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68 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen 
maanantaina 30.3.2020 klo 17.00.    

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

70 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA MENETTELYTAVOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
 Päätös  Työvaliokunnan muistio SPH IV/2020 (18.3.2020) merkittiin tiedoksi.    
 

Liite 70 § | Työvaliokunnan muistio SPH IV/2020 (18.3.2020) 
 
 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. 

71 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN    
  

Hallituksen kokous SPH III/2020 järjestettiin 5.3.2020 Partioasemalla, 
Helsingissä.  
 
Tämän lisäksi hallitus järjesti ylimääräisen kokouksen 12.3.2020 ja 
16.3.2020, joiden päätökset merkittiin tiedoksi tässä hallituksen kokouk-
sessa. Varapuheenjohtaja Malin Lindholm ei ollut läsnä jälkimmäisessä 
kokouksessa.   

 
Päätös  Hallituksen pöytäkirja SPH III/2020 hyväksyttiin.  

72 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMENPITEET KORONA-VIRUKSEN LEVIÄMISEN 

EHKÄISEMISEKSI JA HIDASTAMISEKSI.  
 

Hallitus merkitsi tiedoksi kahdessa ylimääräisessä kokouksessaan teke-
mänsä päätökset korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja hidas-
tamiseksi.  

 
Päätös Hallitus teki seuraavat päätökset 12.3.2020. Koko hallitus osallistui ko-

koukseen ja päätöksentekoon.    
 

1. Partiotaitojen talvi-SM-kisat Riekon kiepaus II (14.-15.3.2020) pe-
ruttiin. 
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2. Partion kevätpäivät 14.-15.3.2020 (ml. laajennettujen valiokuntien 

tapaamiset) siirrettiin etätapahtumaksi.  
 

3. Hallitus kutsui partioneuvoston ylimääräisen kokouksen koolle 
7.4.2020 testatakseen etäkokouksen järjestämistä.  
 

4. Suositeltiin, että partiotoiminta jää tauolle 15.4.2020 saakka ja että 
siirrytään etäpartioon. Tiedote julkaistiin partio.fi-osoitteessa. 

 
Päätös Hallitus teki seuraavat päätökset 16.3.2020. Koko hallitus osallistui ko-

koukseen ja päätöksentekoon pl. varapuheenjohtaja Malin Lindholm. 
 

1. Partiotaitojen kevät-SM-kisat Tervaus (16.5.2020) peruttiin.  
 

2. Suomen Partiolaisten moninaisuuspäivät järjestetään keväällä osit-
tain etätapahtumana. Varsinaiset moninaisuuspäivät järjestetään 
12.-13.9.2020. 
 

3. Kohtaus-tapahtumaa 8.-10.5.2020 ei toistaiseksi peruta.  
 
Hallitus päättää tapahtuman järjestämisestä viimeistään 31.3.2020. 
Majoituksen ja ruokailujen sekä muiden kustannusten peruutuseh-
dot selvitetään, jotta tapahtuman toteuttamisesta tai peruuttami-
sesta voidaan päättää määräaikaan mennessä. Uusia kustannuksia ei 
saa aiheutua ennen kuin päätös tapahtumasta on tehty. Tapahtuma-
viestinnässä on korostettava, etteivät osallistujat varaa itselleen vielä 
matkoja tai muita aiheuta kustannuksia. 

 
4. Viikko 17 on Partioviikko. Silloin partiota nostetaan esiin sosiaali-

sessa mediassa ja tehdään aktiivisesti etäpartiota. Partioviikon ai-
kuisrekrykampanja siirrettiin syksyyn viikoille 35-36. Syysviikkoja ei 
kuitenkaan kutsua Partioviikoksi. 
 

5. Hallitus linjasi, että korona-virustilanteen ollessa akuutti, hallitus 
päättää kaikkien tapahtumien muutoksista, kuten perumisesta tai 
siirtämisestä, jos  
 
a. tapahtuman osallistujamäärä tai oletettu osallistujamäärä on vä-

hintään 50 henkilöä tai  
 

b. tapahtumasta aiheutuvat kustannukset ovat budjettivaikutuk-
seltaan vähintään 5 000 euroa.   

 
Jos osallistujamäärä on em. pienempi tai kustannukset ovat em. 
pienemmät, toiminnanala linjaa itsenäisesti tapahtumasta muutok-
sineen. Suomen Partiolaisten taloussääntö ohjaa edelleen päätök-
sentekoa.  

