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203 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen 
torstaina 7.11.2019 klo 17.02.   

204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 Päätös  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

205 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 
  
 Päätös  Työvaliokunnan muistio SPH XI/2019 (30.10.2019) merkittiin tiedoksi.    
 

Liite 205 § | Työvaliokunnan muistio SPH XI/2019 (30.10.2019) 
 
 Päätös  Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.  
 
   Asiakohtana 221 päätettiin käsitellä Hallituksen iltateet -konsepti.   

206 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN  
  

Hallituksen kokous SPH X/2019 järjestettiin 17.10.2019 Partioasemalla, 
Helsingissä.  

 
Päätös  Hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja X/2019.   

207 MAAILMANJAMBOREE 2019 -LOPPURAPORTTI 
 

Maailmanjamboree 2019 järjestettiin heinäkuun ja elokuun vaihteessa 
West-Virginiassa Yhdysvalloissa. Suomesta jamboreelle osallistui lähes 
tuhannen hengen joukkue.  
 
Suomen joukkueen projekti alkaa tulla päätökseensä. Hallitus käsitteli 
projektin johtoryhmän loppuraportin Anne Salmelan ja Juho Keitaannie-
mien esittelyn perusteella ja sai tiedoksi katsauksen projektin talouteen, 
kun viimeiset talouden luvut ovat vielä realisoitumassa.  

   
Päätös Hyväksyttiin maailmanjamboreen 2019 loppuraportti kiitoksin. 
 

Liite 207 § 1 | Maailmanjamboreen 2019 loppuraportti     
 
Päätös Vapautettiin projektin käyttämättä jäänyt riskivara osallistujille.  
 
Päätös Merkittiin projektista ja sen taloustilanteesta käyty keskustelu tiedoksi. 
 

Liite 207 § 2 | Maailmanjamboreen 2019 raportin esittely ja taloustilanne  

208 SATAHANKA-MERIPARTIOTAPAHTUMAN 2021 TAVOITTEET  
 

Neljästoista Satahanka-meripartiotapahtuma järjestetään kesällä 2021. 
Suomen Partiolaisten partioneuvosto päättää tapahtuman tavoitteet hal-
lituksen esityksen ja Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön pe-
rusteella. Helena Siivonen ja Ville Sahlström esittelivät tavoitteet halli-
tukselle.  

   
Päätös Hyväksyttiin Satahanka XIV -tavoitteet hallituksen esityksenä partio-

neuvoston syyskokoukselle.   
 



 

1. Satahanka suojelee Itämerta ja opettaa kei-
noja ympäristön huomioimiseen. 
 

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

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

4. Satahanka toteuttaa partion strategiaa.  
 

Liite 208 § 1 | Satahanka XIV -tavoitteet      

209 EVON NUORISOLEIRIALUEEN KEHITTÄMINEN   
 

Evon kehittämisryhmä on valmistellut Evon valtakunnallisen nuoriso-
leirialueen kehittämissuunnitelman 2020-2022, jonka Lasse Roiha esit-
teli. Suunnitelmassa määritellään nuorisoleirialueen kestävän käytön 
periaatteet. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa rahoituksen en-
nakoitavuus ja kestävyys.  
 
Kehittämissuunnitelma on järjestön pitkän ajan taloussuunnitelman 
liite. Partioneuvoston syyskokous kehittämissuunnitelman tiedoksi.  

 
Päätös Evon nuorisoleirialueen kehittämissuunnitelmasta käyty keskustelu 

merkittiin tiedoksi. 
 

Liite 209 § | Evon nuorisoleirialueen kehittämissuunnitelma 2020-2022    

210 PARTION JÄSENYYSKÄSITYSPROJEKTI  
 

Partion jäsenyyskäsitys on yksi kuudesta hallituksen hallitusohjelma-
projektista 2019-2020. Hallitus käsitteli projektin raportin ja toimen-
pide-ehdotukset Antti Reinikaisen esittelyn perusteella. Ne käsittelevät 
muun muassa partion jäsenyyttä ja jäsenyydenhallintaa. Hallitus teki 
esityksensä partioneuvoston syyskokoukselle. 

 
Päätös Hyväksyttiin partion jäsenyyttä ja jäsenyydenhallintaa käsittelevä ra-

portti.    
 

Liite 210 § 1 | Partion jäsenyyskäsitysprojektin raportti      
 
Liite 210 § 2 | Jäsenyyskyselyn raportti       
 
Liite 210 § 3 | Jäsenyyskyselyn taustamuuttujaraportti       
 
Liite 210 § 4 | Jäsenyyskäsityksen skenaariot        
 
Liite 210 § 5 | Partion jäsenyyspolku        

 
Päätös Partion jäsenyyttä ja jäsenyydenhallintaa koskeva toimenpide-esitys hy-

väksyttiin hallituksen esityksenä partioneuvoston syyskokoukselle.     
 
