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1 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Partioneuvoston puheenjohtaja Henna Heikkilä avasi partioneuvoston 
järjestäytymiskokouksen kello 10:05. 

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

SP – FS ry:n säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset  
 
Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin ko-
kouksiin, jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Etäosallistu-
minen partioneuvoston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen 
avulla, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja kun partioneuvostolle on 
annettu osallistumisohjeet. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun ai-
kana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.  
 
Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus tai partio-
neuvosto niin päättää tai jos vähintään 1/5 partioneuvoston jäsenistä 
pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta esittämänsä asian käsittelemiseksi. 
 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvos-
ton jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen par-
tioneuvoston kokousta.  

 
Hallitus päätti partioneuvoston järjestäytymiskokouksen koolle kutsu-
misesta kokouksessaan perjantaina 18.12.2020 (SPH XVII/2020).  
 
Kokouskutsu lähetettiin ohjeineen partioneuvoston jäsenille ja varajäse-
nille sähköpostitse 7.1.2021. Partioneuvoston järjestäytymiskokouksen 
esityslista ja liitteet julkaistiin avoimesti osoitteessa www.partio.fi/par-
tioneuvosto ja Jemma-intranetissä (Järjestön johto > Suomen Partiolais-
ten partioneuvosto).  
 

 
 Päätös  Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
   Todettiin kokouksen läsnäolijat.  

3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Päätös Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi Eero Kivistö ja Jens Back. 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 
 

Päätös Valittiin partioneuvoston sihteeriksi kaudelle 2021 – 2022 hallintopääl-
likkö Maija Kangasniemi. 

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN 
  

Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli kokouksen työjärjestyksen ja me-
nettelytavat. Asiakohta 10 § käsiteltiin kohtien 5 § ja 6 § välissä. Kohdan 
§6 käsittely keskeytettiin lounastauon ajaksi. 
 
Hallitus julkaisi partioneuvoston järjestäytymiskokousta varten etäosal-
listumisohjeet, jotka partioneuvosto vahvisti osana partioneuvoston jär-
jestäytymiskokouksen menettelytapoja.   
 

 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.  



 

 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen menettelytavat  

 
 Etäneuvottelussa käytetään Teams-tiimityöpalvelua ja sen kes-

kusteluominaisuutta. Kokousosallistujat kirjautuvat palveluun 
henkilökohtaisesti PartioID-tunnuksellaan.  
 

 Asiakohdan käsittelyssä käytetään Teams-palveluun perustetta-
vaa kokouskanavaa keskusteluominaisuuksineen. 
 

 Äänestyksessä käytetään Forms-lomaketta, joka jaetaan tarvitta-
essa Teams-keskustelussa. Forms-lomake tallentaa äänivaltais-
ten kokousosallistujien partio.fi-sähköpostiosoitteet. Suljetut 
lippuäänestykset järjestetään erillistä työkalua käyttäen. 
 

 Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot tarvittaessa Teams-keskuste-
lun chatissa ilmoitettujen puheenvuoropyyntöjen perusteella.  
 

 Etäkokouksessa noudatetaan muuten Suomen Partiolaisten me-
nettelytapasäännössä määriteltyjä partioneuvoston kokousten 
menettelytapaa. 

5 A-JÄSENALOITTEISIIN JA -KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN         
 

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.2 Partioneuvoston kokoukset ja 
työskentely  
 
Varsinaiset jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka 
tulee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee 
käsitellä asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai johon sen 
toivotaan antavan ratkaisunsa. Hallitus tekee aloitetta koskevan 
päätösesityksen. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä kuultuaan 
hallituksen esityksen. Aloite tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston 
puheenjohtajalle ja sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen 
partioneuvoston kokousta.  

 
Varsinaiset jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenkysymyksen. 
Hallituksen vastaus merkitään tiedoksi partioneuvoston kokouksessa. 
Kysymys tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja 
sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen partioneuvoston kokousta.  

 
Varsinaisten jäsenten aloitteet tai kysymykset eivät rajoita 
partioneuvoston jäsenten oikeutta tuoda asioita käsiteltäviksi 
partioneuvoston kokouksissa, tehdä asia-, muutos- tai 
päätösesityksiä tai muutoin käyttää heille kuuluvia oikeuksia 
yhdistyslain tarkoittamina valtuutettuina.   

 
Määräaikaan mennessä hallitukselle ei saapunut A-jäsenaloitteita tai -
kysymyksiä.  

 
   
 

Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 23.12.2020 mennessä tehty A-jä-
senaloitteita 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 23.12.2020 mennessä tehty A-jä-

senkysymyksiä. 

6 HALLITUKSEN SUUNNITELMA JA PEREHDYTYS  
 



 

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero kertoi 
partioneuvoston järjestäytymiskokoukselle katsauksen hallituksen ta-
voitteista ja suunnitelluista toimenpiteistä sekä kuluvan vuoden suunni-
telmista.  
 
