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9 KOKOUKSEN AVAAMINEN
Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom avasi partioneuvoston kevätkokouksen lauantaina 18.4.2020 klo 10.02.

10 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 partioneuvoston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja kun partioneuvostolle on annettu osallistumisohjeet. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston
kokousta.
Hallitus päätti partioneuvoston kevätkokouksen koolle kutsumisesta
kokouksessaan maanantaina 30.3.2020 (SPH IV/2020).
Kokouskutsu lähetettiin etäosallistumisohjeineen partioneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse tiistaina 31.3.2020. Partioneuvoston
kevätkokouksen esityslista ja liitteet julkaistiin avoimesti osoitteessa
www.partio.fi/partioneuvosto ja Jemma-intranetissä (Järjestön johto >
Suomen Partiolaisten partioneuvosto).
Päätös

Todettiin kokouksen läsnäolijat. Läsnä oli partioneuvoston puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä edustaen 24 ääntä 25 äänestä. Läsnä oli myös järjestön hallitus, esittelijöitä ja työntekijöitä.

Päätös

Vastavalitulle vaalitoimikunnalle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus
vaalitoimikunnan asettamisen (23 §) loppukäsittelyä varten.

Päätös

Pitkän ajan taloussuunnitelman esittelijä Atte Jantuselle myönnettiin
puhe- ja läsnäolo-oikeus suunnitelman käsittelyn ajaksi (25 §).

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

11 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätös

Eero Kivistö ja Henri Backman valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Eero Kivistö ja Henri Backman valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi.

12 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN
Pauli Engblom esitteli kokouksen työjärjestyksen ja menettelytavat.
Hallitus julkaisi partioneuvoston kevätkokousta varten etäosallistumisohjeet, jotka partioneuvosto vahvisti kokouksensa menettelytavoiksi.
Menettelytavoissa otettiin huomioon partioneuvoston ylimääräinen kokous ja etäosallistumisen harjoittelukokemukset.
Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
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Finnjamboree-tavoitteet (21 §) käsiteltiin vastuuvapauden myöntämisen (17 §) jälkeen aikataulusyistä.
Partioneuvosto asetti vaalitoimikunnan (23 §) lauantaina 18.4.2020.
Asiakohdan käsittelyä jatkettiin sunnuntaina 19.4.2020 klo 10.05 alkaen,
jolloin partioneuvosto evästi uutta vaalitoimikuntaa ja hyväksyi sen toimeksiannon.
Digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelman (26 §) käsittely avattiin jo
lauantaina 18.4.2020. Partioneuvosto keskusteli kehityssuunnitelmasta
ennen kokouksen keskeyttämistä klo 15.18. Asiakohta käsiteltiin päätöksineen loppuun sunnuntaina 19.4.2020 klo 12.30 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin kokouksen menettelytavat.
Etäneuvottelussa käytetään Teams-tiimityöpalvelua ja sen keskusteluominaisuutta. Kokousosallistujat kirjautuvat palveluun henkilökohtaisesti PartioID-tunnuksellaan.
Asiakohdan käsittelyssä käytetään Teams-palveluun perustettavaa
kokouskanavaa keskusteluominaisuuksineen.
Äänestyksessä käytetään Forms-lomaketta, joka jaetaan tarvittaessa
Teams-keskustelussa. Forms-lomake tallentaa äänivaltaisten kokousosallistujien partio.fi-sähköpostiosoitteet. Forms-lomake muutetaan tarvittaessa anonyymiksi päätettäessä suljetusta lippuäänestyksestä.
Sihteeri tarkistaa äänestyksen jälkeen äänestäneet ja pyytää tarvittaessa kannan äänestämättä jättäneiltä ja niiltä, jotka eivät esimerkiksi
teknisestä syystä onnistuneet äänestämään. Sihteeri toimittaa koonnin äänestyksestä kokouksen ääntenlaskijoille, dokumentoi asiakohtien äänestystulokset pöytäkirjaan ja liittää kaikki äänestysraportit
pöytäkirjan liitteeksi.
Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot tarvittaessa Teams-keskustelun
chatissa ilmoitettujen puheenvuoropyyntöjen perusteella.
Etäkokouksessa noudatetaan muuten Suomen Partiolaisten menettelytapasäännössä määriteltyjä partioneuvoston kokousten menettelytapaa.

