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15 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Partioneuvoston puheenjohtaja avasi partioneuvoston kevätkokouksen 
lauantaina 10.04.2021 kello 13:02 
 

16 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 partioneu-
vosto 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 partio-
neuvoston kokousta.  

 
Hallitus päätti partioneuvoston kevätkokouksen koolle kutsumisesta ko-
kouksessaan torstaina 25.3.2021 (SPH IV/2021) 
 
Kokouskutsu lähetettiin ohjeineen partioneuvoston jäsenille ja varajäse-
nille sähköpostitse 26.3.2021. Partioneuvoston kevätkokouksen esityslista 
ja liitteet julkaistiin avoimesti osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto 
ja Jemma-intranetissä (Järjestön johto > Suomen Partiolaisten partioneu-
vosto).  

 
 Päätös  Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 Päätös  Todettiin kokouksen läsnäolijat ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus  
   esittelijöille ja kokouksen streamaajalle. 
 

17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Päätös Valittiin Daniela Karlsson ja Anu Niemi pöytäkirjantarkastajiksi. 
 

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajat toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 

18 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN 
  

Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli partioneuvoston kokouksen työ-
järjestyksen ja menettelytavat.  
 
Hallitus julkaisi partioneuvoston järjestäytymiskokousta varten etäosal-
listumisohjeet, jotka partioneuvosto vahvisti partioneuvoston menettely-
tavoiksi järjestäytymiskokouksessa. Partioneuvoston kokous striimataan. 



 

 
 
 
 
 
Partioneuvosto käsitteli lauantaina 10.4. kokouksen asiakohdat § 15 – § 
27, §29 ja sunnuntaina 11.4.2021 asiakohdat § 28, § 30 - §35. 

 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.  
 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen menettelytavat.  

 
• Etäneuvottelussa käytetään Teams-tiimityöpalvelua ja sen keskuste-

luominaisuutta. Kokousosallistujat kirjautuvat palveluun henkilökoh-
taisesti PartioID-tunnuksellaan.  
 

• Asiakohdan käsittelyssä käytetään Teams-palveluun perustettavaa 
kokouskanavaa keskusteluominaisuuksineen. 
 

• Äänestyksessä käytetään Forms-lomaketta, joka jaetaan tarvittaessa 
Teams-keskustelussa. Forms-lomake tallentaa äänivaltaisten ko-
kousosallistujien partio.fi-sähköpostiosoitteet. Suljetut lippuäänes-
tykset järjestetään erillistä työkalua käyttäen. 
 

• Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot tarvittaessa Teams-keskustelun 
chatissa ilmoitettujen puheenvuoropyyntöjen perusteella.  
 

• Etäkokouksessa noudatetaan muuten Suomen Partiolaisten menette-
lytapasäännössä määriteltyjä partioneuvoston kokousten menettely-
tapaa. 
 

• Kokouksen puheenvuoroja ei oletuksena tulkata, mutta kokouksen osal-
listuja voi halutessaan pyytää tulkkausta. Pyyntö tehdään puheenvuoron 
aikana tai heti sen päätyttyä kirjoittamalla viesti kokouksen keskuste-
luun. Tulkkauspuheenvuorot menevät muiden puheenvuoropyyntöjen 
edelle. 
 

 

19 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.   

 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 10.03.2021 mennessä tehty A-jä-
senaloitteita 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 10.03.2021 mennessä tehty A-jä-

senkysymyksiä. 
 
 
   
 

20 HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN  
 
Hallituksen puheenjohtaja ja hallitus antoivat partioneuvostolle katsauk-
sen hallituksen toiminnasta. 
 
Liite 20 § 1 | Hallituksen raportti 

 
Päätös Merkittiin hallituksen raportti tiedoksi.  
 

21 SUOMEN PARTIOLAISTEN VUOSIKERTOMUS 2020 
 

Puheenjohtaja Siiri Somerkero esitteli Suomen Partiolaisten vuosikerto-
muksen. Hallitus hyväksyi esityksensä kokouksessaan 25.3.2021. Vuosi-
kertomusta täydentää erillinen toimitettu ja sähköisesti julkaistava vuo-
sikirja 2020 – joka on tarkoitettu partion kumppanuus- ja vaikuttamis-
työhön. 

