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SUOMEN PARTIOLAISTEN SÄÄNTÖMUUTOS 

Partioneuvoston ylimääräinen kokous hyväksyi jäsenkokouslausunnon sääntömuutoksesta 20.9.2020. Lausunto 
on suomeksi ja ruotsiksi. Partioneuvoston pöytäkirjan voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa www.par-
tio.fi/partioneuvosto.  
 
Partioneuvoston lausunto sääntömuutoksesta jäsenkokoukselle (20.9.2020) 
 
Covid19-pandemian aiheuttama poikkeustilanne osoitti joustavien ja modernien menettelytapojen, kuten sään-
töjen, ja digitaalisten palvelujen merkityksen yhdistystoiminnassa.  
 
Suomen Partiolaisten hallitus on tehnyt sääntömuutosesityksen, jolla se haluaa varmistaa, että myös jäsenkokous 
voidaan tarvittaessa järjestää etänä osallistujien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä partion pää-
töksentekokyvyn turvaamiseksi. Partioneuvosto pitää etämahdollisuutta tärkeänä mutta korostaa, että varsinai-
nen jäsenkokous tulee järjestää ensisijaisesti aina kasvokkain sääntömuutoksesta huolimatta. 
 
Suomen Partiolaisten hallitus on varautunut sääntömuutoksella myös muihin epätodennäköisiin poikkeustilan-
teisiin ja selkeyttänyt paikoin kirjoitusasua tulkinnanvaraisuuden vähentämiseksi. Partioneuvoston mielestä on 
hyvä, että menettelytavat ovat selkeät mahdollisissa yllättävissäkin tilanteissa.  
 
Partioneuvosto puoltaa hallituksen esitystä Suomen Partiolaisten sääntöjen muuttamiseksi ja suosittelee lausun-
tonaan, että varsinainen jäsenkokous hyväksyy sääntömuutoksen ja säännöt kokonaisuudessaan.  
  
Scoutrådets utlåtande till medlemsmötet om stadgeändringen (20.9.2020) 

  
Undantagstillståndet som covid19-pandemin orsakade har påvisat att moderna arbetssätt och digitala verktyg är 
betydelsefulla i föreningsverksamhet.  
 
Finlands Scouters styrelse föreslår en ändring av stadgarna. Syftet med stadgeändringen är att möjliggöra att med-
lemsmötet vid behov kan arrangeras på distans för att trygga deltagarnas hälsa och säkerhet, samt att se till att or-
ganisationens förmåga att fatta beslut upprätthålls. Scoutrådet anser att möjligheten att delta på distans är viktig, 
men betonar att ordinarie medlemsmöten i första hand ska ske som närmöten, trots stadgeuppdateringen.  
 
Med stadgeändringen har Finlands Scouters styrelse ökat organisationens beredskap för undantagstillstånd. Samti-
digt har texten förtydligats för att minska på möjligheterna till olika tolkningar av stadgarna. Scoutrådet anser det 
vara bra att tillvägagångssätten är tydliga också i eventuella oväntade situationer.  
 
Scoutrådet understöder styrelsens förslag till ändringar i Finlands Scouter stadgar. Scoutrådet rekommenderar att 
medlemsmötet godkänner stadgeändringarna och stadgarna i sin helhet.  
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