 
Hallitus käsitteli maan hallituksen 30.3.2020 antamat korona-virus-
pandemiaa koskevat päätökset ja rajoitukset sekä teki niiden perusteella 
seuraavat päätökset. 
 

Päätös Laajennettujen valiokuntien tapaamiset järjestetään 30.10.-1.11.2020 Kil-
javanrannassa. Hallituksen päätös perustuu kustannusten huolelliseen 
arviointiin. Lauantaina järjestetään laajennettujen valiokuntien tapaa-
miset. Yhteisenä ohjelmana järjestetään Suomen Partiolaisten hallitus-
vaalitentti ja ansiomerkkien luovutustilaisuus. Osa Partion kevätpäiville 
suunnitellusta ohjelmasta voidaan toteuttaa syksyllä laajennettujen va-
liokuntien tapaamisten yhteydessä.  

 
Päätös Vuonna 2020 ei järjestetä Kohtaus-tapahtumaa. Aluetoiminnanala vas-

taa Kohtauksen järjestämisestä 22.-24.1.2021. Hallitus selvittää, voiko 
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valmentajille järjestää toukokuussa 2020 korvaa-
vaa ohjelmaa. Kasvatuksen toiminnanala vastaa vuoden 2022 Kohtauk-
sen järjestämisestä. 

 
Päätös  Suomen Partiolaiset ohjeistaa partiolippukuntiaan niin, ettei kasvok-

kaista ryhmä- ja viikkotoimintaa toteuteta enää kevään aikana. Muuta 
partiotoimintaa voidaan toteuttaa 13.5.2020 jälkeen, jos valtioneuvoston 
ohjeistus sen mahdollistaa. Hallitus päättää kesän 2020 partiotapahtu-
mien järjestämisestä huhtikuun loppuun mennessä. Päätös perustuu val-
tioneuvoston 30.3.2020 tekemiin rajaustoimiin. 

73 EUROOPAN JAMBOREEN BUDJETTI 
 

Euroopan jamboree järjestetään 27.7-6.8.2020 Puolan Gdanskissa. Suo-
mesta on lähdössä 261 hengen joukkue. Vallitsevan COVID-19 -viruksen 
leviämisen epävarmuus heijastuu myös Euroopan jamboreeseen, minkä 
vuoksi hallitus ei käsitellyt päivitettyä budjettia. Hallitus sai Sakari War-
ron tilannekatsauksen tiedoksi.  

 
Päätös Merkittiin Euroopan jamboree -projektin tilannekatsaus tiedoksi.    

74 SUOMEN PARTIOLAISTEN VUOSIKERTOMUS 2019  
 

Partioneuvoston kevätkokous vahvistaa Suomen Partiolaisten vuosiker-
tomuksen 2019. Maria Ruohola esitteli vuosikertomuksen. 

 
Päätös Päätettiin vuosikertomusesityksestä 2019 partioneuvoston kevätkokouk-

selle.   
 

Liite 74 § 1 | Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2019     
 
Liite 74 § 2 | Suomen Partiolaisten vuosikertomustiivistelmä 2019     

75 SUOMEN PARTIOLAISTEN TILINPÄÄTÖS  
 

Partioneuvoston kevätkokous vahvistaa Suomen Partiolaisten tilinpää-
töksen 2019. Panu Räsänen esitteli tilinpäätöksen. 

 
Päätös Päätettiin tilinpäätösesityksestä 2019 partioneuvoston kevätkokoukselle.  
 

Liite 75 § 1 | Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2019           
 
Liite 75 § 2 | Suomen Partiolaisten tase-erittely 31.122019           

 
Liite 75 § 3 | Suomen Partiolaisten tilinpäätöstiivistelmä 2019           

76 VAHVISTUSILMOITUS TILINTARKASTAJALLE 
 

Suomen Partiolaiset toimittaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajal-
leen PwC Suomi kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti. 
Hallitus ja toiminnanjohtaja vahvistavat ilmoituksellaan, että järjestön 
johto täyttää tilinpäätöksen laatimista koskevat velvollisuutensa. Vah-
vistusilmoituskirje allekirjoitetaan samana päivänä kuin tilinpäätös (di-
gitaalisesti).  

