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1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
Partioneuvoston puheenjohtaja Henna Heikkilä avasi partioneuvoston
kevätkokouksen lauantaina 9.4.2022 kello 10.15.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
SP – FS ry:n säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset
Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Etäosallistuminen partioneuvoston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen
avulla, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja kun partioneuvostolle on
annettu osallistumisohjeet. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.
Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus tai partioneuvosto niin päättää tai jos vähintään 1/5 partioneuvoston jäsenistä
pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta esittämänsä asian käsittelemiseksi.
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta.
Hallitus päätti partioneuvoston kevätkokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan V/2022 (24.3.2022).
Kokouskutsu lähetettiin partioneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse 25.3.2022 Partioneuvoston kevätkokouksen esityslista ja liitteet
julkaistiin avoimesti osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto ja
Jemma-intranetissä (Järjestön johto > Suomen Partiolaisten partioneuvosto).
Päätösesitys

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet tarvittaessa.

Päätös

Todettiin läsnäolijat. Paikalla puheenjohtaja, 17 partioneuvoston varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus
Aapo Kiiluselle, Antti Reinikaiselle ja Annika Stubbelle.

3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätösesitys

Valitaan partioneuvoston sihteeriksi loppukaudelle 2021–2022 hallintoja HR-päällikkö Venla Monter.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eero Kivistö ja Iiro Lehtiniemi.

Päätösesitys

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös

Valittiin ääntenlaskijoiksi Eero Kivistö ja Iiro
Lehtiniemi.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN
Partioneuvoston puheenjohtaja esittelee partioneuvoston kokouksen
työjärjestyksen ja menettelytavat.
Päätösesitys

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päätösesitys

Hyväksytään kokouksen menettelytavat.

Päätös

Esityksen mukaan.

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-,
muutostai
päätösesityksiä tai muutoin käyttää heille kuuluvia oikeuksia
yhdistyslain tarkoittamina valtuutettuina.
Esittelijä

Henna Heikkilä

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi määräaikaan mennessä tehdyt A-jäsenaloitteet.

Päätös

Merkittiin tiedoksi määräaikaan mennessä tehdyt A-jäsenaloitteet. Ei
tehtyjä A-jäsenaloitteita.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi määräaikaan mennessä tehdyt A-jäsenkysymykset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi määräaikaan mennessä tehdyt A-jäsenkysymykset. Ei
tehtyjä A-jäsenkysymyksiä.

6 PARTIONEUVOSTON TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
SP – FS ry:n säännöt 12 § Partioneuvosto
Partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Partioneuvosto voi asettaa työvaliokunnan valmistelemaan partioneuvostossa käsiteltäviä asioita hallituksen kanssa.
SP – FS ry:n menettelytapasääntö 7.3 Partioneuvoston puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat ja työvaliokunta
Partioneuvoston puheenjohtaja johtaa ja kehittää partioneuvoston työskentelyä. Partioneuvoston puheenjohtaja edustaa Suomen Partiolaisia
hallituksen kanssa sovittavalla tavalla. Partioneuvoston puheenjohtaja
vastaa, että hallitus ja partioneuvosto työskentelevät Suomen Partiolaisten sääntöjen ja menettelytapasäännön mukaisesti.
Partioneuvoston puheenjohtaja osallistuu partioneuvoston kokousten
sekä varsinaisten ja ylimääräisten jäsenkokousten valmisteluun hallituksen kanssa. Partioneuvoston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolooikeus Suomen Partiolaisten hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa. Jos partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt, hänen sijaisenaan
toimii jompikumpi partioneuvoston varapuheenjohtajista.
Partioneuvosto valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan keskuudestaan partioneuvoston kaksivuotiseksi toimikaudeksi järjestäytymiskokouksessaan.
Kun partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt esimerkiksi johtamasta
partioneuvoston kokousta, hänen sijaisensa on partioneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Jos ensimmäinen varapuheenjohtaja on estynyt, 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 puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus nimeää työvaliokuntaan keskuudestaan 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.
Partioneuvoston toinen varapuheenjohtaja Mikko Laitinen on pyytänyt
eroa tehtävästään.
Esittelijä

Henna Heikkilä

Päätösesitys

Päätetään myöntää Mikko Laitiselle ero partioneuvoston toisen varapuheenjohtajan tehtävästä 9.4.2022 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päätösesitys

Valitaan partioneuvostolle toinen varapuheenjohtaja loppukaudeksi
2021–2022.

