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1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola avasi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kuudennentoista varsinaisen jäsenkokouksen lauantaina
14.11.2020 klo 10.00.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö 6.1 Varsinainen jäsenkokous
Päätös

Inka Hopsu ja Henrik Vuornos valittiin kokouksen puheenjohtajiksi.

Päätös

Tea Hurme ja Kaisa Leikola valittiin kokouksen pöytäkirjanpitäjiksi.

Päätös

Tarja Seppälä (Uusimaa) ja Harri Kastell (Pohjanmaa) valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Sami Salonen (Prospectum) ja SP:n hallituksen jäsen Antti Reinikainen valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi.

Päätös

Jäsenkokoukseen osallistui yhteensä 186 henkilöä. Jäsenkokouksen kokonaisäänimäärä oli 116.
Liite 2 § 1 | Varsinaisten jäsenten ääni- ja jäsenmäärät Suomen Partiolaisten kokouksissa
Liite 2 § 2 | Lista kokouksen osallistujista

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 sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. C-jäsenten kokouskutsu 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 yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 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 mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.
Suomen Partiolaisten hallitus päätti kuudennentoista varsinaisen jäsenkokouksen
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.
Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Liite 3 § | Suomen Partiolaisten jäsenkokouskutsu

4 JÄSENKOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNNÖN JA TYÖJÄJRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN
Suomen Partiolaisten säännöt 9 § Jäsenkokous
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Varsinaisen jäsenen
tulee ilmoittaa hallitukselle kirjallisesti viimeistään syyskuun 1. päivänä ne asiat,
jotka se haluaa käsiteltäväksi jäsenkokouksessa sääntöjen 11 § mainittujen asioiden
lisäksi.
Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö 6.1 Varsinainen jäsenkokous
Varsinainen jäsenkokous vahvistaa menettelytapansa. Jäsenkokouksen menettelytapasääntömalli on Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön liite.
Kokouksen puheenjohtaja Inka Hopsu esitteli hallituksen esityksen jäsenkokouksen
menettelytavoiksi.
Päätös

Vahvistettiin jäsenkokouksen menettelytavat ja työjärjestys hallituksen esityksen
mukaisesti.
1.

Etäkokouksessa käytetään Prospectum Live -nimistä digitaalista palvelua. Kokousosallistujat kirjautuvat palveluun henkilökohtaisesti.

2.

Kaikilla henkilöillä, joilla on partionjohtajan valtakirja ja jotka ovat maksaneet
jäsenmaksunsa, on varsinaisessa jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Äänioikeus on vain varsinaisten jäsenten valtakirjalla valtuuttamilla kokousedustajilla. Jäsenkokouksessa äänestetään erillisen digitaalisen palvelun avulla.

3.

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

4.

Puheenvuorot pyydetään digitaalisessa palvelussa kättä nostamalla, PVPlyhenteellä 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 sellaista kokouksessa.

5.

Asian käsittelyn perustana ovat aina hallituksen esitykset.
Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aikana ei tehdä muutos- tai lisäysesityksiä. Asioista keskustellaan yksityiskohtaisesti yleiskeskustelun jälkeen,
jolloin muutos- ja lisäysesitykset tehdään kirjallisesti jäsenkokouksessa käytössä
olevassa digitaalisessa palvelussa.

6.

Varsinaisessa jäsenkokouksessa äänestetään ainoastaan kannatetuista esityksistä. Äänioikeutetun kokousedustajan tulee kannattaa esitystä pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa.

7.

Mikäli asiassa ei ole tehty kannatettuja muutos- tai lisäysesityksiä, päätökseksi tulee hallituksen esitys. Jos asiasta äänestetään, päätökseksi tulee se esitys, jota
kannattaa enemmän kuin puolet äänestäneistä äänioikeutetuista kokousedustajista. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

8.

Kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen henkilövaaleissa.

9.

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

10. 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.
11. Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu
edustaja voi äänestää enintään yhtä montaa ehdokasta kuin on valittavia ehdokkaita. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat tulevat valituiksi. Äänten mennessä tasan
vaali ratkaistaan arvalla.
12. Enemmistövaali on suoritettava suljetuin lipuin, kun vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. Suhteellinen vaali suoritetaan suljetuin lipuin.
13. 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 kirjallisesti.
14. Varsinainen jäsenkokous striimataan eli lähetetään reaaliaikaisena verkkolähetyksenä.
15. Jos varsinainen delegaatti estyy osallistumaan kokoukseen, niin tästä tulee ilmoittaa välittömästi delegaation puheenjohtajalle, joka välittää tiedon kokouksen sihteerille. Tällöin varadelegaatti saa äänioikeuden.
16. Mikäli kokouksessa tulee tarve koeäänestykselle, niin tätä varten perustetaan
oma suljettu Teams-kanava. Kokouksen puheenjohtaja kirjaa vaihtoehdot kanavalle, ja näitä kannatetaan peukuttamalla pohjaesitystä tai muutosesitystä.