13 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.
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Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 18.3.2020 mennessä tehty A-jäsenaloitteita.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 18.3.2020 mennessä tehty A-jäsenkysymyksiä.

14 HALLITUKSEN RAPORTTI
Maria Ruohoa antoi partioneuvoston kevätkokoukselle hallituksen raportin järjestön taloudesta ja toiminnasta. Hallituksen jäsenet antoivat
katsauksen partion strategian 2015-2020 mittareihin.
Kaisa Leikola antoi partioneuvoston kevätkokoukselle katsauksen vallitsevaan korona-pandemiatilanteeseen kerraten Suomen Partiolaisten ohjeet ja toimenpiteet.
Partioneuvosto keskusteli myös partion henkilöstöorganisaatiouudistuksesta Kaisa Leikolan esittelyn perusteella.
Kaisa Johto vastasi Niko Tammisen esittämään ja Arttu Tannerin kannattamaan ponteen (PN IV/2019): Kannustamme pohtimaan ohjelmapainotuksen pidentämistä kestämään aina kaksi vuotta kerrallaan.
Päätös

Merkittiin hallituksen raportti ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Liite 14 § 1 | Hallituksen raportti

Päätös

Merkittiin katsaus partion strategian 2015-2020 mittareihin ja siitä
käyty keskustelu tiedoksi.
Liite 14 § 2 | Katsaus partion strategian 2015-2020 mittareihin

Päätös

Merkittiin korona-pandemiatilanteen katsaus ja siitä käyty keskustelu
tiedoksi.

Päätös

Merkittiin henkilöstöorganisaatiouudistuksesta käyty keskustelu tiedoksi.
Liite 14 § 3 | Henkilöstöorganisaatiouudistus

Päätös

Merkittiin hallituksen ponsivastaus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Liite 14 § 4 | Hallituksen ponsivastaus

15 SUOMEN PARTIOLAISTEN VUOSIKERTOMUS 2019
Partioneuvosto vahvisti Suomen Partiolaisten vuosikertomuksen Maria
Ruoholan esittelyn perusteella. Hallitus hyväksyi esityksensä kokouksessaan 30.3.2020. Vuosikertomusta täydentää erillinen toimitettu vuosikirja 2019, joka on tarkoitettu partion kumppanuus- ja vaikuttamistyöhön. Se julkaistaan huhtikuun partioviikolla Issuu-palvelussa.
Päätös

Vahvistettiin Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2019, joka julkaistiin
osoitteessa www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/.
Liite 15 § 1 | Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2019
Liite 15 § 2 | Vuosikertomustiivistelmä 2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi kertomus ruotsinkielisestä partiotoiminnasta vuonna
2019, mikä sisältyy Suomen Partiolaisten vuosikertomukseen.
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16 SUOMEN PARTIOLAISTEN TILINPÄÄTÖS 2019
Partioneuvosto vahvisti Suomen Partiolaisten tilinpäätöksen Panu Räsäsen esittelyn perusteella. Hallitus hyväksyi esityksensä 30.3.2020.
Päätös

Vahvistettiin Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2019, joka julkaistiin
osoitteessa www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/.
Liite 16 § 1 | Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2019
Liite 16 § 2 | Tilinpäätöstiivistelmä
Liite 16 § 3 | Valtakunnallisen ruotsinkielisen toiminnan raportti (sisältyy vuosikertomukseen 2019)

17 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE
PwC Suomi eli PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut tilintarkastuskertomuksen, jonka Pauli Engblom esitteli. Suomen Partiolaisten vastuuhenkilönä toimi Samuli Perälä.
PwC Suomi on tehnyt tilintarkastuksen lisäksi erillisen arvioinnin, miten
Suomen Partiolaiset on käyttänyt sille vuodeksi 2019 myönnetyn valtionavustuksen. Raportti valmistuu huhtikuun loppuun mennessä ja se
toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle valtionavustuksen selvityksen liitteenä 30.4.2020 loppuun mennessä.
Päätös

Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuosikertomuksen 2019, tilinpäätöksen 2019 ja tilintarkastuskertomuksen perusteella.
Liite 17 § | Tilintarkastuskertomus 2019