Päätös Partion jäsenyyskäsitysprojektista käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.   

211 PARTION DIGITAALISTEN PALVELUJEN KEHITYSSUUNNITELMA  
 

Partioneuvosto pyysi hallitukselta digitaalisten ratkaisujen elinkaari-
suunnitelman tietohallinnon suunnitelmien avaamiseksi ja kustannus-



 

kehityksen ennakoimiseksi. Järjestön johto val-
misteli Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelman vuosille 
2021-2026, jonka Lasse Roiha esitteli. 

 
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.   

Toisen osan muodostavat palvelukortit, joissa eritellään palveluiden ja 
teknologioiden kehitys kustannuksineen ja mahdollisuuksineen. Toinen 
osa on tarkoitettu Suomen Partiolaisten sisäiseen käyttöön. Partion di-
gitaalisten ratkaisujen suunnitelmassa otetaan kantaa myös toiminnal-
lisuuksien kehittämiseen ja korvaamiseen, jolloin palveluja tarkastel-
laan myös kokonaisuutena. Tämän suunnitelman vahvistaa Suomen 
Partiolaisten hallitus tarvittaessa.  

 
Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma on järjestön pitkän 
ajan taloussuunnitelman liite. Partioneuvoston syyskokous saa kehitys-
suunnitelman tiedoksi.   

 
Päätös Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelmasta käyty keskustelu 

merkittiin tiedoksi.      
 

Liite 211 § 1 | Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma  
 
Liite 211 § 2 | Kehityssuunnitelman esittely   

212 PARTION VAIKUTTAJAKAMPANJAN TULOKSET  
 

Partio ja Splay One ovat tehneet yhteistyössä Youtube-sarjan Koitoksen 
ja siihen liittyvän kampanjan. Kampanjassa oli mukana Suomen eturivin 
tubettajia. Koitoksen kahdeksan jaksoa ilmestyivät Youtubessa elo-syys-
kuussa 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.  
 
Hallitus käsitteli kampanjan raportin ja tulokset Satu Salo-Jouppilan 
esittelyn perusteella lyhyesti. Partioneuvoston syyskokous saa kampan-
jan raportin ja tulokset tiedoksi.  

 
Päätös Koitos-raportti ja kampanjan tulokset merkittiin tiedoksi. 
 

Liite 212 § 1 | Koitos-raportti  
 

http://www.partio.fi/digikehitys


 

Liite 212 § 2 | Koitos-esittely  

213 PARTION HENKILÖSTÖORGANISAATION KEHITTÄMINEN   
 

Toiminnanjohtajat ja esihenkilöt esittelivät partion tulevaisuusseminaa-
rissa 21.-22.9.2019 ehdotuksen partion henkilöstöorganisaation kehittä-
miseksi. Tavoitteena on, että partiossa on yksi henkilöstöorganisaatio 
vuonna 2021.  
 
Hallitus käsitteli Kaisa Leikolan esittelyn perusteella henkilöstöorgani-
saation kehittämisen aikataulun ja projektisuunnitelman, jonka partio-
neuvoston syyskokous saa myös tiedoksi.  

 
Päätös Partion henkilöstöorganisaation aikataulusta ja projektisuunnitelmasta 

käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Aikataulu ja projektisuunnitelma 
esitellään partioneuvoston syyskokoukselle.  

 
Liite 213 § | Henkilöstöorganisaation kehittämisen aikataulu ja projekti-
suunnitelma   

214 PARTION PITKÄN AJAN TAPAHTUMASUUNNITELMA  
 

Partioneuvosto käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelman ohella 
pitkän ajan tapahtumasuunnitelman, jota valmisteltiin myös partion tu-
levaisuusseminaarissa 21.-22.9.2019. Tuolloin sovittiin, että hallitus val-
mistelee suunnitelman niin, että kaikki partiopiirien piirileirit järjeste-
tään tulevaisuudessa kuuden vuoden välein.  
 
Suunnitelma sisältää Suomen Partiolaisten ikäkausitapahtumien, kan-
sainvälisten tapahtumien ja partiotaitojen SM-kilpailujen järjestämisai-
kataulun -vastuineen.  
 
Malin Lindholm esitteli tapahtumasuunnitelman.  

 
Päätös Partion pitkän ajan tapahtumasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esi-

tykseksi partioneuvoston syyskokoukselle.   
 
Liite 214 § | Pitkän ajan tapahtumasuunnitelma   

 
Päätös Päätettiin esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että kaikki partiopii-

rien piirileirit järjestetään jatkossa kuuden vuoden välein.    

