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1 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola avaa Suomen Par-
tiolaiset – Finlands Scouter ry:n kuudennentoista varsinaisen jäsen-
kokouksen lauantaina 14.11.2020 klo 10.00.  

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö 6.1 Varsinainen jäsenko-
kous    
 
Varsinaisella jäsenkokouksella tulee olla sekä suomen- että ruotsinkie-
linen pöytäkirjanpitäjä.  

 
Päätösesitys Valitaan kaksi kokouksen puheenjohtajaa.  

 
Päätösesitys Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjanpitäjää.     
 
Päätösesitys Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.     

 
Päätösesitys Valitaan viisi ääntenlaskijaa yhden toimiessa ääntenlaskijoiden pu-

heenjohtajana.   
 

Liite 2 § | Varsinaisten jäsenten ääni- ja jäsenmäärät Suomen Partio-
laisten kokouksissa   

 
Päätösesitys Todetaan kokouksen läsnäolijat 

 
Valtakirjalla edustetut varsinaiset eli A-jäsenet ja äänimäärä 

  
 Valtakirjalla edustetut B-jäsenet  
 
 Jäsenkokouksen kutsuvieraat  
 

Työntekijät 
 
Partiojohtajat  

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Suomen Partiolaisten säännöt 9 § Jäsenkokous   
 
Varsinainen jäsenkokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuun 
aikana. Jäsenkokouksen tarkan ajan ja paikan määrää hallitus, joka 
myös kutsuu jäsenkokouksen koolle. 
 
Kokouskutsu on lähetettävä A- ja B-jäsenille kirjallisesti tai sähköpos-
titse viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. C-jäsenten kokouskut-
su lähetetään hallituksen päätöksen mukaisesti kirjeitse, sähköpostitse 
tai julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. 
 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.  
 
Suomen Partiolaisten säännöt 22 § Sääntöjen muuttaminen   
 
Kokouskutsussa on mainittava, että jäsenkokouksessa käsitellään yh-
distyksen sääntöjen muuttaminen. 
 



 

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiö-
laista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 
covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 

 
Poikkeuslaki on voimassa 3.10.2020-30.6.2021. 
 
4 § Yhdistyslaki 
 
Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä 
poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole 
sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mai-
nitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. 

 
Suomen Partiolaisten hallitus päätti kuudennentoista varsinaisen jä-
senkokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan 15.10.2020 (SPH 
XV/2020). Jäsenkokouksessa käsitellään myös Suomen Partiolaisten 
sääntömuutos.  
 
Jäsenkokous järjestetään digitaalisesti Covid19-pandemian leviämisen 
rajoittamiseksi. Digitaalisen jäsenkokouksen järjestäminen perustuu 
em. lakiin 677/2020.  

 
Varsinaisen jäsenkokouksen kokouskutsu lähetettiin liitteineen A- ja B-
jäsenille sähköisesti 16.10.2020. Jäsenkokousmateriaalit julkaistiin 
avoimesti osoitteessa www.partio.fi/jasenkokous, mikä toimii myös C-
jäsenten kokouskutsuna. 

 
Liite 3 § | Suomen Partiolaisten jäsenkokouskutsu   

 
Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

4 JÄSENKOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNNÖN JA TYÖJÄJRJESTYKSEN VAH-

VISTAMINEN    
  

Suomen Partiolaisten säännöt 9 § Jäsenkokous   
 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Varsinai-
sen jäsenen tulee ilmoittaa hallitukselle kirjallisesti viimeistään syys-
kuun 1. päivänä ne asiat, jotka se haluaa käsiteltäväksi jäsenkokoukses-
sa sääntöjen 11 § mainittujen asioiden lisäksi.  

 
Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö 6.1 Varsinainen jäsenko-
kous    
 
Varsinainen jäsenkokous vahvistaa menettelytapansa. Jäsenkokouksen 
menettelytapasääntömalli on Suomen Partiolaisten menettelytapasään-
nön liite.  

