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132 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen 
keskiviikkona 27.5.2020 klo 17.04.    

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

134 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA MENETTELYTAVOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
 Päätös  Työvaliokunnan muistio SPH VIII/2020 (19.5.2020) merkittiin tiedoksi.    
 

Liite 134 § | Työvaliokunnan muistio SPH VIII/2020 
 

Päätös  Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.   
 
 Päätös  Päätettiin kokouksen menettelytavoista. 
 

1. Etäneuvottelussa käytetään Teams-tiimityöpalvelua ja sen keskus-
teluominaisuutta. Kokousosallistujat kirjautuvat palveluun henkilö-
kohtaisesti PartioID-tunnuksellaan. 

 
2. Asiakohdan käsittelyssä käytetään Teams-palveluun perustettavaa 

kokouskanavaa keskusteluominaisuuksineen. 
 
3. Äänestyksessä käytetään Forms-lomaketta, joka jaetaan tarvittaessa 

Teams-keskustelussa. Forms-lomake tallentaa äänivaltaisten ko-
kousosallistujien partio.fi-sähköpostiosoitteet. Forms-lomake muu-
tetaan tarvittaessa anonyymiksi päätettäessä suljetusta lippuäänes-
tyksestä. 

 
4. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot tarvittaessa Teams-keskustelun 

chatissa ilmoitettujen puheenvuoropyyntöjen perusteella. 

135 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN    
  

Hallituksen kokous SPH VI/2020 järjestettiin 28.4.2020. Hallituksen ko-
kous SPH VII/2020 järjestettiin 4.-5.5.2020.   

 
Päätös  Hallituksen edelliset pöytäkirjat hyväksyttiin pienin tarkennuksin.  

136 MAAILMANJAMBOREE 2023 -TOIMEKSIANTO  
  

Seuraava maailmanjamboree järjestetään 1.8.-12.8.2023 Etelä-Koreassa. 
Suomen joukkueen odotetaan olevan osallistujamäärältään ja budjetil-
taan merkittävä. Reetta Grönlund esitteli maailmanjamboreen toimeksi-
annon, josta hallitus kävi lähetekeskustelun. Suomen joukkueen joukku-
eenjohtajien rekrytointi käynnistetään heinäkuussa 2020.  

 
Päätös Maailmanjamboree 2023 -toimeksiannosta käyty keskustelu merkittiin 

tiedoksi. Hallitus jatkaa keskustelua iltakoulussaan 8.6.2020, jolloin se 
myös käsittelee toimeksiannon. 

 
Liite 136 § | Maailmanjamboree 2023 -toimeksianto    

 
Päätös Joukkueenjohtajien rekrytointitiimin johtajaksi nimettiin Reetta Grön-

lund ja rekrytointitiimin jäseniksi nimettiin Daniela Söderman, Malin 



 

Lindholm ja Sylvi Otranen. Hallitus valitsee jouk-
kueenjohtajat kokouksessaan 16.9.2020. 

137 HIILINEUTRAALI PARTIO  
  

Partio on kasvatustoimintaa, mutta samaan aikaan on huolehdittava, 
ettei partiotoiminta kiihdytä ilmastonmuutosta. Kestävä kehitys parti-
ossa -ryhmä on valmistellut partion tiekarttaa kohti hiilineutraalia toi-
mintaa, minkä Mirva Matikka ja Malin Lindholm esittelivät. Hallitus hy-
väksyi jäsenkokousesityksen ja päätti pyytää partioneuvostolta jäsen-
kokouslausunnon.    

 
Päätös Hyväksyttiin Hiilineutraali partio -periaatepäätös esityksenä varsinai-

selle jäsenkokoukselle.  
 

Haluamme, että partioliike Suomessa toimii nykyistä vaikuttavammin ilmas-
tonmuutoksen pysäyttämiseksi. Partion tulee olla nykyistä vahvemmin ilmas-
topositiivinen liike, jonka kautta lapset ja nuoret saavat tietoja ja taitoja toimia 
sekä vaikuttaa yhteiskunnassa ilmastonmuutosta hillitsevästi.  
 
Partion ilmastotyö koostuu  
 
- partiotoiminnan oman hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä  

 
- partion hiilikädenjäljen kasvattamisesta  
 
siten, että partiotoiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Partio-
neuvosto hyväksyy suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Päätös Pyydetään partioneuvoston ylimääräiseltä kokoukselta jäsenkokouslau-

sunto periaatepäätöksestä. 
 

Päätös Merkittiin toimintasuunnitelmasta käyty keskustelu tiedoksi.   
 