215 PARTION YSTÄVÄT -RAHASTON VAROJEN KÄYTÖN PERIAATTEET  
 

Partion Ystävät -rahasto perustettiin vuonna 2019. Suomen Partiolaisten 
hallitus ja partioneuvosto sekä varsinaiset jäsenet ovat keskustelleet laa-
jasti rahaston varojen käyttötarkoituksesta, mutta periaatteista ei ole 
tehty virallista päätöstä.  
 
Partioneuvosto päättää rahaston varojen käyttämisen periaatteet järjes-
tön menettelytapasäännön perusteella. Kaisa Leikola esitteli varojen 
käytön periaatteet hallitukselle.  

 
Päätös Partion Ystävät -rahaston varojen käytön periaatteet hyväksyttiin halli-

tuksen esitykseksi partioneuvoston syyskokoukselle.   
 

Liite 215 § | Partion Ystävät -rahaston varojen käytön periaatteet   
 

Päätös Merkittiin tiedoksi, että periaatteet sisällytetään Suomen Partiolaisten 
seuraavaan menettelytapasäännön muutosesitykseen partioneuvostolle.  



 

216 VARSINAISTEN JÄSENTEN KYSYMYKSET HALLITUKSELLE  
 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset lähetti määräaikaan 23.10.2019 men-
nessä neljä A-jäsenkysymystä, joihin hallitus vastaa partioneuvoston 
syyskokouksessa 23.-24.11.2019.  
 

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.  
 
Kuinka partion iltapäivätoiminnan pilotointi edistyy? Mitkä ovat 
seuraavat askeleet. Millä aikataululla voimme odottaa toiminnan 
käynnistymistä?  
 
Exit-kysely on nyt ollut puoli vuotta käytössä. Onko kyselystä ha-
vaittavissa jotakin trendejä? Mihin toimenpiteisiin ollaan ryhty-
mässä kerätyn datan perusteella?  
 
Millä tavalla kasvun johtoryhmän toimintaa tullaan kehittämään 
ensi vuonna? Koordinoihan kasvun johtoryhmä myös keskusjärjes-
tön kasvutoimenpiteiden tekemistä? Luodaanhan toiminnalle aika-
taulu?  
 

Päätös Hallituksen vastaukset partioneuvoston syyskokoukselle hyväksyttiin.    

217 KESTÄVÄ KEHITYS PARTIOSSA  
 

Hallituksella on kuusi projektia hallitusohjelmassaan 2019–2020. Kes-
tävä kehitys partiossa projektissa tuodaan kestävän kehityksen tavoitteet 
partiotoiminnan arkeen niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnal-
lisestikin.  
 
Partioneuvoston syyskokous saa ajankohtaiskatsauksen ryhmän toimin-
taan sekä ryhmän alustuksen koskien hiilineutraalia partiota sekä siihen 
vaadittavista keinoista partiotoiminnan eri tasoilla. Partioneuvosto työs-
kentelee yhdessä antaen suuntaviivoja ryhmän jatkotyöskentelylle. 
 
Hallitus valmistautui kokouksessaan partioneuvoston syyskokouksen 
työskentelyyn Mirva Matikan esittelyn perusteella.  

 
Päätös Hyväksyttiin esitys partioneuvoston syyskokoukselle.    
 

Liite 217 § | Kestävä kehitys partiossa  

218 PARTIONEUVOSTON SYYSKOKOUS 23.-24.11.2019   
 
SP – FS ry:n säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset  
 
Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, 
jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään huhti-
toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.  
 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäse-
nille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston 
kokousta.  

 



 

Hallitus kutsui partioneuvoston sääntömääräi-
seen syyskokoukseen 23.-24.11.2019 Partioasemalle, Helsinkiin Maria 
Ruoholan esittelyn perusteella.  
 

Päätös Päätettiin partioneuvoston syyskokouksen koolle kutsumisesta ja ko-
kouksen työjärjestyksestä. Syyskokouskutsu ja esityslista lähetettiin liit-
teineen partioneuvostolle 8.11.2019 sähköpostitse. Partioneuvoston syys-
kokousmateriaalit julkaistiin sekä Jemma-intranetissä että osoitteessa 
www.partio.fi/partioneuvosto.  

 
Liite 218 § 1 | Partioneuvoston syyskokouskutsu  
 
Liite 218 § 2 | Partioneuvoston syyskokouksen esityslista 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 23.10.2019 mennessä tehty A-jä-

senaloitteita.  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi määräaikaan 23.10.2019 mennessä tehdyt A-jäsenky-

symykset ja hallituksen vastaus asiakohdan 216 perusteella.   