 
Hallitus esittää, että jäsenkokouksen menettelytavat ovat seuraavat. 
Hallituksen esityksessä on otettu huomioon myös jäsenkokouksen digi-
taaliset menettelytavat.    

 
1. Etäkokouksessa käytetään Prospectum Live -nimistä digitaalista 

palvelua. Kokousosallistujat kirjautuvat palveluun henkilökohtai-
sesti.  
 

2. Kaikilla henkilöillä, joilla on partionjohtajan valtakirja ja jotka ovat 
maksaneet jäsenmaksunsa, on varsinaisessa jäsenkokouksessa pu-
he- ja läsnäolo-oikeus. Äänioikeus on vain varsinaisten jäsenten 



 

valtakirjalla valtuuttamilla kokousedustajil-
la. Jäsenkokouksessa äänestetään erillisen digitaalisen palvelun 
avulla.  
 

3. Varaedustaja saa tarvittaessa toimia kokousedustajana, mikäli hänet 
on merkitty valtakirjaan. 
 

4. Puheenvuorot pyydetään digitaalisessa palvelussa kättä nostamalla, 
PVP-lyhenteellä tai muulla vastaavalla tavalla. Puheenjohtaja 
myöntää puheenvuorot pyytämisjärjestyksessä. Puheenvuoron 
käyttäjä ilmoittaa puheenvuoronsa aluksi nimensä ja edustamansa 
varsinaisen jäsenen nimen tai muun yhteisön, jos hän edustaa sel-
laista kokouksessa. 
 

5. Asian käsittelyn perustana ovat aina hallituksen esitykset. 
 

6. Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aikana ei tehdä muu-
tos- tai lisäysesityksiä. Asioista keskustellaan yksityiskohtaisesti 
yleiskeskustelun jälkeen, jolloin muutos- ja lisäysesitykset tehdään 
kirjallisesti jäsenkokouksessa käytössä olevassa digitaalisessa pal-
velussa. 
 

7. Varsinaisessa jäsenkokouksessa äänestetään ainoastaan kannate-
tuista esityksistä. Äänioikeutetun kokousedustajan tulee kannattaa 
esitystä pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa. 
 

8. Mikäli asiassa ei ole tehty kannatettuja muutos- tai lisäysesityksiä, 
päätökseksi tulee hallituksen esitys. Jos asiasta äänestetään, pää-
tökseksi tulee se esitys, jota kannattaa enemmän kuin puolet ää-
nestäneistä äänioikeutetuista kokousedustajista. Jos äänet menevät 
tasan, päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja il-
moittaa kannattavansa. 
 

9. Kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen henkilövaaleissa. 
 

10. Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan 
vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä ää-
nestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään 
heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenem-
mistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali 
ratkaistaan arvalla. 
 

11. Hallituksen kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan suhteelli-
sena vaalina siten, että kukin äänestää kahta ehdokasta, joista en-
simmäinen saa yhden äänen ja toinen saa ½ ääntä. Vaalissa on ää-
nestettävä kahta ehdokasta. Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta 
valitaan. Eniten ääniä saanut ehdokas toimii ensimmäisenä varapu-
heenjohtajana ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas toimii toisena 
varapuheenjohtajana. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, 
vaali ratkaistaan arvalla. 
 

12. Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen ääni-
oikeutettu edustaja voi äänestää enintään yhtä montaa ehdokasta 
kuin on valittavia ehdokkaita. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat tule-
vat valituiksi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. 
 

13. Enemmistövaali on suoritettava suljetuin lipuin, kun vähintään 
kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. Suhteellinen vaali suo-
ritetaan suljetuin lipuin. 
 

14. Varsinainen jäsenkokous voi asettaa toimikuntia kokouksen aikana 
tehtyjen esitysten valmistelemiseksi ennen kuin niistä äänestetään 



 

ja päätetään. Toimikunnille annetaan kaikki 
käytettävissä oleva tieto asiasta ja mahdolliset muutosesitykset kir-
jallisesti.  
 