 
Liite 21 § 1 | Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2020 
 
Liite 21 § 2 | Suomen Partiolaisten vuosikertomustiivistelmä 
 

 
Päätös Vahvistetiin Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2020       

 
Päätös Merkittiin tiedoksi kertomus ruotsinkielisestä partiotoiminnasta vuonna 

2020, joka sisältyi Suomen Partiolaisten vuosikertomukseen. 
 

22 SUOMEN PARTIOLAISTEN TILINPÄÄTÖS 2020 
 

Talousjohtaja Panu Räsänen esitteli Suomen Partiolaisten tilinpäätöksen 
2020. Hallitus on hyväksynyt esityksensä 25.3.2021. 

 
Liite 22 § 1 | Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2020 
 
Liite 22 § 2 | Suomen Partiolaisten tilinpäätöstiivistelmä 
 

 
Päätös Vahvistettiin Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2020.       

 
 



 

23 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA 

MUILLE TILIVELVOLLISILLE 
 

Partioneuvoston puheenjohtaja Henna Heikkilä esitteli PwC Suomi, eli 
PricewaterhouseCoopers Oyn toimittaman tilintarkastuskertomuksen.  
 
Liite 23 § | Tilintarkastuskertomus 2020 
 

 
Päätös Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

vuosikertomuksen 2020, tilinpäätöksen 2020 ja tilintarkastuskertomuk-
sen perusteella.       

 

24 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENMAKSUT 2022 
 

 
SP – FS ry:n säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät 
asiat   

  
Päätetään jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle.   

  
Hallitus päätti jäsenmaksuesityksestään 25.3.2021. Hallitus ei esittänyt 
muutoksia jäsenmaksuihin vuodeksi 2022. 
 

 
A1-jäsen  34,50 € 
 
A1-jäseniä ovat kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset. Jos perheessä on enem-
män kuin yksi partiolainen, ensimmäinen lapsi tai nuori on A1-jäsen.  

 
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 per-
heessä ovat A2-jäseniä.  

 
A3-jäsen  12,25 € 
 
A3-jäseniä ovat 4-6-vuotiaat (perhepartioon osallistuvat) lapset. 0-3-
vuotiaat lapset eivät maksa jäsenmaksua osallistuessaan perhepartiotoi-
mintaan.  
 
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 € 
 
C-yhteisöjäsen  1 200 €  
 
 



 

 
Päätös Päätettiin Suomen Partiolaisten jäsenmaksut vuodeksi 2022 hallituksen 

esityksen mukaisesti.  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi, että Suomen Partiolaiset kerää jäsenmaksun yhtey-

dessä vapaaehtoisen kymmenen (10) euron jäsenmaksun, joka kohdiste-
taan Partion ystävät -rahastoon lasten ja nuorten harrastamisen tuke-
miseksi.  

 
 
 

 

25 SUOMEN PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIN MYYNTIHINTA 2022 
 

Partioneuvosto päätti partiolaisten adventtikalenterin myyntihinnan ja 
tuottojen jakosuhteen vuodeksi 2022. Hallitus päätti esityksestään 
25.3.2021. Hallitus ei esitä muutoksia.  

 
Adventtikalenterin myyntihinta on vuonna 2022 10 euroa.  
 
Tuottojen jakosuhde 
 

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

 
Liite 25 § 1 | Partiolaisten adventtikalenterikampanjan (2020) loppura-
portti   

 
 

Päätös Vahvistettiin adventtikalenterin myyntihinta ja tuottojen jakosuhde vuo-
deksi 2022.   

 
Päätös Merkittiin tiedoksi adventtikalenterikampanjan 2020 loppuraportti. 
 

26 VALTAKUNNALLISEN NUORISOALAN JÄRJESTÖN AVUSTUS 
 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksen val-
takunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan. Yleisavustuksen tar-
koituksena 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 2022 syyskuun 2021 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 delegointisopi-
musta, 2. selvitystä edellisvuoden valtionavustuksen käytöstä ja 3. kaik-
kien opetus- ja kulttuuriministeriön avustusehtojen ja -ohjeiden noudat-
tamista.  

