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36 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Partioneuvoston puheenjohtaja avasi partioneuvoston syyskokouksen 
lauantaina 27.11.2021 kello 10:11.   
  
 

37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Suomen Partiolaisten 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.  
 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvos-
ton jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen par-
tioneuvoston kokousta.  

 
Hallitus päätti partioneuvoston syyskokouksen koolle kutsumisesta ko-
kouksessaan 10.11.2021. 
 
Kokouskutsu lähetettiin partioneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähkö-
postitse 12.11.2021. Partioneuvoston syyskokouksen esityslista ja liitteet 
julkaistiin avoimesti osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto. 

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

38 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 
Päätös Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Henri Backman (Hämeen 

partiopiiri) ja Maria Sakki (Kymenlaakson partiopiiri) jotka toimivat tar-
vittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

39 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN 
  

Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli kokouksen työjärjestyksen ja me-
nettelytavat.  

 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.  
 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen menettelytavat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

40 A-JÄSENALOITTEISIIN JA -KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN         
 

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.2 Partioneuvoston kokoukset ja 
työskentely  
 
Varsinaiset jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tu-
lee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee kä-
sitellä asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai johon sen toivo-
taan antavan ratkaisunsa. Hallitus tekee aloitetta koskevan päätösesityk-
sen. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä kuultuaan hallituksen esityk-
sen. Aloite tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja 
sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen partioneuvoston kokousta.  
 
Varsinaiset jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenkysymyksen. Halli-
tuksen vastaus merkitään tiedoksi partioneuvoston kokouksessa. Kysy-
mys tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihtee-
rille yhtä (1) kuukautta ennen partioneuvoston kokousta.  
 
Varsinaisten jäsenten aloitteet tai kysymykset eivät rajoita partioneuvos-
ton jäsenten oikeutta tuoda asioita käsiteltäviksi partioneuvoston ko-
kouksissa, tehdä asia-, muutos- tai päätösesityksiä tai muutoin käyttää 
heille kuuluvia oikeuksia yhdistyslain tarkoittamina valtuutettuina.   

  
   Määräaikaan mennessä ei tehty yhtään A-jäsenaloitetta tai -kysymystä. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 27.10.2021 mennessä tehty A-jä-
senaloitteita. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 27.10.2021 mennessä tehty A-jä-

senkysymyksiä. 
 

41 HALLITUKSEN RAPORTTI  
 
Hallitus antoi partioneuvoston syyskokoukselle raportin järjestön talou-
desta ja toiminnasta sekä katsauksen partion strategian 2021–2026 mit-
tareihin.  
 
Liite 41 § | Hallituksen raportti ja katsaus partion strategian 2021–2026 
mittareihin 

 
Päätös Merkittiin hallituksen raportti tiedoksi.  
 
Päätös Merkittiin katsaus partion strategian 2021–2026 mittareihin ja siitä 

käyty keskustelu tiedoksi.  
 
 
 
 

42 PERHEPARTIOTOIMINNAN VALTAKUNNALLISET PERIAATTEET 
 

Kasvatusvaliokunta on päivittänyt Perhepartiotoiminnan valtakunnalli-
set periaatteet -dokumentin sisältöä vastaamaan paremmin nykypäivää. 
Suomen Partiolaisten hallitus käsitteli dokumentin kokouksessaan 
10.11.2021.  

 



 

Liite 42 § | Perhepartiotoiminnan valtakunnalli-
set linjaukset 

 
 
 

Päätös Hyväksyttiin päivitetyt perhepartiotoiminnan valtakunnalliset periaat-
teet. 

 
 

43 FINNJAMBOREE KAJO 2022 
 

Suomen Partiolaiset järjestää kesällä 2022 Finnjamboree Kajo -leirin.  
Leirin johtajat Janne Costiander ja Maria Nikkari esittelivät partioneu-
vostolle projektin tilannetta ja leirin valmistelua. Partioneuvosto kävi 
keskustelua suurleirin järjestelyistä, tavoitteista ja tilannekatsauksesta. 
 
Leiriprojektiin voi tutustua Kajon sivuilla osoitteessa https://kajo2022.fi/ 

 
 

Päätös Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 
 

44 FINNJAMBOREE KAJON JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 
 

Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaisesti päätös Finn-
jamboreen tilaamisesta on tehty varsinaisessa jäsenkokouksessa ja par-
tioneuvosto on hyväksynyt leirin tavoitteet. Hallitus on päättänyt pro-
jektin toimeksiannosta ja asettanut ohjausryhmän, sekä hyväksyy pro-
jektin talousarviot. Koronan myötä olemme edelleen tilanteessa, jossa 
voimme tulla joutua perumaan tai siirtämään tapahtumia koronatilan-
teen pahentuessa.  
 