18 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENMAKSUT VUONNA 2021
SP – FS ry:n säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät
asiat
Päätetään jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle.
Hallitus päätti jäsenmaksuesityksestään 30.3.2020, jonka Jyri-Petteri
Paloposki esitteli. Hallitus esitti muutoksen C-jäsenen (henkilöjäsen) jäsenmaksuun. Hallitus ei esittänyt muita muutoksia jäsenmaksuihin vuodeksi 2021.
Päätös

Päätettiin Suomen Partiolaisten jäsenmaksut vuodeksi 2021 hallituksen
esityksen mukaisesti.
A1-jäsen

34,50 €

A1-jäseniä ovat kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset. Jos perheessä on
enemmän kuin yksi partiolainen, ensimmäinen lapsi tai nuori on A1-jäsen.
A2-jäsen

24,50 €

Jos perheessä on enemmän kuin yksi partiolainen, ensimmäinen lapsi on
iästään riippumatta A1-jäsen ja muut alle 17-vuotiaat lapset ja nuoret
perheessä ovat A2-jäseniä.
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A3-jäsen

12,25 €

A3-jäseniä ovat 4-6-vuotiaat (perhepartioon osallistuvat) lapset. 0-3vuotiaat lapset eivät maksa jäsenmaksua osallistuessaan perhepartiotoimintaan.
B-jäsen

0€

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiföreningen ry
Partiopurjehtijat – Scoutseglarna rf
Partioheraldikot ry
Nettipartiolaiset ry
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry
Pinkkipartio ry – Pink Scouter rf
Partiokeräilijät ry
C-henkilöjäsen

100 €

C-yhteisöjäsen

1 200 €

Liite 18 § | Suomen Partiolaisten jäsenmaksut
Päätös

Merkittiin tiedoksi, että Suomen Partiolaiset kerää jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoisen kymmenen (10) euron jäsenmaksun, joka kohdistetaan Partion ystävät -rahastoon lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.

19 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIN MYYNTIHINTA 2021
Partioneuvosto päätti partiolaisten adventtikalenterin myyntihinnan ja
tuottojen jakosuhteen vuodeksi 2021. Hallitus päätti esityksestään
30.3.2020, jonka Jyri-Petteri Paloposki esitteli. Hallitus ei esittänyt muutoksia.
Päätös

Vahvistettiin adventtikalenterin vuoden 2021 myyntihinnaksi 10 euro.

Päätös

Päätettiin adventtikalenterin tuottojen jakosuhde vuodeksi 2021.
Tuottojen jakosuhde
Partiolippukunta
Partiopiiri
Suomen Partiolaiset

45 %
28,50 %
26,50 %

4,50 €
2,85 €
2,65 €

Liite 19 § 1 | Partiolaisten adventtikalenterit
Liite 19 § 2 | Partiolaisten adventtikalenterikampanjan (2019) loppuraportti

20 VALTAKUNNALLISEN NUORISOALAN JÄRJESTÖN AVUSTUS
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksen
valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan. Yleisavustuksen
tarkoituksena on edistää nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia.
Avustus on harkinnanvarainen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa avustuksen määrää harkitessaan
huomioon 1. järjestön toiminnan laadun, 2. toiminnan laajuuden, 3. toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, 4. järjestön taloudenhoidon
ja 5. sen, miten järjestö edistää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta.
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Valtionavustus on haettava vuodeksi 2021 syyskuun 2020 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Suomen Partiolaiset voi siirtää valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä avustusta edelleen rekisteröidyille alueellisille jäsenjärjestöilleen. Valtionavustuksen siirtäminen edellyttää 1. valtionavustuksen delegointisopimusta, 2. selvitystä edellisvuoden valtionavustuksen käytöstä ja 3. kaikkien opetus- ja kulttuuriministeriön avustusehtojen ja -ohjeiden noudattamista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisoalan järjestöille avustuksina 18,6 miljoonaa euroa vuodeksi 2020. Suomen Partiolaiset sai vuodeksi 2020 1 455 000 euron suuruisen valtionavustuksen, joka on yhtä
suuri kuin kahtena edellisenä vuotena.
Partioneuvosto päätti valtionavustuksen jakosuhteen ja -tavan ottaen
huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen haku-,
käyttö- ja selvitysehdot ja -ohjeet. Hallitus päätti esityksestään
30.3.2020, jonka Malin Lindholm esitteli. Hallitus ei esittänyt muutoksia
jakosuhteeseen tai -tapaan.
Päätös