219 PARTIO 110 VUOTTA SUOMESSA JUHLAVUODEN PROJEKTISUUNNITELMA   
 

Partio juhlii 110 vuotta Suomessa vuona 2020. Juhlavuodelle on valmis-
teltu projektisuunnitelma, joka kuvailee juhlavuoden näkyvyyttä ja toi-
menpiteitä. Malin Lindholm esitteli projektisuunnitelman hallitukselle.  

 
Päätös juhlavuoden 2020 suunnitelma merkittiin tiedoksi.    
 

Liite 219 § | Juhlavuosisuunnitelma 2020  

220 PARTIOLAISTEN ASIOINTIPALVELU  
 

Partiolaiset ja heidän huoltajansa voivat nykyisin päivittää jäsentietojaan 
Kuksa-partiorekisterissä. Olemassa olevat jäsenpalvelut kuvataan osoit-
teessa www.partio.fi/jasenpalvelu.  
 
Suomen Partiolaiset arvioi uuden partiolaisten ja heidän huoltajiensa re-
kisteritietoihin perustuvan asiointipalvelun kehittämistä. Asiointipalvelu 
on osa Suomen Partiolaisten jäsenyydenhallintaa, jonka tavoitteena on 
varmistaa jäsentiedon laatu ja tiedonhallinnan organisointi.  
 
Partiolaisten asiointipalvelun tavoitteena on  
 
lisätä partiolaisten itseasiointia ja vähentää palvelupyyntöjä,  
 
parantaa jäsentiedon laatua,  

 
luoda aiempaa henkilökohtaisempia jäsenpalvelukokemuksia ja   
 
vahvistaa, sekä mahdollisuuksien mukaan automatisoida, jäsenviestin-
tää. 
 
Hallitus käsitteli partiolaisten asiointipalvelun kehittämistä teknisine 
vaihtoehtoineen ja kustannuksineen Jyri-Petteri Paloposken esittelyn 
perusteella. 
 

Päätös Hyväksyttiin 17 000 euron lisäinvestointi partiolaisten asiointipalvelun 
kehittämiseksi Kehätiedon valmiin ratkaisun perusteella.  

 
Liite 220 § | Partiolaisten asiointipalvelun kehittämissuunnitelma   

http://www.partio.fi/partioneuvosto


 

221 PARTION ILTATEET -KONSEPTI   
 

Hallitus keskusteli Partion Iltateet -konseptista ja sen kehittämisestä 
Maria Ruoholan esittelyn perusteella.  
 
Partion Iltateet on viestinnällinen konsepti, jossa Suomen Partiolaiset 
esittelee ajankohtaisia partioteemoja kaikille avoimissa webinaareissa. 
Iltateen linjoille ovat tervetulleita niin partiolippukunta-, -piiri- kuin 
keskusjärjestötoimijatkin. Iltateellä esitellään ja keskustellaan erityisesti 
partiolippukuntien kannalta tärkeistä aiheista rennossa teetunnelmassa. 
Iltatee-konseptia koordinoi Suomen Partiolaisten aluevaliokunta.  

 
Päätös Päätettiin alkaa kokeilla uutta Partion Iltateet -konseptia keväällä parit-

tomien viikkojen maanantaisin klo 20.00. Konseptista käyty keskustelu 
merkittiin tiedoksi.  

222 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT         
   

Partioneuvoston syyskokous 23.-24.11.2019 
 

Päätös Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi.     

223 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN 
 

Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valio-
kuntien alaisten ryhmien jäsenet vahvistettiin Kuksan pestiraportin mu-
kaisesti.  
 
Liite 223 § | Uudet luottamushenkilöt   

224 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN 
 

 Hallituksen seuraava kokous järjestetään 12.12.2019 Partioasemalla, Hel-
singissä. Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola esitteli seuraavan ko-
kouksen alustavan asialistan. 

 
Päätös Seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista merkitään tiedoksi. 
 
 Satahanka-meripartiotapahtuman toimeksianto 
 
 Maailmanjamboreen tilinpäätös 
 
 Johtajatulet-tapahtuman loppuraportti 
  
 Explo-tapahtuman loppuraportti 
 
 Väre-vaeltajatapahtuman projektisuunnitelma  
 
 Kustannusten korvauskäytäntö 
 
 WOSM / WAGGGS -maailmankonferenssit  

225 TIEDOKSI   
 

Päätös Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset merkittiin tiedoksi ja ne jul-
kaistiin Jemma-intranetissä.   

 
Liite 225 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset 

 



 

Päätös Hallituksella ei ollut muita tiedoksi merkittäviä 
asioita.   

226 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen 
klo 22.27.    