Hallitus on sopinut projektin kanssa tarkasteluaikataulusta, jossa leirin 
järjestämistä ja siihen liittyviä riskejä tarkastellaan säännöllisesti, ja ti-
lanteen mukaan leirin järjestelyitä jatketaan, ne keskeytetään tai suun-
nitelmia muutetaan. Järjestömme asiakirjoissa ei ole määritelty päätök-
sentekijää tällaisessa tilanteessa. Koska jäsenkokous on tilaajana Finn-
jamboree-projekteissa ja partioneuvosto käyttää jäsenkokouksen valtaa 
jäsenkokousten välillä, on tilanteessa hyvä tehdä erillinen päätös. 

 
 

Päätös Valtuutettiin hallitus tekemään päätökset Finnjamboree Kajon järjeste-
lyiden jatkamisesta ja keskeyttämisestä.    

 

45 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen Suomen 
Partiolaisten toimintasuunnitelmaksi 2022. Sitä täydentävät toimenpi-
detaulukko ja tapahtumakalenteri toimintasuunnitelman liitteinä. Halli-
tus hyväksyi toimintasuunnitelmaesityksensä 14.9.2021. 
 
Partioneuvosto käsittelee myös valtakunnallisen ruotsinkielisen partio-
toiminnan vuosisuunnitelman ja partion pitkän ajan tapahtumasuunni-
telman. 

 
Liite 45 § 1 | Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2022 
 
Liite 45 § 2 | Toimenpidetaulukko 2022 

 
Liite 45 § 3 | Tapahtumakalenteri 2022 



 

 
Liite 45 § 4 | Valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan suunni-
telma 2022 
 
Liite 45 § 5 | Partion yhteiset toimenpiteet 2022 

 
Päätös Vahvistettiin Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2022 ja merkit-

tiin tiedoksi valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan suunni-
telma tulevalle vuodelle.  

 
Päätös Merkittiin toiminnan suunnittelusta käyty keskustelu tiedoksi. 
 

46 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO 2022 
  

Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen Suomen 
Partiolaisten talousarvioksi 2022. Talousjohtaja antaa partioneuvostolle 
talousarviokatsauksen 1–10/2021. Hallitus hyväksyi talousarvioesityk-
sensä 10.11.2021. 

 
Liite 46 § 1 | Suomen Partiolaisten talousarvio 2022 
 
Liite 46 § 2 | Järjestön talouskatsaus 1–10/2021 

 
Päätös Vahvistettiin Suomen Partiolaisten talousarvio 2022  
 
Päätös Merkittiin talouskatsaus 1–10/2021 ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.  
 

47 TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIVUODEKSI 2022 
  

Suomen Partiolaisten säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksessa käsi-
teltävät asiat   
 
Valitaan kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää 
keskuudestaan vastuuhenkilön.   
 
Partioneuvoston valitsemana Suomen Partiolaisten tilintarkastajana on 
toiminut tilivuonna 2021 PwC Suomi eli PricewaterhouseCoopers Oy, joka 
on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen. Suomen Partiolaisten 
vastuuhenkilönä on toiminut Samuli Perälä.  

 
Päätös Valittiin PricewaterhouseCoopers Oy Suomen Partiolaisten tilintarkasta-

jaksi tilivuodeksi 2022.   
 

48 PARTION PÄIHDELINJAUS 
 

Partion päihdelinjauksen sisältö on tarpeen päivittää vastaamaan nyky-
päivän lainsäädäntöä. Suomen Partiolaisten hallitus käsitteli dokumen-
tin kokouksessaan 10.11.2021. 
 
Partioneuvosto tarkensi kokouksessaan aikuisen määritelmää koske-
maan täysi-ikäisiä, ikäkausiryhmään sekoittamisen estämiseksi. 

 
Liite 48 § | Partion päihdelinjaus 

 
Päätös Hyväksyttiin päivitetty partion päihdelinjaus. 
 

 



 

49 SUOMEN PARTIOLAISTEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ 
 

Menettelytapasääntö on dokumentti, joka tarkentaa kokousten menette-
lytapoja. Dokumenttia on selkiytetty ponsiesitysten sekä jäsenkokouksen 
ja partioneuvoston kokousten henkilövaalia koskevien pykälien osalta. 
Tämän lisäksi partiolaisaloitteen käsittelyä on selvennetty, sekä tarken-
nettu yksittäisiä termejä. Suomen Partiolaisten hallitus käsitteli doku-
mentin kokouksessaan 13.10.2021. 