Päätettiin, että Suomen Partiolaiset siirtää vuodeksi 2021 saamastaan
valtionavustuksesta 52 prosenttia varsinaisille jäsenilleen delegointisopimuksin. Suomen Partiolaiset noudattaa valtionavustuksen siirtämisessä opetus- ja kulttuuriministeriön avustuspäätöstä sekä ohjeita ja ehtoja.
Jakosuhde
Partiopiirit 52 %
Suomen Partiolaiset 48 %
Liite 20 § 1 | Valtionavustuspäätös vuodeksi 2020
Liite 20 § 2 | Delegointisopimus 2020
Liite 20 § 3 | Selvityspyyntö 2020
Liite 20 § 4 | Raportti alueellisesta partiotoiminnasta 2019

Päätös

Merkittiin valtionavustuksesta (2019) ja sen käytön arvioinnista käyty
keskustelu tiedoksi.

21 FINNJAMBOREE-TAPAHTUMAN (2022) TAVOITTEET
Finnjamboree on Suomen suurin partiotapahtuma. Seuraava Finnjamboree järjestetään kesällä 2022. Partioneuvosto vahvisti tapahtuman tavoitteet Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön ja leirinjohtajien
Janne Costianderin ja Maria Nikkarin esittelyn perusteella. Hallitus hyväksyi esityksensä 30.3.2020.
Päätös

Hyväksyttiin Finnjamboree-tapahtuman tavoitteet.
1.

[Finnjamboree] luo uusia tapoja tehdä isoja yleisötapahtumia kestävästi.

2.

[Finnjamboree] on mahdollisimman monen saavutettavissa.

3.

[Finnjamboree] on yhteinen, ainutlaatuinen ja kansainvälinen partioelämys.

4.

[Finnjamboree] kasvattaa osallistujansa ja tekijänsä tekemään vastuullisempia valintoja.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/259782c1-fd40-4d12-8159-6750fd8fe85e

www.vismasign.com

Liite 21 § | Finnjamboree-tavoitteet

22 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN
Suomen Partiolaiset uudistaa partion peruskirjaa vuosina 2019-2020.
Partioneuvosto antoi valmistelusta lausuntonsa 22.9.2019. Hallitus on
jatkanut uuden peruskirjan sanoittamista peruskirjatyöryhmän kanssa ja
maailmanjärjestöpalautteen perusteella.
Hallitus päätti esityksestään partion uudeksi peruskirjaksi kokouksessaan 30.3.2020. Hallitus teki esityksen varsinaiselle jäsenkokoukselle.
Hallitus pyysi partioneuvostolta jäsenkokouslausunnon, jonka partioneuvoston työvaliokunta valmisteli. Maria Ruohola esitteli peruskirjaluonnoksen ja Pauli Engblom lausuntoluonnoksen.
Päätös

Hyväksyttiin lausunto partion peruskirjaluonnoksesta varsinaiselle jäsenkokoukselle. Lausunto on sekä suomeksi että ruotsiksi. Lausunto julkaistiin osoitteessa www.partio.fi/arvokeskustelu.
Liite 22 § 1 | Partion peruskirja (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
Liite 22 § 2 | Partioneuvoston lausunto peruskirjasta jäsenkokoukselle
(suomeksi ja ruotsiksi)

23 VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN
Varsinainen jäsenkokous valitsee Suomen Partiolaisten puheenjohtajan
ja kaksi varapuheenjohtajaa, partioneuvoston puheenjohtajan ja partioneuvoston vuosille 2021-2022. Partioneuvosto valitsee syyskokouksessaan muut hallituksen jäsenet.
Partioneuvosto asetti vaalitoimikunnan ja vahvisti sen toimeksiannon
Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön ja Pauli Engblomin esittelyn perusteella.
Päätös

Asetettiin vaalitoimikunta valmistelemaan vuoden 2020 varsinaisessa
jäsenkokouksessa käytävää vaalia ja partioneuvoston syyskokouksessa
käytävää vaalia.