Liite 137 § | Hiilineutraali partio -toimintasuunnitelmaluonnos     

138 LENTOMATKOJEN KOMPENSAATIO  
  

Osana kestävän kehityksen hallitusohjelmaprojektia on käyty keskuste-
lua lentomatkojen kompensoimisesta partiotoiminnassa. Kompensaatiot 
on nähty tärkeänä osana partion omaa ympäristövastuuta. Toimisto on 
tehnyt hallituksen ja työryhmän aiempien keskustelujen perusteella jär-
jestelyt, jotta lentomatkojen kompensaatiot onnistuvat myös käytän-
nössä. Mirva Matikka ja Kaisa Leikola esittelivät kompensaatioperiaat-
teet ja -käytännöt. 

 
Päätös Hyväksyttiin Suomen Partiolaisten lentomatkojen kompensaatioperiaat-

teet ja -käytännöt. 
 

1. Suomen Partiolaiset kompensoi vuosittain luottamushenkilöidensä 
ja työntekijöidensä oman pestin tai partiotyötehtävien hoitamiseen 
takia matkustusohjesäännön mukaisesti tehdyt lentomatkat. Suo-
men Partiolaisten toimisto tekee kompensaation keskitetysti.  

 
2. Kompensaation suuruus on meno-paluu -matkoilla 15 euroa kansal-

lisista, 30 euroa Euroopan sisäisistä ja 60 euroa mannerten välisistä 
lennoista. Jos lento on yksisuuntainen, kompensaatio on puolet 
edellä mainituista summista. 
 

3. Hallitus päättää kompensaatiomaksukohteen kerran vuodessa yh-
teiskuntasuhdevaliokunnan esityksen perusteella. 

 



 

4. Suomen Partiolaisten tekemien leirimatkojen 
ja vastaavien tapahtumien lennot kompensoidaan. Projektit ottavat 
kompensoinnin kustannukset huomioon budjetissaan.   

 
5. Suomen Partiolaiset kannustaa myös varsinaisia jäseniään ja par-

tiolippukuntia pohtimaan mahdollisuuksiaan matkustamisen ai-
heuttamien päästöjen kompensointiin.    

139 SUOMEN PARTIOLAISTEN SÄÄNTÖMUUTOS  
  

Eduskunta hyväksyi lain väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista. 
Poikkeuslaki on voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun 2020. Ko-
ronaviruspandemia on osoittanut joustavien ja modernien sääntöjen 
merkityksen yhdistystoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa poik-
keusoloissa.  
 
Hallitus tarkisti Suomen Partiolaisten säännöt, teki muutosesityksen jä-
senkokoukselle ja päätti pyytää partioneuvostolta jäsenkokouslausun-
non. Maria Ruohola esitteli sääntömuutosperusteet. Pääasiallisena muu-
toksena esitetään, että jäsenkokouksen voi järjestää jatkossa myös etänä.    

 
Päätös Hyväksyttiin Suomen Partiolaisten sääntömuutosesitys varsinaiselle jä-

senkokoukselle.  
 

Liite 139 § | Suomen Partiolaisten sääntömuutos      
 

Päätös Pyydetään partioneuvoston ylimääräiseltä kokoukselta jäsenkokouslau-
sunto.   

140 PARTION KUNTAVAALITAVOITTEET 
  

Kuntavaalit käydään huhtikuussa 2021. Partiolaisten kuntavaalitavoittei-
den pohjana on käytetty yhteiskunnallisen toiminnan linjauksia ja par-
tion asiantuntijuuden teemoja. Niitä on painotettu varsinaisilta jäseniltä 
saadun palautteen perusteella ja ottamalla huomioon yhteiskuntasuh-
detrainee-koulutuksen osallistujien tärkeiksi kokemia teemoja. Kunta-
vaalitavoitteet ohjaavat partion kuntavaalivaikuttamista. Mirva Matikka 
esitteli kuntavaalitavoitteet.  

 
Päätös Hyväksyttiin partion kuntavaalitavoitteet vuodeksi 2021.   
 

Liite 140 § | Partion kuntavaalitavoitteet      

141 VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN LISÄPANOSTUKSET SYKSYN 2020 LIITY 

PARTIOON -MARKKINOINTIIN  
  

Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala on toteuttamassa laajaa liity 
partioon -markkinointia syksyllä. Koronaviruspandemian vuoksi on tär-
keää tehdä vahvaa partion markkinointia, koska kaikkia normaaleja 
markkinointikeinoja ei ole voitu käyttää tai voida käyttää partiolippu-
kunnissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tässä tilanteessa markki-
nointi on tärkeää syksyn sisäänoton kannalta. Satu Salo-Jouppila esitteli 
lisäpanostuksen perusteet.  

 
Päätös Toteutetaan partion materiaalin postitus ykkösluokkalaisten kotiin 

17 000 eurolla lähtemällä mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Hyvä alku koulutielle -kampanjaan.   