 
Liite 49 § | Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö 

 
Päätös Hyväksyttiin päivitetty menettelytapasääntö. 

 

50 PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA  
 

Partiotoiminnan moninaisuuden ja avoimuuden toteutumista järjestön 
toiminnassa ohjaava partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
(Partioneuvosto 26.1.2019) päivitettiin vuoden 2021 aikana. Moninai-
suusryhmässä ja toimihenkilötyönä on valmisteltu partion päivitetty 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka korvaa aiemman doku-
mentin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa avoimuuden, 
moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista partiossa. Doku-
mentti on tarkoitettu partion vapaaehtoisille – henkilöstön tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelma on erikseen.  
 
Suomen Partiolaisten hallitus käsitteli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman kokouksessaan 10.11.2021. 
 
Partioneuvoston kokouksessa turvallisen tilan periaatteita tarkennettiin 
kattamaan myös sosioekonominen tausta. 
 
Liite 50 §| Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

 
Päätös Hyväksyttiin päivitetty Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-

telma.   

51 WOSM:N JA WAGGGS:N MAAILMANKONFERENSSIT 2021 
 

Partion maailmanjärjestöjen, World Organization of the Scout Move-
ment:n (WOSM) ja World Association of Girl Guides and Girl Scouts:n 
(WAGGGS) maailmankonferenssit järjestetään joka kolmas vuosi. 
WOSM:n maailmankonferenssi järjestettiin 24.–29.8.2021 ja WAGGGS:n 
maailmankonferenssi 27.7.–1.8.2021.  
 
Partioneuvosto kuulee selonteon maailmankonferenssien keskeisistä si-
sällöistä. 

 
Päätös Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 
 

52 PARTION DIGITAALISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 
 

Partion digitaalisten palvelujen kehittämistä ohjaa partion digitaalisten 
palvelujen kehityssuunnitelma, joka on hyväksytty partioneuvoston ke-
vätkokouksessa PN II/2020. Kehityssuunnitelman suurin yksittäinen 
hanke on partion digipalvelujen kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on 
vastata digikehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin, tukea partion joh-
tamista sekä partiotoiminnan järjestämistä piireissä ja lippukunnissa.  
 



 

Partioneuvosto kävi lähetekeskustelun digipalve-
lujen kokonaisuudistus -projektin tavoitteista, organisoinnista ja aika-
taulusta.  

 
Liite 52 § | Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma 

 
Päätös Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 
 

53 SEURAAVAN PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN VALMISTELU 
 

Partioneuvoston kevätkokous järjestetään 9.4.2022. Partioneuvoston pu-
heenjohtaja esittelee kokouksen alustavan asialistan. 
 
Hallituksen raportti 

 
Vuosikertomuksen 2021 vahvistaminen  

 
Tilinpäätöksen 2021 vahvistaminen 

 
Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 
Jäsenmaksut vuonna 2023 

 
Adventtikalenterien myyntihinta vuonna 2023 
 
Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön avustus  
 
Raportti henkilöstöorganisaatiouudistuksen läpiviennistä 
 
Digitaalisten palvelujen kokonaisuudistuksen toimeksianto 
 
Hiilineutraali Partio 2030 -dokumentin päivitys. 

 
A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava partioneuvoston pu-
heenjohtajalle ja sihteerille sähköpostitse 9.3.2022 mennessä.  
 
Jos partioneuvoston varsinainen jäsen haluaa asian nostettavaksi ko-
kouksen esityslistalle, tästä tulee ilmoittaa partioneuvoston puheenjoh-
tajalle ja sihteerille sähköpostitse 9.3.2022 mennessä. 
 

54 KOKOUKSEN ARVIOINTI 
Partioneuvosto kävi arviointikeskustelun kokouksen sujuvuudesta. Ke-
hitysehdotuksina tuleville kokouksille sovittiin myös esittelymateriaa-
lien toimitus ennen kokousta, sekä laajempi partioneuvoston osallistu-
minen ja osallistuminen partiota ohjaavien dokumenttien päivitykseen 
jo ennen hallituksen esitystä. 
 
 Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

55 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT  
 

 Suomen Partiolaisten 50 -vuotisjuhlat järjestetään 23.4.2022. 

56 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

 Partioneuvoston puheenjohtaja päätti partioneuvoston syyskokouksen 
sunnuntaina 28.11. kello 12.09.  


