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JÄSENKOKOUSKUTSU 

Jäsenkokous tuo yhteen partiolaiset ympäri Suomen päättämään meille rakkaan liikkeen isoista linjoista, valitsemaan 
järjestölle uuden johdon sekä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia. Tänä syksynä jäsenkokouksella on edessään 
poikkeuksellisen merkittäviä ja kauaskantoisia päätöksiä.  
 
Uusi strategia määrittelee partion keskeisimmät prioriteetit vuoteen 2026 asti tavoitellen samalla kasvatusvaikutusta, jolla 
tämän päivän sudenpentu toimii vielä 2100-luvulla. Kasvu, moninaisuus, partiokasvatus, vaikuttamistaidot, hiilineutraalius 
sekä vapaaehtoisten hyvinvointi ja osaaminen nousevat kärkiteemoiksi seuraaville kuudelle vuodelle. 
 
Partio tarttuu rohkeasti ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja siivoaa oman kotipesänsä kuntoon vuoteen 2030 
mennessä. Partiotoiminnan hiilineutraalius tulee olemaan haaste, mutta mikä voisi olla tällä hetkellä tärkeämpää?  
 
Vahvasti arvopohjaisena liikkeenä partio saa uudesta peruskirjasta itselleen vankan selkänojan, joka kunnioittaa B-P:n 
luomia raameja tarttuen kuitenkin tämän päivän yhteiskuntaan. Peruskirjaluonnoksessa partion arvot on sanoitettu 
tulevaisuuteen katsoen, minkä lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota peruskirjan luettavuuteen ja käytettävyyteen. 
 
Ensimmäistä kertaa tämä kaikki toteutetaan etäyhteyksien avulla ja olemme uuden edessä. Vaikka etäkokoustaminen on 
tullut tutuksi viimeistään kuluneen puolen vuoden aikana, vaatii yli 200 osallistujan jäsenkokouksen järjestäminen hyvää 
kokoustekniikkaa, perusteellista perehtymistä etukäteen, yhteisistä pelisäännöistä kiinni pitämistä ja sitoutumista 
kokousosallistumiseen herkeämättä. Hetkeäkään en kuitenkaan epäile, ettemmekö me partiolaiset onnistuisi tässä. Meille 
kun on luontaista kyky elää muutoksen mukana, positiivinen asenne ja halu kehittää itseämme.  
 
Olit sitten ensikertalainen tai jässärikonkari, tule rohkeasti tekemään partiosta parempaa! 
 
Maria Ruohola 
Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtaja  

1 Suomen Partiolaisten jäsenkokous  
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kuudestoista varsinainen jäsenkokous järjestetään digitaalisesti 
etäkokouksena Covid19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Digitaalisen jäsenkokouksen järjestäminen 
perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista 
yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, joka on voimassa 3.10.2020-30.6.2021.  
 
Suomen Partiolaisten hallitus päätti kuudennentoista varsinaisen jäsenkokouksen koolle kutsumisesta 15.10.2020 
(SPH XV/2020). Varsinaisessa jäsenkokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § määräämät asiat ja yhdistyksen 
sääntömuutos. Esityslista ja sen liitteet lähetettiin Suomen Partiolaisten varsinaisille eli A-jäsenille ja B-jäsenille 
sähköisesti 16.10.2020. Kaikki materiaali (ja C-jäsenten kokouskutsu) julkaistiin myös osoitteessa 
www.partio.fi/jasenkokous.   
 
Jäsenkokous järjestetään Espoon Hanasaaressa, josta kokous myös striimataan. Osoite on Hanasaarenranta 5, 
02100 Espoo. Jäsenkokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä, mutta hallitus suosittelee voimakkaasti, 
että kaikki delegaatiot (ja partiojohtajat) osallistuvat jäsenkokoukseen etäyhteydellä. Delegaatio sopii itsenäisesti 
terveys- ja turvallisuussuositusten perusteella, mikäli se kokoontuu yhteen paikkaan jäsenkokouksen ajaksi. 
Lisätiedot antaa oman delegaation johtaja.  
 
Kuudennessatoista varsinaisessa jäsenkokouksessa käydään myös partiovaalit. Kaikki partiovaalimateriaali 
julkaistaan osoitteessa www.partio.fi/vaalit. Vaaliviestinnästä vastaa Suomen Partiolaisten vaalitoimikunta.  