5 HALLITUKSEN KERTOMUS 2019-2020
Suomen Partiolaisten säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat
Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä
kaksivuotiskaudelta.
Hallituksen puheenjohtajat antoivat varsinaiselle jäsenkokoukselle hallituksen analyysin ja kertomuksen Suomen Partiolaisten taloudesta ja toiminnasta vuosina 20192020.
Viidestoista varsinainen jäsenkokous hyväksyi partion tähtikarttaa koskevan ponnen, johon Malin Lindholm vastasi Suomen Partiolaisten hallituksen puolesta. Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaan pitkän ajan tapahtumasuunnitelman (ent. tähtikartan) hyväksyy nykyisin partioneuvosto, ei jäsenkokous. Menettelytapasääntö päivitettiin jäsenkokousten 2018 ja 2020 välillä.
Päätös

Todettiin hallituksen kertomus 2019-2020 käsitellyksi ja merkittiin se tiedoksi.
Liite 5 § 1 | Hallituksen kertomus 2019-2020

Päätös

Merkittiin hallituksen vastaus viidennentoista varsinaisen jäsenkokouksen ponteen
(4 § 14) tiedoksi.

Liite 5 § 2 | Suomen Partiolaisten 15. varsinaisen jäsenkokouksen pöytäkirjanote ja jäsenkokouksessa tehty ponsi (4 § 14)
Liite 5 § 3 | Hallituksen ponsivastaus

6 SUOMEN PARTIOLAISTEN SÄÄNNÖT
Suomen Partiolaisten säännöt 22 § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos 2/3 jäsenkokouksen äänestyksessä
annetuista äänistä sitä kannattaa.
Eduskunta hyväksyi lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen
rajoittamiseksi. Poikkeuslaki oli voimassa kevään 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). Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola esitteli sääntömuutosesityksen kokoukselle. Patentti- ja rekisterihallitus on antanut sääntömuutoksesta myönteisen ennakkotarkastuspäätöksen. Partioneuvosto antoi päätösesitystä
puoltavan jäsenkokouslausuntonsa Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön
mukaisesti 20.9.2020, minkä Pauli Engblom esitteli.
Päätös

Päätettiin sääntömuutoksesta hallituksen esityksen ja partioneuvoston lausunnon
mukaisesti. Ennakkotarkastettuja sääntöjä alettiin soveltaa välittömästi.
Liite 6 § 1 | Suomen Partiolaisten sääntömuutos
Liite 6 § 2 | Sääntömuutoksen esittely
Liite 6 § 3 | Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle sääntömuutoksesta
Liite 6 § 4 | Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös
Liite 6 § 5 | Ennakkotarkastetut säännöt

7 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN
Suomen Partiolaisten viidestoista varsinainen jäsenkokous aloitti partion peruskirjan kaksivuotisen muutosprosessin. Partion peruskirjan uudistamisessa on otettu
huomioon sekä vuosien 2017-2018 arvokeskustelu että partion arvotyöryhmän suositukset viidennentoista varsinaisen jäsenkokouksen päätöksen mukaisesti. Sama jäsenkokous päätti myös, että Suomen Partiolaiset aloittaa uuden partiolupauksen tai
uusien partiolupausten valmistelun sekä päivittää kasvatustavoitteet.
Viidestoista varsinainen jäsenkokous hyväksyi partion peruskirjan uudistamista
koskevan ponnen.
Suomen Partiolaisten hallitus perusti työryhmän, joka vastasi partion peruskirjan
muutosprosessista ja joka varmisti, että partiolaisilla, partion 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 peruskirjan uudistustyöstä 22.9.2019. Hallitus hyväksyi peruskirjaesityksensä varsinaiselle jäsenkokoukselle 30.3.2020 (SPH IV/2020). Partioneuvosto antoi hallituksen peruskirjaesityksestä puoltavan jäsenkokouslausunnon 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.
Maria Ruohola esitteli hallituksen esityksen uudeksi peruskirjaksi. Pauli Engblom
esitteli partioneuvoston lausunnot.
Kokouksessa tutustuttiin myös uuden peruskirjan jalkautusta edistävään materiaaliin.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti suomen- ruotsin ja englanninkielinen partion peruskirja
hallituksen esityksen ja partioneuvoston lausuntojen mukaisesti.