Päätösesitys

Lindén esitti Pinja Söderholmia partioneuvoston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Valittiin partioneuvoston toiseksi varapuheenjohtajaksi loppukaudeksi 2021–2022 Pinja Söderholm.

Päätösesitys

Päätetään, että partioneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
muodostavat partioneuvoston työvaliokunnan. Merkitään tiedoksi, että
hallituksen puheenjohtaja edustaa Suomen Partiolaisten hallitusta partioneuvoston työvaliokunnan kokouksissa.

Päätös

Esityksen mukaan.

7 HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖIDEN VALINTA JA TURVALLISEMMAN
TILAN PERIAATTEET
Partioneuvosto hyväksyi kokouksessaan III/2021 Partion tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman. Osa suunnitelmaa ovat häirintäyhdyshenkilöiden valinta ja turvallisemman tilan periaatteiden noudattaminen.
Häirintäyhdyshenkilöitä nimetään kaksi ja he ovat mahdollisuuksien
mukaan eri sukupuolta, jotta jokaisella olisi mahdollisimman turvallinen
olo ottaa yhteyttä jompaankumpaan. Partioneuvosto jäsen ja varajäsen
voi ottaa yhteyttä valitsemaansa häirintäyhdyshenkilöön, jos kokee mitä
tahansa häirintää tai syrjintää. Häirintäyhdyshenkilön kanssa käydyt
keskustelut ovat luottamuksellisia.
Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kohta 3.3 Partio
on häirinnästä ja kiusaamisesta vapaa harrastus
Turvallisemman tilan periaatteet:
•
Tapahtumassamme ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle
•
Olen avoin ja kuunteleva
•
En oleta. En tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, partio- tai muusta taustasta, elämäntilanteesta tai perhesuhteista. En oleta, että kaikki ajattelevat
samoin tai pystyvät samaan kuin minä
•
Arvostan moninaisuuttamme ja annan muille tilaa ilmaista itseään
•
Kunnioitan toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja, niin fyysisiä
kuin muunlaisiakin
•
Välitän ja pidän huolta. Itsestäni, muista ja ympäristöstä
•
Myötävaikutan ja levitän positiivista ilmapiiriä
•
Olen luottamuksen arvoinen
Esittelijä

Henna Heikkilä

Päätösesitys

Valitaan partioneuvostolle kaksi häirintäyhdyshenkilöä loppukaudeksi
2021–2022.

Päätös

Valittiin partioneuvoston häirintäyhdyshenkilöiksi loppukaudeksi 2021–
2022 Venla Monter ja Henri Backman.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi partioneuvoston kokouksessa käytössä olevat turvallisemman tilan periaatteet.

Päätös

Esityksen mukaan.

8 HALLITUKSEN RAPORTTI
Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero ja hallitus antavat partioneuvostolle katsauksen hallituksen toiminnasta ja strategian etenemisestä.
Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola antaa partioneuvostolle katsauksen
henkilöstöorganisaatiouudistuksen läpiviennistä.
Liite

Liite 8 § 1 | Hallituksen raportti
Liite 8 § 2 | Raportti henkilöstöorganisaatiouudistuksen läpiviennistä

Esittelijä

Siiri Somerkero ja Kaisa Leikola

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi hallituksen raportti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi raportti henkilöstöorganisaatiouudistuksen läpiviennistä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokoustauko alkoi kello 12.15. Kokoustauko päättyi kello 13.00.

9 PARTIOVUOSI 2021 LUKUINA
Tiedonhallinnan asiantuntija Aapo Kiilunen antaa katsauksen partiotoiminnan lukuihin vuodelta 2021.
Liite

Liite 9 § 1 | Partiovuosi 2021 lukuina

Esittelijä

Aapo Kiilunen

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi saatu katsaus.

Päätös

Esityksen mukaan.