Talouspäällikkö Panu Räsänen antoi partioneuvostolle katsauksen Suo-
men Partiolaisten talouteen ja sen johtamiseen. Toiminnanjohtaja Kaisa 
Leikola esitteli henkilöstöorganisaatiouudistuksen taustan ja suunnitel-
lut toimenpiteet. 
 
Partioneuvosto kävi esitellyistä teemoista keskustelun ja merkitsi ne tie-
doksi.  
 
 
Liite 6 § 1 | Hallituksen suunnitelma toiminnastaan  
Liite 6 § 2 | Talouden esittely partioneuvostolle 
Liite 6 § 3 | Henkilöorganisaatiouudistuksen esittely 

 
Päätös Merkittiin hallituksen suunnitelma tiedoksi.  
 
Päätös Merkittiin partioneuvoston perehdytys tiedoksi.  

7 PARTIONEUVOSTON KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA     
 
SP – FS ry:n säännöt 12 § Partioneuvosto  
 
Partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.  
 
Partioneuvosto voi asettaa työvaliokunnan valmistelemaan partioneu-
vostossa käsiteltäviä asioita hallituksen kanssa. 
 
SP – FS ry:n menettelytapasääntö 7.3 Partioneuvoston puheenjohtaja, 
varapuheenjohtajat ja työvaliokunta   

 
Partioneuvoston puheenjohtaja johtaa ja kehittää partioneuvoston työs-
kentelyä. Partioneuvoston puheenjohtaja edustaa Suomen Partiolaisia 
hallituksen kanssa sovittavalla tavalla. Partioneuvoston puheenjohtaja 
vastaa, että hallitus ja partioneuvosto työskentelevät Suomen Partiolais-
ten sääntöjen ja menettelytapasäännön mukaisesti. 

 
Partioneuvoston puheenjohtaja osallistuu partioneuvoston kokousten 
sekä varsinaisten ja ylimääräisten jäsenkokousten valmisteluun halli-
tuksen kanssa. Partioneuvoston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-
oikeus Suomen Partiolaisten hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouk-
sissa. Jos partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt, hänen sijaisenaan 
toimii jompikumpi partioneuvoston varapuheenjohtajista. 

 
Partioneuvosto valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kes-
kuudestaan partioneuvoston kaksivuotiseksi toimikaudeksi järjestäyty-
miskokouksessaan. 

 
Kun partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt esimerkiksi johtamasta 
partioneuvoston kokousta, hänen sijaisensa on partioneuvoston ensim-
mäinen varapuheenjohtaja. Jos ensimmäinen varapuheenjohtaja on es-
tynyt, hänen sijaisensa on partioneuvoston toinen varapuheenjohtaja. 
Jos puheenjohtaja on estynyt, eikä varapuheenjohtajia ole vielä valittu, 
partioneuvosto valitsee väliaikaisen puheenjohtajan keskuudestaan, 
kunnes varapuheenjohtajat on valittu. 

 
Partioneuvoston työvaliokunnan muodostavat partioneuvoston puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus nimeää työvaliokuntaan keskuu-
destaan joko puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajista. 



 

Partioneuvosto voi tarpeen mukaan täydentää 
työvaliokuntaa yhdellä tai kahdella muulla jäsenellä. Partioneuvoston 
työvaliokunta valmistelee partioneuvoston lausunnot jäsenkokoukselle 
ja tarvittaessa muut vastaavat lausunnot. 
 
Ehdolle partioneuvoston varapuheenjohtajiksi asettuivat Heini Jokinen, 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry ja Mikko Laitinen, Lounais-Suomen Par-
tiopiiri ry. Jokinen ja Laitinen ovat ilmoittautuneet ehdolle Partioneuvos-
ton järjestäytymiskokouksen Teams -kanavalla ja ehdottivat Jokisen toi-
mivan ensimmäisenä varapuheenjohtajana.  

 
 
 

Päätös Valittiin partioneuvoston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Heini Jo-
kinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Mikko Laitinen Suomen Partio-
laisten sääntöjen perusteella.   

 
Päätös Päätettiin, että partioneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

muodostavat partioneuvoston työvaliokunnan. Merkittiin tiedoksi, että 
hallituksen puheenjohtaja edustaa Suomen Partiolaisten hallitusta par-
tioneuvoston työvaliokunnan kokouksissa, sekä Suomen Partiolaisten 
toiminnanjohtaja ja hallintopäällikkö osallistuvat partioneuvoston työ-
valiokunnan kokouksiin tarvittaessa. 

 

8 SUOMEN PARTIOLAISTEN JA EV. LUT. KIRKON VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS 
 

Suomen Partiolaisilla ja Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on yh-
teistyösopimus, jota on päivitetty viimeksi 2008. Molemmat osapuolet 
ovat todenneet, että yhteistyösopimusta on tarpeen päivittää vastaa-
maan nykypäivän yhteistyötä. Uutta yhteistyösopimusta on työstetty yh-
dessä Suomen Partiolaisten, kirkkohallituksen ja seppojen kanssa. Par-
tioneuvoston ylimääräinen kokous kävi aiheesta keskustelun 20.9.2020 
ja hyväksyi sopimuksen syyskokouksessaan 28.-29.11.2020.  
 