 



 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuori-
soalan järjestöille avustuksina 18,6 miljoonaa euroa vuodeksi 2021. Suo-
men Partiolaiset sai vuodeksi 2021 1 455 000 euron suuruisen valtionavus-
tuksen, 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.  
 
Jakosuhde: 
 
Partiopiirit 52 % 

 
Suomen Partiolaiset 48 %  

 
Liite 26 § 1 | Valtionavustuspäätös vuodeksi 2021 
 
Liite 26 § 2 | Delegointisopimus 2021  
 
Liite 26 § 3 | Selvityspyyntö 2021  
 
Liite 26 § 4 | Selvitys alueellisesta partiotoiminnasta 2020 
 
Liite 26 § 5 | Valtionavustustoiminta partiossa  

 
 
Päätös Vahvistettiin esityksen mukainen valtionavustuksen jakosuhde ja -tapa.  

 

27 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENYYDET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ 
 

Partio on aktiivinen osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Suomen 
Partiolaiset on jäsenenä useissa järjestöissä ja edustettuna erilaisissa val-
takunnallisissa asiantuntijaelimissä, jotka vaikuttavat nuorten osallistu-
mismahdollisuuksiin ja elinoloihin sekä vapaaehtoisjärjestöjen toiminta-
edellytyksiin. Partion jäsenyyksiä eri yhdistyksissä tarkastellaan säännöl-
lisesti, jotta järjestöjäsenyydet palvelevat mahdollisimman hyvin järjes-
tön sekä piirien, FiSSc:n ja lippukuntien toimintaa.  
 
Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Mirva Matikka esitteli 
partioneuvostolle Suomen Partiolaisten järjestöjäsenyyksiä ja toimintaa 
järjestöissä. 

 
Liite 27 § 1| Suomen Partiolaisten järjestöjäsenyydet 
 
Liite 27 § 2 | Esittely Suomen Partiolaisten järjestöjäsenyyksistä 

 
Päätös Päätettiin hakea Moniheli ry:n ja Lastensuojelun Keskusliiton jäseneksi. 
 
Päätös  Päätettiin erota Projektiammattilaiset ry:n jäsenyydestä. 

 

28 PARTIOTOIMINNAN VÄHIMMÄISVAATIMUS PARTIOLIPPUKUNNASSA 
 



 

Partioneuvoston kokouksessa I/2021 käytiin lähe-
tekeskustelu uusien partiolippukuntien perustamisesta yhteislippukun-
tina. Tämän pohjalta aluevaliokunta on päivittänyt Partiotoiminnan vä-
himmäisvaatimus partiolippukunnassa -dokumenttia. 
 
Dokumenttiin on lisätty uusi alakohta, "Uuden lippukunnan edellytyk-
set”, ja sen alle vaatimus "Uudet perustettavat lippukunnat ovat yhteis-
lippukuntia”. Näin luodaan yhtenäinen linjaus ja selkeät ohjeet A-jäse-
nille lippukuntien perustamisen tueksi ja ollaan mukana luomassa yhden-
vertaista ja tasa-arvoista maailmaa. 

 
Liite 28 § | Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus partiolippukunnissa   
 

 
Päätös Hyväksyttiin päivitetty Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus partiolip-

pukunnassa -dokumentti.      
 
 

29 STRATEGIAKAUDEN 2015-2020 ARVIOINTIRYHMÄN LOPPURAPORTTI    
 
Suomen Partiolaisten hallitus käynnisti syksyllä 2020 projektin, jonka 
tarkoituksena oli arvioida Partion strategian 2015–2020 toteutumista ja 
mikä vaikutus Partion strategialla 2015–2020 oli partiolle Suomessa.  
 
Partioneuvosto kuuli Pauli Engblomin ja Malin Lindholmin esittelyn stra-
tegiaryhmän loppuraportista ja kävi pienryhmätyöskentelyä strategian 
roolista osana järjestön johtamista. 
 
Liite 29 § 1 | Strategian arviointiryhmän loppuraportti 
 
Liite 29 § 2 |Strategian arviointi -tiivistelmä 

  
 
Päätös Merkittiin strategian loppuraportista käyty keskustelu tiedoksi. 
 
