Kutsu 26.03.2021

Liite 1 | PN II/2021 – esityslista
Jakelu: Suomen Partiolaisten partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet
Tiedoksi: Suomen Partiolaisten hallitus ja henkilöstö, piirinjohtajat, toiminnanjohtajat ja järjestösihteerit
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitus kutsuu partioneuvoston kevätkokouksen koolle 10.-11.4.2021
Hallitus päätti kokouksen koolle kutsumisesta 25.3.2021.

Partioneuvoston kevätkokous 10-11.4.2021
Partioneuvoston kevätkokous järjestetään kaksipäiväisenä Partioasemalla, osoitteessa Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Hallitus kuitenkin suosittelee voimakkaasti, että kaikki osallistuvat kokoukseen etänä Covid19-pandemian
leviämisen rajoittamiseksi. Partioneuvoston kokous toteutetaan Teams-kokouksena.
Menettelytapasäännön kohdan 7.2. mukaan Partioneuvoston varsinaisella jäsenellä tai tämän ollessa estynyt varajäsenellä on äänioikeus partioneuvoston kokouksissa. Jos partioneuvoston varsinainen jäsen on estynyt, hän pyytää
tilalleen yhden varajäsenen oman A-jäsenensä partioneuvoston varajäsenistä.
Esityslista ja sen liitteet on julkaistu avoimesti osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto.

Lauantai 10.4.2021
Klo 13:00
Klo 15:10
Klo 15:40
Klo 17:30
Klo 18:30–20:00

Partioneuvoston kokous (§ 15 - § 23)
Tauko
Partioneuvoston kokous (§ 29, §24- § 28)
Kokous päättyy
Iltaohjelma (Erillinen linkki)

Sunnuntai 11.4.2021
Klo 10:00
Klo 11:00
Klo 11:10
Klo 13:00

Partioneuvoston kokous (§ 31 )
Tauko
Partioneuvoston kokous (§ 30, § 32 - § 35)
Kokous päättyy

Teams-iltakoulu keskiviikkona 31.3.2021
Ennen partioneuvoston kevätkokousta järjestetään iltakoulu keskiviikkona 31.3.2021 kello 18:15–20:00. Iltakoulussa
tutustutaan vuoden 2020 lukuihin sekä tilinpäätökseen ja kuinka sitä luetaan. Iltakoulu on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallitukselle ja partioneuvoston jäsenille sekä varajäsenille. Iltakoulu nauhoitetaan, ja se on saatavilla
partioneuvoston Teams-työskentelytilassa kevätkokoukseen saakka.
Linkki iltakoulun Teams -kokoukseen.
Ennen iltakoulua järjestetään avoin tilaisuus, jossa hallitus esittelee Partion strategian mittareita ja keskeisiä tunnuslukuja. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Löydät linkin katsaukseen Partion Teamsin Suomen Partiolaiset -tiimin SP hallituksen ajankohtaiset -kanavalta eli täältä:
Linkki Strategian mittarit -tilaisuuteen

Partioneuvoston iltaohjelma 10.4.2021
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Lauantaina varsinaisen kokouksen jälkeen neuvosto pääsee tutustumaan rennommissa merkeissä seppo.io -pelialustaan, joka on vastikään otettu käyttöön partiossa!
Linkki iltaohjelmaan

Partioneuvoston kevätkokouksen ruokailut
Suomen Partiolaisten etäkokousten kulukorvauskäytäntöjen mukaisesti partioneuvoston kokoukseen osallistuville
korvataan viikonlopun kokouksesta yhteensä 25 euroa kuluja. Kokousosallistujat vastaavat itse ruokailujen järjestämisestä ja ruokakulut voi joko hakea takaisin kululaskuna tai hyödyntäen Suomen Partiolaisten Wolt-yritystiliä.
Kokoukseen Kuksan kautta ilmoittautuneille avataan Wolt-laskulle tilaamisen mahdollisuus perjantai 9.4 – sunnuntai 11.4. 2021 väliseksi ajaksi. Osallistuja voi tilata näin ruuat ennakkoon sopivalle ajankohdalle. Jos tilauksen
summa ylittää 25 euroa, on ylimenevä summa mahdollista maksaa Wolt-krediiteillä, joita osallistuja voi ostaa
omalle käyttäjätililleen. Kuljetusmaksujen tulee sisältyä 25 euron rajaan.

Ilmoittaudu partioneuvoston kokoukseen Kuksassa 5.4.2021 mennessä
Ilmoittaudu partioneuvoston järjestäytymiskokoukseen Kuksassa:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40618

Tervetuloa Partioneuvoston kevätkokoukseen!

Siiri Somerkero
hallituksen puheenjohtaja

Henna Heikkilä
partioneuvoston puheenjohtaja
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