Kirkkohallituksen täysistunto kävi sopimuksesta lähetekeskustelun 
24.11.2020 ja lähetti sen 8.12.2020 piispainkokouksen lausuttavaksi. Piis-
painkokous esitti sopimukseen joitakin muutoksia, joiden pohjalta kirk-
kohallituksen täysistunto käsitteli ja hyväksyi sopimuksen muutamilla 
muutoksilla kokouksessaan 15.12.2020.  Koska partioneuvoston hyväksy-
mään sopimukseen tuli kirkkohallituksen päätöksessä muutoksia, on 
partioneuvoston hyväksyttävä yhteistyösopimus uudelleen. 
 
Hallituksen yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Mirva Ma-
tikka esitteli partioneuvostolle Suomen Partiolaisten ja Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon välisen yhteistyön taustan ja sopimuksen. 
 
Liite 8 § | Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen kirkon välinen 
yhteistyösopimus, kirkkohallituksen täysistunnon hyväksymä 15.12.2020 
 

 
Päätös Hyväksyttiin Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen kirkon väli-

nen yhteistyösopimus. 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 UUSIEN LIPPUKUNTIEN PERUSTAMINEN YHTEISLIPPUKUN-
TINA 

 
Yhteiskunnassa puretaan sukupuolittuneita rakenteita ja partion on 
omalta osaltaan vaikutettava ja luotava yhdenvertaista ja tasa-arvoista 
maailmaa. Suomessa ei ole 70-luvun jälkeen perustettu kuin yksi eril-
lislippukunta. Asiasta ei kuitenkaan koskaan ole virallisesti linjattu ja 
siten on mahdollista, että jossakin syntyisi tahto perustaa tyttö- tai 
poikalippukuntia.  
 
Hallituksen aluetyöstä vastaava jäsen Anni Karsma esitteli vuonna 2020 
aluevaliokunnassa käynnistetyn prosessin linjauksesta, jonka mukaan 
uudet lippukunnat perustettaisiin aina yhteislippukuntina. Linjaus ei 
vaikuttaisi olemassa oleviin lippukuntiin.  
 
Partioneuvosto kävi asiasta lähetekeskustelun, ja evästi hallitusta uu-
sien lippukuntien perustamisen ja yhteislippukuntien linjauksen val-
mistelussa. Partioneuvosto tekee asiaan liittyvät tarvittavat päätökset 
kevätkokouksessaan. 
 
Liite 9 § | Uusien lippukuntien perustaminen yhteislippukuntina 

 
 

 
Päätös  Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.   

 

10 PARTIONEUVOSTON TYÖSKENTELY JA TOIMINTATAVAT 
 

Partioneuvoston puheenjohtaja Henna Heikkilä esitteli neuvoston toi-
mintatavat ja työskentelysuunnitelman. Partioneuvosto sopi työskente-
lysuunnitelmastaan ja toimintatavoistaan kaksivuotiskaudella 2021-
2022. 
 
Liite 10 § | Partioneuvoston toimintatavat 

 
Päätös Merkittiin partioneuvoston työskentelysuunnitelma tiedoksi.       

 
Päätös Hyväksyttiin partioneuvoston toimintatavat. Päätettiin jatkossa 

streamata partioneuvoston kokoukset. 
 

11 SEURAAVAN PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN VALMISTELU 
 

Partioneuvoston kevätkokous järjestetään 10-11.4.2021. Partioneuvoston 
puheenjohtaja esittelee kokouksen alustavan asialistan. 
 
 Hallituksen raportti 

 
 Vuosikertomuksen 2020 vahvistaminen  

 
 Tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen 

 
 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

 
 Jäsenmaksut vuonna 2022 

 
 Adventtikalenterien myyntihinta vuonna 2022 

 



 

 Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön avustus  
 

 Uusien lippukuntien perustaminen yhteislippukuntina 
 

 Strategian 2015–2020 arviointi 
 

A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava partioneuvoston pu-
heenjohtajalle ja sihteerille sähköpostitse 10.3.2021 mennessä.  
 
 
Jos partioneuvoston varsinainen jäsen haluaa asian nostettavaksi ko-
kouksen esityslistalle, tästä tulee ilmoittaa partioneuvoston puheenjoh-
tajalle ja sihteerille sähköpostitse 10.3.2021 mennessä. 
 

12 KOKOUKSEN ARVIOINTI 
 
 Kokouksen arviointi toteutettiin kyselylomakkeella. Partioneuvoston 

työvaliokunta käsittelee arvioinnin seuraavassa kokouksessaan ja kehit-
tää neuvoston kokoustyöskentelyä sen pohjalta. 

 
Merkittiin kokouksen arviointi tiedoksi. 

 

13 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT  
 

 Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtaja esitteli Partion ko-
ronalinjauksen ja päätöksentekovastuut.  

 
Merkittiin esittely tiedoksi. 

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

 Partioneuvoston puheenjohtaja Henna Heikkilä päätti partioneuvoston 
järjestäytymiskokouksen kello 16:38. 

 
 
 