2 Ilmoittautuminen  
Jokainen henkilö ilmoittautuu jäsenkokoukseen henkilökohtaisesti Kuksassa. Ilmoittautuminen on avoinna 
lokakuussa 16.10.2020.-4.11.2020.  
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Kukin delegaatio toimittaa jäsenkokousvaltakirjan, josta delegaation kokoonpano ilmenee kokonaisuudessaan. 
Delegaation johtaja toimittaa sen sähköisesti toiminnanjohtaja Kaisa Leikolalle kaisa.leikola@partio.fi viimeistään 
9.11.2020, jotta etäosallistuminen voidaan suunnitella mahdollisimman hyvin ja huolellisesti etukäteen. Valtakirja 
allekirjoitetaan järjestön nimenkirjoitussäännön perusteella. Jäsenkokouksen aikana ei tehdä 
delegaatiomuutoksia, eikä toimiteta uusia valtakirjoja etäkokouksen sujuvuuden varmistamiseksi.  
 
Ilmoittautuminen: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=35570  
 
Kaikilla niillä partiojohtajilla, joilla on partiojohtajavaltakirja ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, on 
jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Jäsenkokouksen sihteeri tarkistaa partiojohtajavaltakirjan tarvittaessa. 
Myös partiojohtajien tulee ilmoittautua etukäteen Kuksassa, jotta jäsenkokousosallistuminen voidaan suunnitella 
mahdollisimman hyvin.  

3 Etäosallistumisohjeet 
Jäsenkokouksen esityslistassa ovat etäkokouksen menettelytavat, joita hallitus varautuu tarvittaessa 
tarkentamaan vielä ennen jäsenkokousta. Jäsenkokouksessa käytetään Prospectum Live -nimistä digitaalista 
alustaa ja palvelua, jonka käyttöohjeet toimitetaan delegaatioille erikseen hyvissä ajoin ja kerrataan vielä 
jäsenkokouksessa.  

4 Ohjelma ja aikatauluarvio 

4.1 Lauantai 14.11.2020  

Klo 8.00–10.00  Ilmoittautuminen  
 
Klo 10.00-12.30 Jäsenkokouksen avajaiset ja järjestäytyminen 
 
  Lippuseremonia ja partiomarssi  
 
  § 1 - § 6 
 
Klo 12.30-13.30  Kokoustauko  

  
Klo 13.30-15.00 Jäsenkokous  
 
  § 7 - § 8 (asiakohtien avaus) 
 
Klo 15.00-15.30 Kokoustauko  
 
Klo 15.30-18.00 Jäsenkokous  
 
  § 9 - § 14 (asiakohdan § 9 avaus) 
 
Klo 18.00-18.15  Kokoustauko   
 
Klo 18.15-19.00  Yhteinen striimattu iltaohjelma  

4.2 Sunnuntai 15.11.2020  

Klo 9.30-10.00 Striimattu aamuhartaus: evankelis-luterilainen aamuhartaus ja 
aamuhiljentyminen  

 
Klo 10.00-13.00 Jäsenkokous  
 
  § 7 - § 9, § 15 - § 16 

5 Lisätiedot  
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5.1 Äänimäärät 

Suomen Partiolaisten varsinaiset eli A-jäsenet valitsevat jäsenkokoukseen äänimääränsä vastaavan määrän edustajia 
ja riittävästi varaedustajia. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen; varsinaisen edustajan ollessa estynyt 
varsinaista jäsentä eli A-jäsentä edustaa nimetty ja valtakirjaan kirjattu varaedustaja. Suomen Partiolaisten hallitus 
vahvisti varsinaisten jäsenten ääni- ja jäsenmäärät järjestön kokouksissa 16.8.2020. 
 
B-jäsenet valtuuttavat kukin yhden edustajan ja mahdollisen varaedustajan, joilla samoin kuin C-jäsenillä, on 
jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.  

5.2 Ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi  

Delegaatioita pyydetään toimittamaan esitykset partioneuvoston varsinaisiksi ja varajäseniksi 2021-2022 viikkoa 
ennen jäsenkokousta. Esitykset pyydetään lähettämään sähköpostitse viimeistään 6.11.2020 toiminnanjohtaja Kaisa 
Leikolalle kaisa.leikola@partio.fi. Esityksiä voi toki täydentää ja muuttaa jäsenkokouksessa, mutta tämä helpottaa 
päätöksentekoon valmistautumista. Ehdokkaat julkaistaan jäsenkokousviikolla osoitteessa 
www.partio.fi/partioneuvosto.  
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