin muutokset hyväksyttiin hallituksen esityksen perus-

teella.    
 

Liite 72 § | Sopu-dokumentti 

73 VARSINAISTEN JÄSENTEN JÄSENALOITTEISIIN JA -KYSYMYKSIIN VASTAAMI-

NEN         
 



 

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.2 Partio-
neuvoston 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 23.10.2019 mennessä tehty A-

jäsenaloitteita.  
 

Päätös Merkittiin tiedoksi määräaikaan 23.10.2019 mennessä tehdyt A-
jäsenkysymykset hallituksen vastauksineen.  

 
 Miten varmistetaan, että Finnjamboree ja Satahanka -tapahtumissa 

todetut hyvät käytännöt suurleiriprojekteista siirtyvät tehokkaasti 
hyödyntämään seuraavia projekteja muullakin tavalla kuin loppura-
portin muodossa? Miten säilytetään projektien välinen jatkuvuus ja 
tuki? Miten Suomen Partiolaisten hallitus kehittää projektien tuke-
mista.  
 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 22.10.2019 | Hallituksen vastauk-
sen antoi varapuheenjohtaja Lasse Roiha.  
 

 Kuinka partion iltapäivätoiminnan pilotointi edistyy? Mitkä ovat 
seuraavat askeleet. Millä aikataululla voimme odottaa toiminnan 
käynnistymistä?  
 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 24.10.2019 | Hallituksen vastauk-
sen antoi varapuheenjohtaja Malin Lindholm. 
 

 Exit-kysely on nyt ollut puoli vuotta käytössä. Onko kyselystä ha-
vaittavissa jotakin trendejä? Mihin toimenpiteisiin ollaan ryhty-
mässä kerätyn datan perusteella?  
 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 24.10.2019 | Hallituksen vastauk-
sen antoi varapuheenjohtaja Malin Lindholm. 
 

 Millä tavalla kasvun johtoryhmän toimintaa tullaan kehittämään 
ensi vuonna? Koordinoihan kasvun johtoryhmä myös keskusjärjes-
tön kasvutoimenpiteiden tekemistä? Luodaanhan toiminnalle aika-
taulu?  
 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 24.10.2019 | Hallituksen vastauk-
sen antoi varapuheenjohtaja Malin Lindholm. 

 
Liite 73 § | Hallituksen vastaukset  

74 PARTIONEUVOSTON TYÖSKENTELYN ARVIOINTI    
 



 

Partioneuvosto arvioi työskentelyään ja sopi 
partioneuvoston lausuntojen valmistelusta partioneuvoston työvalio-
kunnan ohjauksen perusteella.   

 
Päätös Käyty keskustelu ja arviointi merkittiin tiedoksi.   

75 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 tilin-

tarkastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 

2. Päätetään jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle.  
 

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

 
Partioneuvoston kevätkokous järjestetään 18.-19.4.2020 Partioasemalla, 
Helsingissä. Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli kokouksen alusta-
van asialistan.  

 
 Hallituksen raportti 

 
 Vuosikertomus  

 
 Tilinpäätös  

 
 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

 
 Jäsenmaksut vuonna 2021 

 
 Adventtikalenterien myyntihinta vuonna 2021 

 
 Valtakunnalliselle nuorisoalan järjestölle tarkoitetun avustuksen 

delegoinnin perusteet vuonna 2020 
 

 Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö  
 

 Suomen Partiolaisten vaalitoimikunnan asettaminen ja tehtävänan-
to  
 

 Järjestön pitkän ajan taloussuunnitelma (ml. partion digitaalisten 
palvelujen kehityssuunnitelma ja Evon nuorisoleirialueen kehittä-
missuunnitelma)  
 

 Partioneuvoston lausunto varsinaiselle jäsenkokoukselle partion 
strategiasta 2021-2026 
 

 Partioneuvoston lausunto varsinaiselle jäsenkokoukselle partion 
uudesta peruskirjasta  
 

 Partioneuvoston lausunto varsinaiselle jäsenkokoukselle hiilineut-
raalin partion tavoitteesta  
 

 Partion henkilöstöorganisaation uudistus  
 

 Finnjamboree 2022 -tavoitteet  
 



 

A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava 
partioneuvoston puheenjohtajalle ja kehityspäällikölle sähköpostitse 
18.3.2020 mennessä.  

76 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT  
 

 Seuraavat asiat merkittiin tiedoksi. 
 

 Partion tulevaisuusseminaarin päätösmuistio 21.-22.9.2019  

77 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

 Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom päätti partioneuvoston 
syyskokouksen 24.11.2019 klo 14.22.  

 
 
 
 
 