15. Varsinainen jäsenkokous striimataan eli lähetetään reaaliaikaisena 
verkkolähetyksenä. 

 
Esittelijä Maria Ruohola   

 
Päätösesitys Vahvistetaan jäsenkokouksen menettelytavat ja työjärjestys hallituksen 

esityksen mukaisesti.  
 

Päätösesitys Nimetään resoluutiotoimikunta tai tarvittavat -toimikunnat. Yhteen re-
soluutiotoimikuntaan nimetään puheenjohtaja, 4-5 jäsentä, hallituksen 
edustaja ja sihteeri.  

5 HALLITUKSEN KERTOMUS 2019-2020    
 

Suomen Partiolaisten säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsen-
kokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta. 

 
Hallitus antaa varsinaiselle jäsenkokoukselle analyysinsä ja kertomuk-
sensa Suomen Partiolaisten taloudesta ja toiminnasta vuosina 2019-
2020.  
 
Viidestoista varsinainen jäsenkokous hyväksyi partion tähtikarttaa kos-
kevan ponnen, johon Suomen Partiolaisten hallitus vastaa. Suomen 
Partiolaisten menettelytapasäännön mukaan pitkän ajan tapahtuma-
suunnitelman (ent. tähtikartan) hyväksyy nykyisin partioneuvosto, ei 
jäsenkokous. Menettelytapasääntö päivitettiin jäsenkokousten 2018 ja 
2020 välillä.   

 
Liite 5 § 1 | Hallituksen kertomus 2019-2020 (Kertomus annetaan tie-
doksi jäsenkokouksessa) 
 
Liite 5 § 2 | Suomen Partiolaisten 15. varsinaisen jäsenkokouksen pöy-
täkirjanote ja jäsenkokouksessa tehty ponsi (4 § 14)  
 
Liite 5 § 3 | Hallituksen ponsivastaus 

 
 Esittelijät   Maria Ruohola, Lasse Roiha ja Malin Lindholm  
 

Päätösesitys Todetaan hallituksen kertomus 2019-2020 käsitellyksi ja merkitään se 
tiedoksi. 

 
Päätösesitys Merkitään hallituksen vastaus viidennentoista varsinaisen jäsen-

kokouksen ponteen (4 § 14) tiedoksi.  

6 SUOMEN PARTIOLAISTEN SÄÄNNÖT   
 

Suomen Partiolaisten säännöt 22 § Sääntöjen muuttaminen   
 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos 2/3 jäsenkokouksen ää-
nestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. 

 
Eduskunta hyväksyi lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-
19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Poikkeuslaki oli voimassa ke-
vään ja kesän 2020 ja sitä jatkettiin syksyllä siten, että voimassaoloaika 
on 3.10.2020-30.6.2020.  



 

 
Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne osoitti joustavien ja 
modernien sääntöjen merkityksen yhdistystoiminnan järjestämisessä ja 
toteuttamisessa poikkeusoloissa. 
 
Hallitus hyväksyi sääntömuutosesityksen varsinaiselle jäsenkokoukselle 
kokouksessaan 27.5.2020 (SPH VIII/2020). Patentti- ja rekisterihallitus 
on antanut sääntömuutoksesta myönteisen ennakkotarkastuspäätök-
sen. Partioneuvosto antoi päätösesitystä puoltavan jäsenkokouslausun-
tonsa Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaisesti 
20.9.2020. 

 
Liite 6 § 1 | Suomen Partiolaisten sääntömuutos 
 
Liite 6 § 2 | Sääntömuutoksen esittely 

 
Liite 6 § 3 | Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle sääntömuutok-
sesta 
 
Liite 6 § 4 | Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös   
 
Liite 6 § 5 | Ennakkotarkastetut säännöt    

 
Esittelijä  Maria Ruohola, hallituksen esitys       

 
 Esittelijä  Pauli Engblom, partioneuvoston lausunto        
 

Päätösesitys Päätetään sääntömuutoksesta hallituksen esityksen ja partioneuvoston 
lausunnon mukaisesti. Ennakkotarkastettuja sääntöjä aletaan soveltaa 
välittömästi.    