10 SUOMEN PARTIOLAISTEN VUOSIKERTOMUS 2021
Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero esittelee Suomen Partiolaisten vuosikertomuksen vuodelta 2021. Vuosikertomusta täydentää erillinen toimitettu ja sähköisesti julkaistava vuosikirja 2021, joka on tarkoitettu partion kumppanuus- ja vaikuttamistyöhön.
Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan V/2022 (24.3.2022) ja esittää
partioneuvostolle vuosikertomuksen vahvistamista.
Liite

Liite 10 § 1 | Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2021
Liite 10 § 2 | Suomen Partiolaisten vuosikertomustiivistelmä

Esittelijä

Siiri Somerkero ja Jens Back

Päätösesitys

Vahvistetaan Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2021.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi kertomus ruotsinkielisestä partiotoiminnasta vuonna
2021, joka sisältyy Suomen Partiolaisten vuosikertomukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

11 SUOMEN PARTIOLAISTEN TILINPÄÄTÖS 2021
Talousjohtaja Panu Räsänen esittelee Suomen Partiolaisten tilinpäätöksen vuodelta 2021.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan V/2022 (24.3.2022) ja esittää partioneuvostolle tilinpäätöksen vahvistamista.
Liite

Liite 11 § 1 | Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2021
Liite 11 § 2 | Suomen Partiolaisten tilinpäätöstiivistelmä

Esittelijä

Panu Räsänen

Päätösesitys

Vahvistetaan Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2021.

Päätös

Esityksen mukaan.

12 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE
Partioneuvoston puheenjohtaja Henna Heikkilä esittelee PwC Suomen
(PricewaterhouseCoopers Oy) toimittaman tilintarkastuskertomuksen.
Liite

Liite 12 § 1 | Tilintarkastuskertomus 2021

Esittelijä

Henna Heikkilä

Päätösesitys

Päätetään myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
vuosikertomuksen 2021, tilinpäätöksen 2021 ja tilintarkastuskertomuksen perusteella.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokoustauko alkoi kello 14.31. Kokoustauko päättyi kello 16.00.

13 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENMAKSUT 2023
SP – FS ry:n säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät
asiat
Päätetään jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan V/2022 (24.3.2022). Hallitus ei
esitä muutoksia jäsenmaksuihin vuodeksi 2023. Hallitus esittää partioneuvostolle, että partioneuvosto päättää jäsenmaksuista seuraavasti.
A1-jäsen

34,50 €

A1-jäseniä ovat kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset. Jos perheessä on
enemmän 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
perheessä ovat A2-jäseniä.
A3-jäsen

12,25 €

A3-jäseniä ovat 4–6-vuotiaat (perhepartioon osallistuvat) lapset. 0–3vuotiaat lapset eivät maksa jäsenmaksua osallistuessaan perhepartiotoimintaan.
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 €

Esittelijä

Robert Lecklin

Päätösesitys

Päätetään Suomen Partiolaisten jäsenmaksuista vuodeksi 2023 hallituksen esityksen mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi, että Suomen Partiolaiset kerää jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoisen kymmenen (10) euron jäsenmaksun, joka kohdistetaan Partion ystävät -rahastoon lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

14 ADVENTTIKALENTERIN MYYNTIHINTA 2023
Partioneuvosto päättää partiolaisten adventtikalenterin myyntihinnan
ja tuottojen jakosuhteen vuodeksi 2023.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan V/2022 (24.3.2022). Hallitus ei
esitä muutoksia adventtikalenterin myyntihintaan tai tuottojen jakosuhteeseen vuodeksi 2023. Hallitus esittää partioneuvostolle, että partioneuvosto päättää adventtikalenterin myyntihinnasta ja tuottojen jakotavasta seuraavasti.
Adventtikalenterin myyntihinta vuonna 2023 on 10 euroa.
Tuottojen jakosuhde
Partiolippukunta
Partiopiiri
Suomen Partiolaiset

45 %
28,50 %
26,50 %

4,50 €
2,85 €
2,65 €

Liite

Liite 14 § 1 | Partiolaisten adventtikalenterikampanjan (2021) loppuraportti

Esittelijä

Robert Lecklin

Päätösesitys

Vahvistetaan adventtikalenterin myyntihinta ja tuottojen jakosuhde
vuodeksi 2023.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi adventtikalenterikampanjan 2021 loppuraportti.

Päätös

Esityksen mukaan.