Päätös

Merkittiin hallituksen vastaus viidennentoista varsinaisen jäsenkokouksen ponteen
(11 §) tiedoksi.
Liite 7 § 1 | Suomen Partiolaisten 15. varsinaisen jäsenkokouksen pöytäkirjanote ja
jäsenkokouksessa tehty ponsi (11 §)
Liite 7 § 2 | Partion peruskirjan uudistaminen ja esityksen perusteet
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

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 vapaaehtoisilla 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 ruotsiksi ja englanniksi.
Partioneuvosto antoi hallituksen strategiaesitystä puoltavan jäsenkokouslausunnon
Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaisesti 18.-19.4.2020.
Lasse Roiha esitteli hallituksen strategiaesityksen ja Pauli Engblom partioneuvoston
lausunnon.
Uudenmaan partiopiirin teki Lounais-Suomen partiopiirin kannattaman muutosehdotuksen strategian Partio kasvaa-alakohtaan ”Maahanmuuttajataustaiset löytävät
partiosta harrastuksen itselleen.” Kokouksen enemmistö kannatti hallituksen pohjaesitystä.
Hämeen partiopiiri esitti kannatetun ponnen asiakohtaan liittyen. Ponsi hyväksyttiin
yksimielisesti.
Uudenmaan partiopiiri esitti kannatetun ponnen asiakohtaan liittyen, Pääkaupunkiseudun partiolaiset vastustivat ponnen hyväksymistä. Ponnesta äänestettiin ja sitä ei
hyväksytty.
Päätös

Hyväksyttiin partion strategia, joka on voimassa 2021-2026, hallituksen esityksen ja
partioneuvoston lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin Hämeen partiopiirin ry:n ponsiesitys yksimieleisesti.
Tutustu tarkemmin www.partio.fi/strategia.
Liite 8 § 1 | Partion strategian uudistaminen
Liite 8 § 2 | Partion strategia 2021-2026
Liite 8 § 3 | Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle strategiasta
Liite 8 § 4 | Hämeen partiopiirin ponsiesitys

9 HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 -TAVOITE
Suomen Partiolaisten viidestoista varsinainen jäsenkokous hyväksyi kestävää kehitystä käsitelleen julkilausuman. Hallitus perusti työryhmän, 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 jäsenkokouslausunnon Suomen Partiolaisten
menettelytapasäännön mukaisesti 20.9.2020.
Mirva Matikka esitteli hallituksen esityksen Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteeksi
ja Pauli Engblom esitteli partioneuvoston lausunnon.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti Hiilineutraali partio 2030 -tavoite hallituksen esityksen
ja partioneuvoston lausunnon mukaisesti.
Haluamme, että partioliike Suomessa toimii nykyistä vaikuttavammin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Partion tulee olla nykyistä vahvemmin ilmastopositiivinen liike, jonka kautta lapset ja nuoret saavat tietoja ja taitoja toimia sekä vaikuttaa yhteiskunnassa ilmastonmuutosta hillitsevästi.
Partion ilmastotyö koostuu
-

partiotoiminnan oman hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä
partion hiilikädenjäljen kasvattamisesta

siten, että partiotoiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Partioneuvosto
hyväksyy suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa määritellään
myös, miten tavoitteen toteutumista seurataan ja milloin viimeistään tarkastellaan
mahdollisuutta saavuttaa partiotoiminnan hiilineutraalius jopa aikaisemmin kuin vuoteen 2030 mennessä.
Liite 9 § 1 | Hiilineutraali partio 2030 -esittely
Liite 9 § 2 | Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle Hiilineutraali partio 2030 tavoitteesta

10 VAALITOIMIKUNNAN RAPORTTI JA EHDOKKAIDEN ESITTELY
Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous asetti 18.-19.4.2020 vaalitoimikunnan valmistelemaan vuoden 2020 varsinaisessa jäsenkokouksessa ja partioneuvoston syyskokouksessa käytävää vaalia.
Partioneuvoston kevätkokous vahvisti vaalitoimikunnan tehtävänannoksi Suomen
Partiolaisten hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien sekä partioneuvoston
puheenjohtajan vaalit.
Anu Niemi esitteli vaalitoimikunnan raportin ja ehdokkaat edellä mainittuihin luottamustehtäviin