Päätös

Vahvistettiin vaalitoimikunnan toimeksianto.
1.

Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat Suomen Partiolaisten hallituksen
puheenjohtajaksi, hallituksen varapuheenjohtajiksi ja partioneuvoston puheenjohtajaksi varsinaisessa jäsenkokouksessa käytävään vaaliin.

2.

Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat aluetyöstä, kansainvälisistä yhteyksistä, kasvatuksesta, digistä ja taloudesta, vapaaehtoistuesta,
viestinnästä ja markkinoinnista sekä yhteiskuntasuhteista vastaaviksi hallituksen jäseniksi. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat
myös kansainvälisiksi valtuutetuiksi. Vaalit käydään partioneuvoston syyskokouksessa.

3.

Vaalitoimikunta vastaa Suomen Partiolaisten ja sen varsinaisten
jäsenten koordinoimista vaalitilaisuuksista, kuten vaalitenteistä.
Vaalitoimikunta järjestää sopivaksi katsomansa määrän vaalitilaisuuksia, joissa se hyödyntää kohderyhmäikäisten, partioneuvoston ja varsinaisten jäsenten palautetta ja pyyntöjä keskustelunaiheiksi. Suomen Partiolaiset maksaa ehdokkaiden matkakulut
vain vaalitoimikunnan järjestämiin virallisiin vaalitentteihin.
Vaalitentit striimataan.
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4.

Vaalitoimikunta ei aseta ehdokkaita valintajärjestykseen.

5.

Vaalitoimikunta aktivoi partioneuvoston jäseniä ja partiopiirejä
ehdokkaiden etsintään. Vaalitoimikunta vastaanottaa ehdotukset.

6.

Vaalitoimikunta viestii vaaleista sosiaalisessa mediassa ja partion
nettisivuilla – mahdollisuuksien mukaan myös kaksikielisesti
suomeksi ja ruotsiksi. Partiovaaliviestinnässä otetaan huomioon
kohderyhmäikäiset samoajat ja vaeltajat sekä partiokasvatus.

7.

Vaalitoimikunta antaa partioneuvoston ja hallituksen jäsenille
loppuraportin partioneuvoston syyskokouksessa, johon vaalitoimikunnan työ päättyy.

8.

Vaalitoimikunnan esittelemät ehdokkaat katsotaan vaaliin asetetuiksi ehdokkaiksi.

9.

Vaalitoimikunnan ehdokkaiden hakutyö päättyy yhtä (1) viikkoa
ennen varsinaista jäsenkokousta ja yhtä (1) viikkoa ennen partioneuvoston syyskokousta. Vaalitoimikunta raportoi työnsä partioneuvostolle sähköisesti. Vaalitoimikunta ei aseta lisää ehdokkaita enää partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa.

10. Jokainen yksittäinen partiojohtaja saa edelleen Suomen Partiolaisten sääntöjen mukaan asettua ehdolle myös vielä jäsenkokouksessa ja partioneuvoston syyskokouksessa.
Päätös

Päätettiin vaalitoimikunnan jäsenten lukumäärästä. Vaalitoimikunnassa
on neljä jäsentä puheenjohtajan lisäksi.

Päätös

Anu Niemi (Hämeen Partiopiiri) nimettiin vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi. Vaalitoimikuntaan nimettiin hänen lisäkseen Jasper Kurjenniemi
(Pääkaupunkiseudun Partiolaiset), Miikael Saksman (Järvi-Suomen Partiolaiset), Taru Pulkkinen (Pohjanmaan Partiolaiset) ja Sonja Uschanov
(Hämeen Partiopiiri).
Kokous keskeytettiin lauantaina 18.4.2020 klo 15.18 ja sitä jatkettiin sunnuntaina 19.4.2020 klo 10.00.