15 VALTAKUNNALLISEN NUORISOALAN JÄRJESTÖN AVUSTUS

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksen valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan. Yleisavustuksen tarkoituksena 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. toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, 4. järjestön taloudenhoidon
ja 5. sen, miten järjestö edistää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta.
Valtionavustus on haettava vuodeksi 2023 syyskuun 2022 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.
Suomen Partiolaiset voi siirtää valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä
avustusta edelleen rekisteröidyille alueellisille jäsenjärjestöilleen. Valtionavustuksen siirtäminen edellyttää 1. valtionavustuksen delegointisopimusta, 2. selvitystä edellisvuoden valtionavustuksen käytöstä ja 3.
kaikkien opetus- ja kulttuuriministeriön avustusehtojen ja -ohjeiden
noudattamista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisoalan järjestöille avustuksina vuodeksi 2022 yhteensä 18 599 900 euroa. Suomen Partiolaiset sai
vuodeksi 2022 1 470 000 euron suuruisen valtionavustuksen, joka on 15
000 euroa suurempi, kuin edellisenä vuonna.
Partioneuvosto päättää valtionavustuksen jakosuhteen ja -tavan ottaen
huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen haku-,
käyttö- ja selvitysehdot ja -ohjeet.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan V/2022 (24.3.2022). Hallitus ei
esitä valtionavustuksen jakosuhteeseen tai -tapaan. Hallitus esittää partioneuvostolle, että partioneuvosto päättää valtionavustuksen jakosuhteesta tai -tavasta seuraavasti.
Jakosuhde: Partiopiirit 52 % – Suomen Partiolaiset 48 %
Liite 15 § 1 | Valtionavustuspäätös vuodeksi 2022
Liite 15 § 2 | Delegointisopimus 2022
Liite 15 § 3 | Selvityspyyntö 2022
Liite 15 § 4 | Selvitys alueellisesta partiotoiminnasta 2021
Liite 15 § 5 | Valtionavustustoiminta partiossa
Esittelijä

Siiri Somerkero ja Venla Monter

Päätösesitys

Vahvistetaan esityksen mukainen valtionavustuksen jakosuhde ja -tapa.

Päätös

Esityksen mukaan.

16 VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN
Varsinainen jäsenkokous valitsee Suomen Partiolaisten puheenjohtajan
ja kaksi varapuheenjohtajaa, partioneuvoston puheenjohtajan ja partioneuvoston vuosille 2023–2024. Partioneuvosto valitsee syyskokouksessaan muut hallituksen jäsenet vuosille 2023–2024.
Esittelijä

Henna Heikkilä

Päätösesitys

Asetetaan vaalitoimikunta valmistelemaan vuoden 2022 varsinaisessa
jäsenkokouksessa ja partioneuvoston syyskokouksessa käytävää vaalia.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liisa Holmberg poistui kello 16.48. Filip Nyman poistui kello 16.49. Victor Spiby saapui kello 16.49. Paikalla puheenjohtaja, 17 partioneuvoston varsinaista jäsentä ja neljä partioneuvoston varajäsentä.
Päätösesitys

Vahvistetaan vaalitoimikunnan toimeksianto.
1.

Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat Suomen Partiolaisten hallituksen
puheenjohtajaksi, hallituksen varapuheenjohtajiksi ja partioneuvoston puheenjohtajaksi varsinaisessa jäsenkokouksessa käytävään
vaaliin.
2. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat aluetyöstä, kansainvälisistä yhteyksistä, kasvatuksesta, digistä ja taloudesta, vapaaehtoistuesta, viestinnästä ja markkinoinnista sekä yhteiskuntasuhteista vastaaviksi
hallituksen jäseniksi. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat myös kansainvälisiksi valtuutetuiksi. Vaalit käydään partioneuvoston syyskokouksessa.
3. Vaalitoimikunta vastaa Suomen Partiolaisten ja sen varsinaisten jäsenten koordinoimista vaalitilaisuuksista, kuten vaalitenteistä. Vaalitoimikunta järjestää sopivaksi katsomansa määrän vaalitilaisuuksia, joissa se hyödyntää kohderyhmäikäisten, partioneuvoston ja
varsinaisten jäsenten palautetta ja pyyntöjä keskustelunaiheiksi.
Suomen Partiolaiset maksaa ehdokkaiden matkakulut vain vaalitoimikunnan järjestämiin virallisiin vaalitentteihin. Vaalitentit striimataan.
4. Vaalitoimikunta ei aseta ehdokkaita valintajärjestykseen.
5. Vaalitoimikunta aktivoi partioneuvoston jäseniä ja A-jäseniä ehdokkaiden etsintään. Vaalitoimikunta vastaanottaa ehdotukset.
6. Vaalitoimikunta viestii vaaleista sosiaalisessa mediassa ja partion
nettisivuilla – mahdollisuuksien mukaan myös kaksikielisesti suomeksi ja ruotsiksi. Partiovaaliviestinnässä otetaan huomioon kohderyhmäikäiset samoajat ja vaeltajat sekä partiokasvatus.
7. Vaalitoimikunta antaa partioneuvoston ja hallituksen jäsenille loppuraportin partioneuvoston syyskokouksessa, johon vaalitoimikunnan työ päättyy.
8. Vaalitoimikunnan esittelemät ehdokkaat katsotaan vaaliin asetetuiksi ehdokkaiksi.
9. Vaalitoimikunnan ehdokkaiden hakutyö päättyy yhtä (1) viikkoa ennen varsinaista jäsenkokousta ja yhtä (1) viikkoa ennen partioneuvoston syyskokousta. Vaalitoimikunta raportoi työnsä partioneuvostolle sähköisesti. Vaalitoimikunta ei aseta lisää ehdokkaita enää partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa.
10. Jokainen yksittäinen partiojohtaja saa edelleen Suomen Partiolaisten
sääntöjen mukaan asettua ehdolle myös vielä jäsenkokouksessa ja
partioneuvoston syyskokouksessa.
Päätös