7 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN  
 

Suomen Partiolaisten viidestoista varsinainen jäsenkokous aloitti parti-
on peruskirjan kaksivuotisen muutosprosessin. Partion peruskirjan uu-
distamisessa on otettu huomioon sekä vuosien 2017-2018 arvokeskus-
telu että partion arvotyöryhmän suositukset viidennentoista varsinaisen 
jäsenkokouksen päätöksen mukaisesti. Sama jäsenkokous päätti myös, 
että Suomen Partiolaiset aloittaa uuden partiolupauksen tai uusien par-
tiolupausten valmistelun sekä päivittää kasvatustavoitteet.  
 
Viidestoista varsinainen jäsenkokous hyväksyi partion peruskirjan uu-
distamista koskevan ponnen. 
 
Suomen Partiolaisten hallitus perusti työryhmän, joka vastasi partion 
peruskirjan muutosprosessista ja joka varmisti, että partiolaisilla, par-
tion vapaaehtoisilla ja Suomen Partiolaisten varsinaisilla jäsenillä oli 
laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet muutosprosessissa. 
Partion peruskirjan muutosprosessi on dokumentoitu huolellisesti 
osoitteessa www.partio.fi/arvokeskustelu.  
 
Partioneuvoston ylimääräinen kokous antoi lausunnon partion perus-
kirjan uudistustyöstä 22.9.2019. Hallitus hyväksyi peruskirjaesityksensä 
varsinaiselle jäsenkokoukselle 30.3.2020 (SPH IV/2020). Partioneuvosto 
antoi hallituksen peruskirjaesityksestä puoltavan jäsenkokouslausun-
non Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaisesti 18.-
19.4.2020. Tämän lisäksi molemmat partion maailmanjärjestöt – World 
Organization of The Scout Movement WOSM ja World Association of 
Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS ovat hyväksyneet esitetyt 
muutokset.  

 
Liite 7 § 1 | Suomen Partiolaisten 15. varsinaisen jäsenkokouksen pöy-
täkirjanote ja jäsenkokouksessa tehty ponsi (11 §)  



 

 
Liite 7 § 2 | Partion peruskirjan uudistaminen ja esityksen perusteet 
(Katsaus annetaan tiedoksi jäsenkokouksessa) 
 
Liite 7 § 3 | Kohti peruskirjaa -raportti 

 
Liite 7 § 4 | Partion peruskirja (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)  
 
Liite 7 § 5 | Partioneuvoston lausunto peruskirjaluonnoksesta ja -
prosessista   
 
Liite 7 § 6 | Partioneuvoston lausunto peruskirjasta   
 
Liite 7 § 7 | WAGGGS:n hyväksymiskirje peruskirjasta   

 
Liite 7 § 8 | WOSM:n hyväksymiskirje peruskirjasta   

 
Liite 7 § 9 | Hallituksen ponsivastaus    

 
 Esittelijä  Maria Ruohola, hallituksen esitys       
 
 Esittelijä  Pauli Engblom, partioneuvoston lausunnot        
 

Päätösesitys Hyväksytään suomenkielinen partion peruskirja hallituksen esityksen ja 
partioneuvoston lausuntojen mukaisesti.  

 
Päätösesitys Hyväksytään ruotsinkielinen partion peruskirja hallituksen esityksen ja 

partioneuvoston lausuntojen mukaisesti.  
 
Päätösesitys Hyväksytään englanninkielinen partion peruskirja hallituksen esityksen 

ja partioneuvoston lausuntojen mukaisesti.  
 

Päätösesitys Merkitään hallituksen vastaus viidennentoista varsinaisen jäsen-
kokouksen ponteen (11 §) tiedoksi. 

8 PARTION STRATEGIA 2021-2026 
 

Suomen Partiolaisten viidestoista varsinainen jäsenkokous päätti, että 
partion nykyistä strategiakautta jatketaan vielä vuodet 2019-2020.  
 