24 PARTION STRATEGIA 2021-2026
Suomen Partiolaiset uudistaa partion strategian vuosina 2019-2020. Uusi
strategia on voimassa 2021-2026.
Hallitus päätti esityksestään partion uudeksi strategiaksi kokouksessaan
30.3.2020. Hallitus teki esityksen varsinaiselle jäsenkokoukselle, jonka
Lasse Roiha esitteli. Hallitus pyysi partioneuvostolta jäsenkokouslausunnon, jonka partioneuvoston työvaliokunta valmisteli ja jonka Pauli Engblom esitteli.
Päätös

Hyväksyttiin lausunto partion strategiasta varsinaiselle jäsenkokoukselle. Lausunto on sekä suomeksi että ruotsiksi. Lausunto julkaistiin
osoitteessa www.partio.fi/strategia.
Liite 24 § 1 | Partion strategia
Liite 24 § 2 | Partioneuvoston strategialausunto jäsenkokoukselle (suomeksi ja ruotsiksi)

Päätös

Merkittiin partion strategian 2021-2026 mittareista käyty keskustelu
tiedoksi.
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25 PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA
Hallitus teki seuraavalle strategiakaudelle (2021-2026) kattavan taloussuunnitelman. Sen tavoitteena on varautua järjestötalouden mahdollisiin
skenaarioihin, tunnistaa järjestötalouden riskit ennaltaehkäisevästi ja
investoida kestävästi muun muassa digitaalisiin palveluihin.
Hallitus päätti esityksestään 30.3.2020, jonka Jyri-Petteri Paloposki, Malin Lindholm ja Atte Jantunen esittelivät.
Päätös

Hyväksytään partion pitkän ajan taloussuunnitelma vuosille 2021-2026.
Liite 25 § 1 | Pitkän ajan taloussuunnitelma
Liite 25 § 2 | Pitkän ajan taloussuunnitelman tiivistelmä

26 PARTION DIGITAALISTEN PALVELUJEN KEHITYSSUUNNITELMA
Hallitus teki pitkän ajan taloussuunnitelman liitteeksi digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelman (2021-2026). Se visualisoi partion digitaalisten palvelujen ja tiedon kokonaisuutta sekä vastaa teknologisoituvan
yhteiskunnan vaatimuksiin, kuten nuorisotyön digitalisaatioon. Digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma ohjaa myös partion tietohallinnon
johtamista ja kehittämistä, kuten investointisuunnittelua, kustannuskehityksen ennakointia ja kumppanuustyötä.
Hallitus päätti esityksestään 5.3.2020. Kehityssuunnitelmassa on otettu
huomioon partioneuvoston syyskokouksen 2019 palaute. Lasse Roiha
esitteli suunnitelman.
Päätös

Hyväksyttiin partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma, joka
on pitkän ajan taloussuunnitelman liite. Se julkaistiin osoitteessa
www.partio.fi/digikehitys.
Liite 26 § 1 | Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma
Liite 26 § 2 | Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelman tiivistelmä

27 PARTIONEUVOSTON TYÖSKENTELYN ARVIOINTI
Partioneuvosto arvioi työskentelyään kaksivuotiskaudella 2019-2020
Pauli Engblomin johdolla.
Päätös

Merkittiin käyty keskustelu ja arviointi tiedoksi.

28 SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELU
SP – FS ry:n säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät
asiat
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1.

Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.

2.

Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.

3.

Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
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4.

Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Partioneuvoston syyskokous järjestetään 28.11.2020 Partioasemalla, Helsingissä. Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli kokouksen alustavan
asialistan.
Hallituksen raportti
Toimintasuunnitelma 2021
Talousarvio 2021
Tilintarkastajan valinta tilivuodeksi 2021
Partion strategian (2021-2026) mittarit ja tavoitetasot
Hallitusvaalit
Vaalitoimikunnan raportti
Partioneuvoston arviointi toimintakaudestaan 2019-2020
A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava partioneuvoston puheenjohtajalle ja kehityspäällikölle sähköpostitse 28.10.2020 mennessä.
Partioneuvoston ylimääräinen kokous järjestetään 19.-20.9.2020 Järjestön johdon syysseminaarissa.
Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli kokouksen alustavan asialistan.
Henkilöstöorganisaatiouudistus
A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava partioneuvoston puheenjohtajalle ja kehityspäällikölle sähköpostitse 19.8.2020 mennessä.

29 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Partioneuvostolla ei ollut tiedoksi merkittäviä asioita.

30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom päätti partioneuvoston
kevätkokouksen sunnuntaina 19.4.2020 klo 12.44.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 13 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

toimivaltaoikeus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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