Back esitti (Söderholm kannatti) toimeksiannon kohtaa 10 muutettavaksi
seuraavaksi: ”10. Jokainen yksittäinen henkilö saa edelleen Suomen Partiolaisten sääntöjen mukaan asettua ehdolle myös vielä jäsenkokouksessa ja partioneuvoston syyskokouksessa.”
Päätettiin vahvistaa vaalitoimikunnan toimeksianto Backin esityksen
mukaan.
Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu kelpoisuusvaatimuksista hallituksen
jäseneksi: tuleeko henkilön olla partiojohtaja, jotta voi tulla esitetyksi ja
valituksi hallitukseen.

Päätösesitys

Päätetään vaalitoimikunnan jäsenten lukumäärästä.

Päätös

Söderholm esitti (Lehtiniemi kannatti) vaalitoimikunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Päätettiin vaalitoimikunnan jäsenten lukumäärästä Söderholmin esityksen mukaan.

Päätösesitys

Nimetään vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet.

Päätös

Söderholm esitti Lotta Ellosta (E-KP) vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi.
Lehtiniemi esitti Onni Pusaa (PäPa) vaalitoimikunnan jäseneksi.
Backman esitti Anni Ylistä (Häme) vaalitoimikunnan jäseneksi.
Kivistö esitti Stefan Stjärnstedtiä (L-SP) vaalitoimikunnan jäseneksi.
Söderholm esitti Miikael Saksmania (J-SP) vaalitoimikunnan jäseneksi.
Söderholm esitti Senni Lindéniä (PäPa) vaalitoimikunnan jäseneksi.
Päätettiin vaalitoimikunnan puheenjohtajasta ja jäsenistä edellä lueteltujen esitysten mukaan: puheenjohtajaksi Lotta Ellonen ja vaalitoimikunnan jäseniksi Onni Pusa, Anni Ylinen, Stefan Stjärnstedt, Miikael
Saksman ja Senni Lindén.

17 DIGITAALISTEN PALVELUJEN KOKONAISUUDISTUKSEN TOIMEKSIANTO JA
PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN
Suomen Partiolaisten hallitus nimitti kokouksessaan SPH XIX/2021 työryhmän valmistelemaan digitaalisten palvelujen kokonaisuudistuksen
toimeksiantoa. Työryhmä on valmistellut toimeksiantoa yhdessä Suomen Partiolaisten hallituksen (22.1.2022), partioneuvoston (2.3.2022) ja
piirinjohtajien (9.3.2022) kanssa.
Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuudistus on Suomen Partiolaisten digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelman mukainen hanke
vuosille 2022–2025, jonka tarkoituksena on kehittää partion tietoarkkitehtuuria sekä käynnistää partion toimintaa ohjaavan ja jäsenyydenhallinnan mahdollistavan jäsenrekisterin uudistus. Projektin käynnistää
Suomen Partiolaisten partioneuvosto kevätkokouksessaan 2022 ja projektin tilaajana toimii Suomen Partiolaisten hallitus.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan V/2022 (24.3.2022) ja esittää partioneuvostolle digitaalisten palvelujen kokonaisuudistuksen toimeksiannon hyväksymistä ja projektin käynnistämistä.
Liite

Liite 17 § 1 | Toimeksianto, digitaalisten palvelujen kokonaisuudistus

Esittelijä

Antti Reinikainen ja Maija Kangasniemi

Päätösesitys

Hyväksytään digitaalisten palvelujen kokonaisuudistuksen toimeksianto.