 
Päätös Hyväksyttiin vahvistusilmoitus ja valtuutettiin Maria Ruohola ja Panu 

Räsänen allekirjoittamaan se.   
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77 KATSAUS PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMISEEN  
 

Hallitus käsitteli suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen peruskirja-
luonnoksen Maria Ruoholan esittelyn perusteella. Hallitus teki esityksen 
Suomen Partiolaisten varsinaiselle jäsenkokoukselle uudeksi partion pe-
ruskirjaksi kaikilla kolmella kielellä. Partioneuvoston kevätkokous antaa 
partion uudesta peruskirjasta jäsenkokouslausuntonsa.  

 
Päätös Päätettiin hallituksen esityksestä varsinaiselle jäsenkokoukselle 

suomen-, ruotsin- ja englanninkielisestä partion peruskirjasta.    
 

Liite 77 § | Luonnos partion peruskirjaksi     
 

Päätös Pyydettiin partioneuvoston kevätkokoukselta jäsenkokouslausunto 
suomeksi ja ruotsiksi suomen-, ruotsin- ja englanninkielisestä 
peruskirjasta.    

78 PARTION STRATEGIA 2021-2026  
 

Hallitus käsitteli partion strategian 2021-2026 ja teki esityksensä mar-
raskuun varsinaiselle jäsenkokoukselle Lasse Roihan esittelyn perus-
teella. 

 
Päätös Päätettiin hallituksen esityksestä varsinaiselle jäsenkokoukselle 

partion strategiasta vuosille 2021-2026.  
 

Liite 78 § | Partion strategia 2021-2026     
 

Päätös Pyydettiin partioneuvoston kevätkokoukselta jäsenkokouslausunto 
partion strategiasta. 

79 FINNJAMBOREE 2022 -TAVOITTEET  
 

Hallitus käsitteli Finnjamboree 2022 -tavoitteet ja teki esityksensä par-
tioneuvoston kevätkokoukselle Maria Nikkarin ja Janne Costianderin 
esittelyn perusteella.  

 
Päätös Päätettiin Finnjamboree 2022 -tavoite-esityksestä partioneuvoston 

kevätkokoukselle.  
 

[Finnjamboree] luo uusia tapoja tehdä isoja yleisötapahtumia kestä-
västi.  
 
[Finnjamboree] on mahdollisimman monen saavutettavissa. 

 
[Finnjamboree] on yhteinen, ainutlaatuinen ja kansainvälinen par-
tioelämys.  
 
[Finnjamboree] kasvattaa osallistujansa ja tekijänsä tekemään vas-
tuullisempia valintoja.   

 
Liite 79 § | Finnjamboree-tavoitteet 

80 SUOMEN PARTIOLAISTEN JA ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISTEN OSTOPALVE-

LUSOPIMUS 
 

Suomen Partiolaiset ja Etelä-Karjalan Partiolaiset ovat neuvotelleet par-
tiopiirin henkilöstön siirtämisestä Suomen Partiolaisten palvelukseen. 
Etelä-Karjalan Partiolaisten hallituksen kanssa on valmistelu yhteinen 
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ostopalvelusopimus molempien järjestöjen halli-
tusten hyväksyttäväksi, minkä Kaisa Leikola esitteli.   

 
Päätös Hyväksyttiin Suomen Partiolaisten ja Etelä-Karjalan Partiolaisten väli-

nen ostopalvelusopimus.  
 

Liite 80 § | SP-E-KP-ostopalvelusopimus            

81 KATSAUS PARTION STRATEGIAN MITTAREIHIN 2015-2020 
 

Hallitus sai tiedoksi katsauksen partion strategian mittareihin ja tavoit-
teiden saavuttamiseen tämän hetken tilanteen perusteella. Hallitus kävi 
aiheesta lähetekeskustelun. Hallitus antaa partioneuvoston kevätko-
koukselle katsauksen sekä partion strategiaan että sen mittareihin. 

 
Päätös Annetaan partioneuvoston kevätkokoukselle katsaus partion strategian 

mittareihin 2015-2020.  
 
Päätös Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.  

82 PARTION PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA  
 

Hallitus perusti syksyllä 2019 hallitusohjelmaprojektin pitkän ajan ta-
loussuunnitelman valmistelemiseksi. Projektissa tehtiin ensimmäinen 
suunnitelmaversio, jonka partioneuvoston kevätkokous hyväksyy. Jyri-
Petteri Paloposki esitteli taloussuunnitelman.         