Päätös Merkittiin strategiakauden 2015–2020 arviointiryhmän loppuraportti 

tiedoksi. 
 

 

30 PARTION STRATEGIAN 2021-2026 TOTEUTUS JA SEURANNAN MITTARIT 
 

Siiri Somerkero esitteli partioneuvoston kevätkokoukselle Partion strate-
gian toteuttamissuunnitelman ja strategian mittarit. Suomen Partiolais-
ten hallituksen yhteisiä isoimpia tavoitteita on saada Partion uuden stra-
tegian toteutus käyntiin, ja saada jo ensimmäisiä tuloksia aikaiseksi yh-
teisten tavoitteiden puitteissa kauden aikana.  Toteutumista seurataan 
strategian mittareiden kautta. Keinoina tämän tavoitteen toteuttamiseksi 
hallitus on määritellyt vievänsä maaliin jo käynnistetyt projektit, mutta 
myös aloittavansa uusia, joita kutsutaan Partion kärkihankkeiksi.  
  
Hallitus on nyt laittanut liikkeelle ensimmäiset kärkihankkeet Partion 
strategian edistämiseksi. Hankkeet vastaavat järjestön suurimpiin kehi-
tyskohtiin strategian toteuttamisen mahdollistamiseksi ja vievät järjestöä 
eteenpäin. Hallitus tuo käynnistetyt Partion kärkihankkeet tiedoksi Par-
tioneuvostolle. 



 

 
Liite 30 § | Partion kärkihankkeet 2021–2022 
 
Liite 30 § 2 | Strategian johtamismalli 
 

 
Päätös Merkittiin partion kärkihankkeet 2021–2022 ja niistä käyty keskustelu 

tiedoksi. 
 
 

31 PARTIO KORONAN JÄLKEEN 
 

Partioneuvosto kävi keskustelua koronapandemiasta ja sen vaikutuksista 
partiotoimintaan sekä visioi, miltä partiotoiminta näyttää, kun korona-
pandemia on ohi. 

 
Liite 31 § | Partio koronan jälkeen 
 

 
Päätös Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.      

 

32 SEURAAVAN PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN VALMISTELU 
 

SP – FS ry:n säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät 
asiat  
 
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat  
 
1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten. 

 

2. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten. 
 

3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja, joka nimeää 
keskuudestaan vastuuhenkilön. 
 

4. Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, ko-
kouskutsussa mainitut asiat.  

 
Partioneuvoston syyskokous järjestetään 27.–28.11.2021. Partioneuvoston 
puheenjohtaja esitteli kokouksen alustavan asialistan. 
 
Hallituksen raportti 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
 
Talousarvio vuodelle 2022 
 
KHT-yhteisön valinta tilintarkastajiksi vuodelle 2022 
 
Suomen Partiolaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
 
Strategian etenemisen seuranta ja mittarit 
 
Kajo 2022 -finnjamboree 
 
Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön päivitys 

 



 

A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava 
partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille sähköpostitse 27.10.2021 
mennessä.  
 
Jos partioneuvoston varsinainen jäsen haluaa asian nostettavaksi ko-
kouksen esityslistalle, tästä tulee ilmoittaa partioneuvoston puheenjoh-
tajalle ja sihteerille sähköpostitse 27.10.2021 mennessä. 
 

33 KOKOUKSEN ARVIOINTI 
 Partioneuvosto arvioi kokouksen onnistumista ja kävi keskustelun ko-

kouksen järjestelyistä ja ryhmätyöskentelyn jaksottamisesta ja merkitsi 
sen tiedoksi. 

 

34 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT  
 

 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Suomen Partiolaisten jäsen-
kokouksen hyväksymät säännöt sekä partiolippukuntien mallisäännöt.  

 
 Johtajatulien ilmoittautuminen on käynnissä. 
 
 Hämeen Partiopiiri on julkaissut #Ulkolona-merkin, joka sisältää etänä ja 

ulkona tehtäviä aktiviteettejä. 
 
 
 

35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

 Partioneuvoston puheenjohtaja päätti partioneuvoston kevätkokouksen 
sunnuntaina 11.4.2021 kello 12:24. 

 
 
 