Päätös

Söderholm esitti (Back kannatti) seuraavaa muutosta toimeksiantoon:
”Projekti noudattaa partiota ohjaavia dokumentteja:
Projekti huomioi eritysesti: Partion strategia, Partion digitaalisten palvelujen kehittämissuunnitelma. Suomen Partiolaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Partion vapaehtoistoiminnan linjaukset,
Suomen Partiolaisten turvallisuusohje, Kumppanuustoiminnan eettiset
periaatteet, Partiotoimintaan tutustumisen periaatteet, Partion päihdelinjaus ja Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma.”
Päätettiin hyväksyä digitaalisten palvelujen kokonaisuudistuksen toimeksianto Söderholmin esityksen mukaan.

Päätösesitys

Päätetään käynnistää digitaalisten palvelujen kokonaisuudistusprojekti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokoustauko alkoi lauantaina 9.4.2022 kello 17.44. Kokoustauko päättyi sunnuntaina 10.4.2022 kello 9.39.
Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla partioneuvoston puheenjohtaja, 17 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.

18 HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 -DOKUMENTIN PÄIVITYS
Suomen Partiolaisten jäsenkokous 2020 päätti, että partio pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Partio haluaa tehdä osansa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kasvattaa partiolaisia vaikuttamaan omissa yhteisöissään. Tavoitteen toteutumisen tueksi on tehty
Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelma, joka hyväksyttiin partioneuvoston kokouksessa 29.11.2020. Suunnitelmaa on tarpeen päivittää
säännöllisin väliajoin. Vastuullisuusryhmä on aloittanut suunnitelman
päivitystyön.
Hallitus käsitteli asiaa iltakoulussaan (23.3.2022) ja kokouksessaan
V/2022 (24.3.2022). Partioneuvosto käy lähetekeskustelun suunnitelmasta ja sen päivittämisestä.
Esittelijä

Annika Stubbe ja Mirva Matikka

Päätösesitys

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokoustauko alkoi kello 11.26. Kokoustauko päättyi kello 11.40.

19 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN ORTODOKSISEN KIRKON KANSSA
Suomen Partiolaisten ja ortodoksisen kirkon yhteistyösopimus on päivitetty alkuvuodesta 2021. Yhteistyösopimus on päivitetty yhteistyössä
ortodoksisen kirkon arkkipiispan toimiston kanssa. Ortodoksinen
kirkko on hyväksynyt sen osaltaan marraskuun lopussa 2021 ja ilmoittaneet tästä 27.11.2021. Yhteistyösopimusta on päivitetty tasaisin väliajoin, ja sen mukaisesti partiotoiminta voi olla osa ortodoksisen kirkon lapsi- ja nuorisotyötä.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan V/2022 (24.3.2022) ja esittää partioneuvostolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä.
Liite

Liite 19 § 1 | Yhteistyösopimus, ortodoksinen kirkko

Esittelijä

Mirva Matikka

Päätösesitys

Hyväksytään päivitetty yhteistyösopimus Suomen ortodoksisen kirkon
kanssa liitteen mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

20 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, kokouskutsussa mainitut asiat.

Partioneuvoston syyskokous järjestetään 26.-27.11.2022. Partioneuvoston puheenjohtaja esittelee kokouksen alustavan asialistan.
Hallituksen raportti
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Talousarvio vuodelle 2023
KHT-yhteisön valinta tilintarkastajiksi vuodelle 2023
Vaalitoimikunnan raportti
Hallituksen jäsenten valinta
A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille sähköpostitse 26.10.2022 mennessä.
Jos partioneuvoston varsinainen jäsen haluaa asian nostettavaksi kokouksen esityslistalle, tulee tästä ilmoittaa partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille sähköpostitse 26.10.2022 mennessä.
Päätösesitys

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Käsittelyyn tulossa sääntömääräisten asioiden lisäksi myös Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman
päivittäminen ja mahdollisesti Sopu-dokumentin sekä menettelytapasäännön päivittäminen.

21 KOKOUKSEN ARVIOINTI
Partioneuvosto arvioi kokouksen onnistumista ja käy keskustelun kokouksen järjestelyistä.
Päätösesitys

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

22 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Merkittiin seuraavat esiin tulleet asiat tiedoksi:
Ei tiedoksi merkittäviä asioita.

23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Partioneuvoston puheenjohtaja Henna Heikkilä päätti partioneuvoston
kevätkokouksen sunnuntaina 10.4.2022 kello 12.05.