 
Päätös Hyväksyttiin partion pitkän ajan taloussuunnitelma esityksenä partio-

neuvoston kevätkokoukselle.  
 

Liite 82 § | Partion pitkän ajan taloussuunnitelma    

83 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENMAKSUT VUONNA 2021 
 
Partioneuvoston kevätkokous päättää järjestön sääntöjen perusteella 
Suomen Partiolaisten vuoden 2021 jäsenmaksut. Hallitus teki jäsenmak-
suesityksensä partioneuvoston kevätkokoukselle Jyri-Petteri Paloposken 
esittelyn perusteella. 
 
Hallitus esitti, että C-jäsenten (henkilöjäsenet) jäsenmaksua korotetaan 
40 eurolla. Hallitus ei esittänyt muita muutoksia Suomen Partiolaisten 
jäsenmaksuihin.  
 

Päätös Päätettiin jäsenmaksuesityksestä (2021) partioneuvoston kevätkokouk-
selle. 

 
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-jä-
sen.  

 
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.  

 
A3-jäsen  12,25 € 
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A3-jäseniä ovat 4-6-vuotiaat (perhepartioon 
osallistuvat) lapset. 0-3-vuotiaat lapset eivät maksa jäsenmaksua osal-
listuessaan 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 € (+ 40 €) 
 
C-yhteisöjäsen  1 200 €  

 
Liite 83 § | Suomen Partiolaisten jäsenmaksut  

84 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIN MYYNTIHINTA 2021    
  

Partioneuvosto päätti partiolaisten adventtikalenterin myyntihinnan ja 
tuottojen jakosuhteen vuodeksi 2021 Jyri-Petteri Paloposken esittelyn 
perusteella. 
 
Hallitus esitti vuoden 2021 myyntihinnaksi 10 euroa, joka on sama kuin 
vuonna 2020. Hallitus ei esittänyt muutosta tuottojen jakosuhteeseen. 

 
Päätös Päätettiin adventtikalenterin myyntihinnan ja tuottojen jakosuhteen esi-

tyksestä partioneuvoston kevätkokoukselle.   
 
 Adventtikalenterin myyntihinta on 10 euroa.  
 

Tuottojen jakosuhde 
 
Partiolippukunta  45 % 4,50 € 
Partiopiiri  28,50 % 2,85 € 
Suomen Partiolaiset 26,50 % 2,65 € 

 
Liite 84 § | Partiolaisten adventtikalenteri   

85 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. toi-
minnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, 4. järjestön taloudenhoidon 
ja 5. sen, miten järjestö edistää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta.  
 
Valtionavustus on haettava vuodeksi 2021 syyskuun 2020 loppuun men-
nessä opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. 
Suomen Partiolaiset voi siirtää valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä 
avustusta edelleen rekisteröidyille alueellisille jäsenjärjestöilleen. Valti-
onavustuksen siirtäminen edellyttää 1. valtionavustuksen delegointiso-
pimusta, 2. selvitystä edellisvuoden valtionavustuksen käytöstä ja 3. 
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kaikkien opetus- ja kulttuuriministeriön avus-
tusehtojen ja -ohjeiden noudattamista.  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisoalan järjestöille avustuk-
sina 18,6 miljoonaa euroa vuodeksi 2020. Suomen Partiolaiset sai vuo-
deksi 2020 1 455 000 euron suuruisen valtionavustuksen, joka on yhtä 
suuri kuin kahtena edellisenä vuotena.  
 
Partioneuvosto päättää valtionavustuksen jakosuhteen ja -tavan ottaen 
huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen haku-, 
käyttö- ja selvitysehdot ja -ohjeet.  
 
Hallitus ei esittänyt muutoksia jakosuhteeseen tai -tapaan.  

 
Päätös Päätettiin valtionavustuksen jakosuhde- ja -tapaesityksestä partioneu-

voston kevätkokoukselle.  
 

Jakosuhde 
 
Partiopiirit 52 % 

 
Suomen Partiolaiset 48 %  

 
Liite 85 § 1 | Valtionavustuspäätös vuodeksi 2020 
 
Liite 85 § 2 | Delegointisopimus 2020  
 
Liite 85 § 3 | Selvityspyyntö 2020  

86 SUOMEN PARTIOLAISTEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ 
 

Partioneuvoston ylimääräinen kokous käsittelee Suomen Partiolaisten 
menettelytapasäännön muutoksen. Hallitus täydensi esitystään vielä 
oheisella muutoksella Jyri-Petteri Paloposken esittelyn perusteella.  