Nykyinen hallitus asetti tavoitteekseen, että uusi strategia hyväksytään 
syksyn 2020 jäsenkokouksessa. Hallitus perusti työryhmän, joka vastasi 
strategiaprosessissa ja joka varmisti, että partiolaisilla, partion vapaa-
ehtoisilla ja henkilöstöllä sekä varsinaisilla jäsenillä oli osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet strategiatyössä.   

 
Hallitus hyväksyi strategiaesityksensä varsinaiselle jäsenkokoukselle 
30.3.2020 (SPH IV/2020). Strategia on käännetty esityksessä myös ruot-
siksi ja englanniksi. Partioneuvosto antoi hallituksen strategiaesitystä 
puoltavan jäsenkokouslausunnon Suomen Partiolaisten menettelyta-
pasäännön mukaisesti 18.-19.4.2020.  
 
Tutustu tarkemmin www.partio.fi/strategia. 

 
Liite 8 § 1 | Partion strategian uudistaminen (Katsaus annetaan tiedoksi 
jäsenkokouksessa) 
 
Liite 8 § 2 | Partion strategia 2021-2026  
 
Liite 8 § 3 | Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle strategiasta 

 
Esittelijä  Lasse Roiha, hallituksen esitys       

 



 

 Esittelijä  Pauli Engblom, partioneuvoston lausunto        
 

Päätösesitys Hyväksytään partion strategia, joka on voimassa 2021-2026, hallituk-
sen esityksen ja partioneuvoston lausunnon mukaisesti. 

9 HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 -TAVOITE   
 

Suomen Partiolaisten viidestoista varsinainen jäsenkokous hyväksyi 
kestävää kehitystä käsitelleen julkilausuman. Hallitus perusti työryh-
män, joka valmisteli vuosina 2019-2020 hiilineutraalin partion 2030 -
tavoitteen. 
 
Hallitus hyväksyi esityksensä Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteesta 
varsinaiselle jäsenkokoukselle 27.5.2020 (SPH VIII/2020) ja päivitti sitä 
21.9.2020 (SPH XIII/2020) partioneuvoston ylimääräisen kokouksen 
evästyksin. Partioneuvosto antoi hallituksen esityksestä puoltavan jä-
senkokouslausunnon Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mu-
kaisesti 20.9.2020.  

 
Liite 9 § 1 | Hiilineutraali partio 2030 -esittely (Esittely annetaan tie-
doksi kokouksessa)   

 
Liite 9 § 2 | Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle Hiilineutraali 
partio 2030 -tavoitteesta 

 
Esittelijä  Mirva Matikka, hallituksen esitys       

 
 Esittelijä  Pauli Engblom, partioneuvoston lausunto        
 

Päätösesitys Hyväksytään Hiilineutraali partio 2030 -tavoite hallituksen esityksen ja 
partioneuvoston lausunnon mukaisesti. Hallituksen esitys on: 

 
 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 toi-
mia 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. Suunnitelmas-
sa määritellään myös, miten tavoitteen toteutumista seurataan ja milloin vii-
meistään tarkastellaan mahdollisuutta saavuttaa partiotoiminnan hiilineut-
raalius jopa aikaisemmin kuin vuoteen 2030 mennessä.   

10 VAALITOIMIKUNNAN RAPORTTI JA EHDOKKAIDEN ESITTELY        
 

Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous asetti 18.-19.4.2020 
vaalitoimikunnan valmistelemaan vuoden 2020 varsinaisessa jäsen-
kokouksessa ja partioneuvoston syyskokouksessa käytävää vaalia.  
 
Partioneuvoston kevätkokous vahvisti vaalitoimikunnan tehtävänan-
noksi Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajan, varapuheen-
johtajien sekä partioneuvoston puheenjohtajan vaalit. Vaalitoimikunnan 
asettamat ehdokkaat katsotaan vaalitoimikunnan tehtävänannon pe-
rusteella asetetuiksi ehdokkaiksi käytäviin vaaleihin.  
 