 
Päätös Merkittiin viestinnän ja markkinoinnin lisäpanostuksista käyty keskus-

telu tiedoksi. Hallitus jatkaa käsittelyä iltakoulussaan 8.6.2020. 
 



 

Liite 141 § | Syksyn markkinoinnin lisäpanostuk-
set      

142 JOHTAJATULET 2021 -TAPAHTUMAN OHJAUSRYHMÄ 
  

Hallitus nimitti Johtajatulet-tapahtuman 2021 -ohjausryhmän Antti 
Reinikaisen esittelyn perusteella. Ohjausryhmään kuuluvat myös tapah-
tuman projektijohtajat.  

 
Päätös Seuraavat henkilöt nimettiin Johtajatulet 2021 -tapahtuman ohjausryh-

mään: 
 
 Mikko Roininen, puheenjohtaja 
  

Henna Peltoniemi, jäsen 
  

Jonni Ahonen, jäsen 
  

Iina Leppäaho, jäsen, toimiston edustaja 
  

Antti Reinikainen, jäsen, hallituksen edustaja (vuoden 2020 loppuun 
asti) 

 
Päätös Ohjausryhmään voidaan tarvittaessa nimetä vielä yksi edustaja syksyllä. 

143 OSAAMISKESKUS KENTAURIN DELEGOINTISOPIMUS 
  

Osaamiskeskus Kentaurin muodostaa Suomen Partiolaisten, Humanisti-
sen Ammattikorkeakoulun, Opintokeskus Siviksen ja Talous ja Nuoret 
TAT:n yhteenliittymä. Suomen Partiolaiset toimii osaamiskeskuksen 
hallinnoijana ja opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen saajana.  
 
Avustusta myönnettiin vuodelle 2020 745 000 euroa. Suomen Partiolaiset 
siirtää avustuksen edelleen muille yhteenliittymän jäsenille ja tekee 
avustuksen tavoitteista, käytöstä ja arvioinnista delegointisopimukset 
kunkin yhteenliittymän jäsenen kanssa vuosittain.  

 
Osaamiskeskuksen jäsenten kesken tehdään myös yhteistyösopimus, 
jossa sovitaan nelivuotiskauden (2020-2023) yhteistyön periaatteista ja 
osaamiskeskuksen päätöksenteosta.  

 
Osaamiskeskukselle perustetaan ohjausryhmä, johon jokainen yhteen-
liittymän jäsen asettaa kaksi edustajaa ja ohjausryhmä valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan. Ohjausryhmä käsittelee osaamiskeskusta kos-
kevat yhteiset päätösasiat ja ohjaa sen toimintaa. Osaamiskeskuksen 
johtaja raportoi toiminnasta ohjausryhmälle.  

 
Päätös Hyväksyttiin Osaamiskeskus Kentaurin delegointisopimuspohja.  
 

Liite 143 § | Delegointisopimus  
 

Päätös Merkittiin yhteistyösopimuksesta käyty keskustelu tiedoksi.  
 

Päätös Valtuutettiin Timo Sinivuori ja Antti Reinikainen allekirjoittamaan sopi-
mukset Suomen Partiolaisten puolesta.  

 
Päätös Nimettiin Kaisa Leikola ja Antti Reinikainen vapaaehtoistuesta vastaa-

vana hallituksen jäsenenä Osaamiskeskus Kentaurin ohjausryhmään. 

144 FINNJAMBOREE 2022 -TOIMEKSIANTO 
  



 

Suomen suurin partiotapahtuma Finnjamboree 
järjestetään kesällä 2022. Partioneuvoston kevätkokous hyväksyi tapah-
tuman tavoitteet ja hallitus käsitteli projektin toimeksiannon Lasse Roi-
han esittelyn perusteella.  
 

Päätös Finnjamboree 2022 -toimeksianto hyväksyttiin. 
 

Liite 144 § | Finnjamboree 2022 -toimeksianto     

145 FINNJAMBOREE 2022 -OHJAUSRYHMÄN PÄIVITTÄMINEN 
  

Finnjamboreelle on nimetty syyskuussa 2019 ensimmäisen vaiheen oh-
jausryhmä tukemaan leirin tavoitteiden muodostamista ja leiritoimikun-
nan rekrytointia. Ohjausryhmän toiminnan ensimmäinen vaihe on nyt 
päättynyt ja hallitus arvioi Lasse Roihan esittelyn perusteella tarvetta 
rekrytoida toisen vaiheen ohjausryhmä, joka tukee laajennetun leiritoi-
mikunnan rekrytointia sekä talousarvion ja projektisuunnitelman tekoa.  