Ehdokas hallituksen puheenjohtajaksi: Siiri Somerkero, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Ehdokas hallituksen varapuheenjohtajaksi: Stefan Stjärnstedt, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Ehdokas hallituksen varapuheenjohtajaksi: Inari Timonen-Nissi, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Pohjanmaan Partiolaiset ry
Ehdokas partioneuvoston puheenjohtajaksi: Henna Heikkilä, Hämeen Partiopiiri ry
Jokainen ehdokas piti lyhyen puheenvuoron.
Kokouksen puheenjohtaja Henrik Vuornos katsoi vaalitoimikunnan asettamat ehdokkaat vaalitoimikunnan tehtävänannon perusteella asetetuiksi ehdokkaiksi varsinaisessa jäsenkokouksessa käytäviin vaaleihin.
Päätös

Merkittiin vaalitoimikunnan raportti tiedoksi.
Liite 10 § | Vaalitoimikunnan raportti

Päätös

Ehdokasasettelu todettiin 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 ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta
ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.
Kokouksen puheenjohtaja Henrik Vuornos totesi ehdokasasettelun: Hallituksen puheenjohtajaksi oli ehdolla Siiri Somerkero. Tiia Merenheimo Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry:stä piti Kihlströmille kannatuspuheenvuoron.
Päätös

Siiri Somerkero valittiin Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen puheenjohtajaksi 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.
Kokouksen puheenjohtaja Henrik Vuornos totesi ehdokasasettelun: Suomen Partiolaisten hallituksen varapuheenjohtajiksi olivat ehdolla Stefan Stjärnstedt ja Inari Timonen-Nissi.
Koska varapuheenjohtajaehdokkaita oli vain kaksi ja ehdokkaat itse olivat sopineet
siitä, että Stefan Stjärnstedt toimii ensimmäisenä ja Timonen-Nissi toisena varapuheenjohtajana, kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokous poikkeaa säännöistä
eikä äänestystä asiasta järjestetä.

Anna Engblom Lounais-Suomen Partiopiiri ry:stä piti
Stjärnstedtille kannatuspuheenvuoron. Laura Ritola Pohjanmaan partiolaisista piti
kannatuspuheenvuoron Timonen-Nissille.
Päätös

Yhdistyksen säännöistä poiketen päätettiin kokouksen menettelytavaksi se, että
varapuheenjohtajien keskinäistä järjestystä ei tarvitse määrittää äänestyksellä, vaan
ehdokkaiden keskenään sopima järjestys sopii kokoukselle.

Päätös

Stefan Stjärnstedt valittiin Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen
ensimmäiseksi varapuheenjohtaja kaudeksi 2021-2022.

Päätös

Inari Timonen-Nissi valittiin Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen
toinen varapuheenjohtajaksi 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 ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta
ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.
Kokouksen puheenjohtaja Henrik Vuornos totesi ehdokasasettelun: Suomen Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtajaksi oli ehdolla Henna Heikkilä. Hämeen Partiopiiri ry piti Heikkilälle kannatuspuheenvuoron.
Päätös

Henna Heikkilä valittiin Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvoston puheenjohtajaksi 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 jäsenestä yksi (1)
jäsen kutakin alkavaa 3 000 partiolaista kohti. Jäsenmäärä tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten 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.
Kokouksen puheenjohtaja xx totesi varsinaisten jäsenten asettamat ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi kaudeksi 2021-2022 sihteerin xx esittelyn
perusteella.
Päätös

Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valittiin yksimielisesti kaudeksi 2021-2022
varsinaisten jäsenten ehdokasasettelun mukaisesti.
Liite 14 § | Suomen Partiolaisten partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet 2021-2022

15 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Päätös

Vaihdettiin toiseksi ääntenlaskijaksi Sami Salosen (Prospectum) tilalle Jussi Saari
(Prospectum)

16 TIEDOKSI
Päätös

Merkittiin tiedoksi jäsenkokoukselle annetut videotervehdykset sekä jäsenkokouksessa pidetyt puheet ja esittelyt.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että hallitukselle ei esitetty muita asioita käsiteltäväksi kuudennessatoista varsinaisessa jäsenkokouksessa.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja Inka Hopsu päätti kokouksen sunnuntaina 15.11.2020 klo
13.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Inka Hopsu
puheenjohtaja

Henrik Vuornos
puheenjohtaja

Kaisa Leikola
sihteeri

Tea Hurme
sihteeri

Harri Kastell
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Seppälä
pöytäkirjan tarkastaja

