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127 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen 
maanantaina 4.5.2020 klo 20.30. 

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

129 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA MENETTELYTAVOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
 Päätös  Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.   
 

Hallituksen kokous järjestettiin kaksiosaisena Teams-kokouksena. Hal-
litus kävi lähetekeskustelun korona-viruksen leviämisen ehkäisemisestä 
ja hidastamisesta maanantaina 4.5.2020. Asiakohdan käsittely keskey-
tettiin klo 21.30 ja sitä jatkettiin tiistaina 5.5.2020 klo 20.00 päätöksiä 
tehden. 

 
 Päätös  Päätettiin kokouksen menettelytavoista. 
 

1. Etäneuvottelussa käytetään Teams-tiimityöpalvelua ja sen keskuste-
luominaisuutta. 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.  

130 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMENPITET KORONA-VIRUKSEN LEVIÄMISEN 

EHKÄISEMISEKSI JA HIDASTAMISEKSI  
 

Suomen hallitus järjesti 4.5.2020 tiedotustilaisuuden, jossa se linjasi ko-
ronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkami-
sesta tehdyn strategian perusteella. Suomen Partiolaiset noudattaa val-
tioneuvoston ohjeita partiotoiminnan turvallisessa järjestämisessä. Hal-
litus teki päätökset Kaisa Leikolan esittelyn perusteella.  
 
 Suomen Partiolaiset avaa koronaviruspandemiaa koskeville päätöksille ja 
tiedotteille oman sivun osoitteeseen partio.fi, jotta ohjeet löytyvät hel-
posti yhdestä paikasta. Sivun julkaisemisesta tiedotetaan erikseen. 

 
Päätös  Partiotoimintaa aletaan järjestää vaiheittain 14.5.2020 alkaen. Suomen 

Partiolaiset ohjeisti partiopiirejä ja partiolippukuntia ja julkaisi tiedot-
teen 6.5.2020.  

 
 Partiolippukunnat eivät järjestä kasvokkain tapahtuvaa ryhmä- ja viik-

kotoimintaa enää kevään aikana, vaan koloilla tapahtuva viikkotoiminta 
jatkuu syksyllä.   

 
 Partiolippukunnat, partiopiirit ja Suomen Partiolaiset voivat järjestää 

korkeintaan 10 hengen partiotapahtumia 14.5.2020 alkaen. Tapahtumat 
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voivat olla esimerkiksi johtajiston kokouksia, 
ryhmien kauden päätöskokoontumisia sekä leiripaikka- ja venetalkoita.  

 
 Partiolippukunnat, partiopiirit ja Suomen Partiolaiset voivat järjestää 

korkeintaan 50 hengen partiotapahtumia 1.6.2020 alkaen. Tapahtumat 
voivat olla esimerkiksi hallinnon kokouksia, päiväretkiä, purjehduksia 
sekä yön yli kestäviä retkiä ja leirejä. Tapahtumissa on kuitenkin otettava 
turvallisuusasiat huolellisesti huomioon. 

 
 Suomen Partiolaiset järjestää partiorekisteri Kuksan tapahtumanhallin-

taan vakioilmoituksen, jonka perusteella tapahtumantekijät voivat infor-
moida osallistujia tapahtumien riskeistä. Tarkoituksena on, että osallis-
tuja voi arvioida riskejä ja suunnitella osallistumistaan, jos hän kuuluu 
esimerkiksi koronavirustaudin riskiryhmään. 

 
Päätös  Ulkomaille suuntautuvia partiomatkoja tai -purjehduksia ei toistaiseksi 

tehdä. 
 
Päätös  23.4.2020 tiedotetun mukaisesti yli 500 hengen partioleirejä ei järjestetä 

kesällä 2020. Partiolippukunnat, partiopiirit ja Suomen Partiolaiset eivät 
järjestä 50-500 hengen partiotapahtumia toistaiseksi. Lue lisää: 
https://www.partio.fi/ajankohtaista/kesalla-2020-ei-jarjesteta-suuria-
partioleireja/   

 
Päätös  Tehdyt päätökset ovat voimassa toistaiseksi ja ne koskevat sekä par-

tiolippukuntia, partiopiirejä ja Suomen Partiolaisia. Hallitus seuraa ti-
lannetta ja valtioneuvoston ohjeita ja muuttaa tarvittaessa ohjeitaan.  

 
Päätös  Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 
 

Liite 130 § | Päätökset partiotoiminnan vaiheittaisesta jatkamisesta          

131 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen 
tiistaina 5.5.2020 klo 21.55. 
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