Liite 10 § | Vaalitoimikunnan raportti (Raportti annetaan tiedoksi jä-
senkokouksessa) 



 

 
Tiedossa olevat puheenjohtajaehdokkaat ja tiedossa olevat ehdokkaat 
Suomen Partiolaisten hallituksen jäseniksi esittäytyvät.  

 
 Esittelijä  Anu Niemi, vaalitoimikunnan puheenjohtaja  
 

Päätösesitys Vaalitoimikunnan raportti merkitään tiedoksi. Ehdokasasettelu todetaan 
avatuksi.    

11 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA   
 

Suomen Partiolaisten säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
Valitaan hallituksen puheenjohtaja. 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa 
kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. 
Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa en-
simmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan 
toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli 
äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. 

 
Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaessa hallituksen puheen-
johtajan vaali.  

 
Päätösesitys Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen pu-

heenjohtaja kaudeksi 2021-2022.    

12 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA       
 

Suomen Partiolaisten säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 

Valitaan hallituksen kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 
 
Hallituksen kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan suhteellisena 
vaalina siten, että kukin äänestää kahta ehdokasta, joista ensimmäinen 
saa yhden äänen ja toinen saa ½ ääntä. Vaalissa on äänestettävä kahta 
ehdokasta. Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan. Eniten ääniä 
saanut ehdokas toimii ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja toiseksi 
eniten ääniä saanut ehdokas toimii toisena varapuheenjohtajana. Mikäli 
äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. 

 
Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaessa hallituksen varapu-
heenjohtajien vaali.  

 
Päätösesitys Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen en-

simmäinen varapuheenjohtaja kaudeksi 2021-2022. 
 
Päätösesitys Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen toinen 

varapuheenjohtaja kaudeksi 2021-2022.  

13 PARTIONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA        
 

Suomen Partiolaisten säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
   Valitaan partioneuvoston puheenjohtaja.  
 

Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa 
kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. 
Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa en-
simmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan 



 

toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali rat-
kaistaan arvalla. 

 
Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaessa partioneuvoston pu-
heenjohtajan vaali.  

 
Päätösesitys Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvoston 

puheenjohtaja kaudeksi 2021-2022.    

14 PARTIONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN 2021-2022 VALINTA         
 

Suomen Partiolaisten säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat  
 
   Valitaan partioneuvoston muut jäsenet ja heidän varajäsenensä.  
 

Suomen Partiolaisten säännöt 12 § Partioneuvosto  
 
   Valitaan partioneuvoston muut jäsenet ja heidän varajäsenensä.  
 

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja kustakin varsinaisesta jäse-
nestä yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 3 000 partiolaista kohti. Jäsenmäärä 
tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä 
yhdistyksen rekisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partio-
laisten perusteella. Kullekin varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta 
neljään varajäsentä. Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan 
kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista, joista vähintään 
yhden tulee olla hallituksensa jäsen.  

 
Varsinaisten jäsenten asettamat ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi ja 
varajäseniksi ovat kirjallisesti nähtävillä osoitteessa 
www.partio.fi/partioneuvosto.  
 
Todetaan ehdokasasettelu. 
 

Päätösesitys Valitaan partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet Suomen Partiolaisten 
varsinaisten jäsenten asettamista ehdokkaista kaudeksi 2021-2022.   

15 TIEDOKSI          
 

Todetaan jäsenkokouksessa pidetyt puheet ja sille toimitetut terveh-
dykset sekä muut mahdolliset tiedoksi kirjattavat asiat.  

 
Päätösesitys Merkitään kokouksen puheenjohtajan luettelemat asiakohdat tiedoksi.     

 
Päätösesitys Merkitään tiedoksi, että hallitukselle ei ole esitetty muita asioita käsi-

teltäväksi kuudennessatoista varsinaisessa jäsenkokouksessa.     

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN          
 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen sunnuntaina 15.11.2020 
klo 14.00. 

 