 
Päätös Ensimmäisen vaiheen ohjausryhmä nimettiin jatkamaan myös toisen 

vaiheen ohjausryhmänä. Ohjausryhmään nimettiin myös kaksi uutta, 
kohderyhmää edustavaa henkilöä avoimen pestirekrytoinnin perusteella. 

 
 Anne Salmela, Puheenjohtaja 
 Satu Salo-Jouppila 
 Antti Reinikainen 
 Katleena Kortesuo 
 Lasse Roiha 
 Kaisa Leikola 
 Katariina Pekkonen 
 Antti Silanterä 

 
Päätös Finnjamboreen ohjausryhmää tarkastellaan seuraavan kerran vuoden 

2021 alkaessa. 

146 PARTION STRATEGIAN MITTARIT 2021-2026 
  

Suomen Partiolaisten hallitus päätti esityksestään partion strategiaksi 
kokouksessaan SPH IV/2020. Partioneuvoston kevätkokous PN II/2020 
antoi strategiasta jäsenkokouslausuntonsa. Jäsenkokous hyväksyy stra-
tegian marraskuussa. Partioneuvoston syyskokous hyväksyy sitä tukevat 
mittarit jäsenkokouksen jälkeen. 
 
Hallituksen nimeämä strategiatyöryhmä on luonut strategian mittarei-
den luonnoksen kokouksessaan 8.5.2020. Hallitus keskusteli mittari-
luonnoksen sisällöstä ja valmistelun jatkosta Lasse Roihan esittelyn pe-
rusteella. 

     
Päätös Strategian mittareista käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.  
 

Liite 146 § | Strategian mittareiden luonnos      

147 PARTION ANSIOMERKKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN  
  

Suomen Partiolaisten hallitus antoi vuonna 2018 ansiomerkkiryhmälle 
toimeksiannon, jonka mukaan Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjes-
telmää tulee kehittää aiempaa oikeudenmukaisemmaksi ja läpinäkyväm-
mäksi. Sen tulee ottaa myös monimuotoiset partiopolut huomioon.  
 
Ansiomerkkiryhmässä on tehty paljon kehittämistoimenpiteitä, kuten 
koottu Suomen Partiolaisten ja varsinaisten jäsenten ansiomerkkipolut 



 

yhteiseksi kokonaisuudeksi ja tehty Kuksan eh-
dotuslomakkeista aiempaa ohjaavampia.  
 
Ansiomerkkijärjestelmässä on tunnistettu olevan aukkoja, joiden katta-
miseksi ansiomerkkiryhmä esittää muutoksia Louhisuden soljen ja Col-
lanin soljen myöntöperusteisiin sekä uuden aatemerkin perustamista. 
Maria Ruohola esitteli ansiomerkkijärjestelmän kehittämisehdotukset. 
 

Päätös Hyväksyttiin Louhisuden soljen ja Collanin soljen uudet myöntöperus-
teet.  

 
Päätös Perustettiin uusi aatemerkki ja hyväksyttiin sen myöntöperusteet.  
 
Päätös Uudistettiin Collanin soljen ulkoasu.   
 

Liite 147 § | Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmä      

148 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT          
 

Päätös Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi.    
 
 Hallituksen seminaari 14.-16.8.2020 
 
 Järjestön johdon seminaari 19.-20.9.2020  

149 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN 
 

Päätös  Vahvistettiin Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jä-
senet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.  
 
Liite 149 § | Uudet luottamushenkilöt      

150 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN 
 

 Hallituksen seuraava kokous järjestetään 8.6.2020 osana iltakoulua. Hal-
lituksen seminaari järjestetään elokuussa 14.-16.8.2020. Sen yhteydessä 
järjestetään myös hallituksen kokous. Maria Ruohola esitteli kokousten 
alustavat asialista.   

 
 8.6.2020 
 

Maailmanjamboree-projekti 
 
Osaamiskeskus Kentaurin yhteistyösopimus 
 
Viestinnän ja markkinoinnin lisäpanostukset 

 
 14.-16.8.2020 

 
Talouden ja toiminnan 2020 väliarviointi 
 
Toimintasuunnitelma 2021 ja varsinaisten jäsenten palaute 
 
Talousarvio 2021 
 
Varsinaisten jäsenten ääni- ja jäsenmäärät hallinnon kokouksissa 
 
Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset 
 
Jäsenviestinnän tulevien vuosien tiekartta 
 



 

Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö 
 
Waldemar von Frenckell 
 
UPM-yhteistyö 
 
Johtajatulet-staabi 

 
Päätös Hallituksen seuraavien kokousten alustava asialista merkittiin tiedoksi.  

151 TIEDOKSI   
 

Päätös Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.     
 

Liite 151 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset          
 

Päätös   Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi.  
  
   Kymenlaakson Partiopiirin talouden kehittäminen 

152 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
  

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen 
klo 22.52. 