 
Päätös Suomen Partiolaisten menettelytapasääntöön ja sen seuraavaan kohtaan 

lisättiin kirjaus: 
 

”Toiminnan ja talouden suunnittelu ja arviointi”  
 
”Strategian lisäksi Suomen Partiolaisten toimintaa ohjaa partioneuvoston hy-
väksymä pitkän ajan taloussuunnitelma, jonka liitteinä ovat keskeiset laajat in-
vestointisuunnitelmat, jotka koskevat esimerkiksi partion digitaalisia palveluja 
ja Evon valtakunnallista nuorisoleirialuetta.”  
 
Liite 86 § | Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö    

87 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTEREIDEN TUOTANTOKUMPPANIN VALINTA  
 

Partiolaisten adventtikalentereiden tuotantokumppani on kilpailutettu 
keväällä 2020. Sopimus on kolmivuotinen. Hallitus valitsi tuotanto-
kumppanin Jyri-Petteri Paloposken esittelyn perusteella.  

 
Päätös Valittiin partiolaisten adventtikalenterin tuotantokumppani vuosiksi 

2021-2023 esityksen mukaisesti. 
 

Liite 87 § | Adventtikalentereiden tuotantokumppaneiden kilpailutusra-
portti    

88 PARTIONEUVOSTON KEVÄTKOKOUS 18.-19.4.2020  
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Suomen Partiolaisten säännöt 13 § Partioneu-
voston kokoukset  
 
Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, 
jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Etäosallistuminen partioneu-
voston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos siitä on il-
moitettu kokouskutsussa ja kun partioneuvostolle on annettu osallistumisoh-
jeet. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-mar-
raskuun aikana.   
 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäse-
nille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston 
kokousta.  
 
Hallitus kutsui partioneuvoston sääntömääräiseen kevätkokoukseensa 
18.-19.4.2020. Kokouskutsu lähetettiin etäosallistumisohjeineen partio-
neuvoston jäsenille ja varajäsenille tiistaina 31.3.2020.  

 
Päätös Päätettiin partioneuvoston kevätkokouksen koolle kutsumisesta, ko-

kouksen työjärjestyksestä ja esityksestä menettelytavoiksi. Kevätko-
kouskutsu ja esityslista sekä etäosallistumisohjeet lähetettiin liitteineen 
partioneuvostolle 31.3.2020 sähköpostitse. Partioneuvoston kevätko-
kousmateriaalit julkaistaan sekä Jemma-intranetissä että osoitteessa 
partioneuvosto.fi.  

 
Liite 88 § 1 | Partioneuvoston kevätkokouskutsu  
 
Liite 88 § 2 | Partioneuvoston kevätkokouksen esityslista PN II/2020 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 18.3.2020 mennessä tehty A-jä-

senaloitteita.  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 18.3.2020 mennessä tehty A-jä-

senkysymyksiä.  

89 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT         
    

Toiminnansuunnittelu 2021 -päivä 4.4.2020 (etänä) 
 
Meripartiojohtajapäivät 4.4.2020 (etänä) 
 
Partioneuvoston ylimääräinen kokous 7.4.2020 (etänä) 
 
 Partioneuvoston kevätkokous 18.-19.4.2020 (etänä) 

 
Päätös Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi.     

90 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN 
 

Päätös  Vahvistettiin Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jä-
senet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.  

 
Liite 90 § | Uudet luottamushenkilöt   

91 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN 
 

 Hallituksen ylimääräinen kokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2020.  
 

Hallituksen seuraava kokous järjestetään tiistaina 28.4.2020. Maria Ruo-
hola esitteli hallituksen kokouksen alustavan asialistan.   
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Partion strategian 2021-2026 mittarit 
 
Euroopan jamboree 
 
WAGGGS-konferenssi 
 
WOSM-konferenssi 
 
Johtajatulet-tapahtuman johtajien valinta 
 
Kompensaatiomalli 
 
Toimintasuunnitelma 2021  
 
Finnjamboree 

 
Päätös Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.  

92 TIEDOKSI   
 

Päätös Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.   
 

Liite 92 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset          
  

   Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi.  
 

Suunnitelma kestävän kehityksen työntekijän rekrytoimiseksi 

93 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
  

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen 
klo 22.20.    
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