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1 KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Partioneuvoston puheenjohtaja avaa partioneuvoston järjestäytymisko-
kouksen.   

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 sunnuntaina 15.1.2023 (SPH I/2023).  
 
Kokouskutsu lähetettiin ohjeineen partioneuvoston jäsenille ja varajäse-
nille sähköpostitse 18.1.2023. Partioneuvoston järjestäytymiskokouksen 
esityslista ja liitteet julkaistiin avoimesti osoitteessa www.partio.fi/par-
tioneuvosto ja Jemma-intranetissä (Järjestön johto > Suomen Partiolais-
ten partioneuvosto).  

 
 Päätösesitys  Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 Päätösesitys  Todetaan kokouksen läsnäolijat.  

3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Päätösesitys Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätösesitys Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.   
 
Päätösesitys Valitaan partioneuvostolle sihteeri kaudelle 2023–2024. 

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN 
  

Partioneuvoston puheenjohtaja esittelee kokouksen työjärjestyksen ja 
menettelytavat.  

 
Päätösesitys Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
 
Päätösesitys Hyväksytään kokouksen menettelytavat.  

 

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.   

 
 Esittelijä  Henna Heikkilä 
 

Päätösesitys Merkitään tiedoksi määräaikaan 5.1.2023 mennessä tehdyt A-jäsenaloit-
teet. 

 
Päätösesitys Merkitään tiedoksi määräaikaan 5.1.2023 mennessä tehdyt A-jäsenkysy-

mykset.  

6 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 työvalio-
kunta   

 
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 ensimmäinen varapuheenjohtaja. Jos ensimmäinen va-
rapuheenjohtaja on estynyt, hänen sijaisensa on partioneuvoston toinen 
varapuheenjohtaja. Jos puheenjohtaja on estynyt, eikä varapuheenjohta-
jia 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 vas-
taavat lausunnot. 

 
Esittelijä Henna Heikkilä 

 
Päätösesitys Valitaan partioneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toinen va-

rapuheenjohtaja kaudeksi 2023–2024. 
 
Päätösesitys Päätetään, että partioneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

muodostavat partioneuvoston työvaliokunnan. Merkitään tiedoksi, että 
hallituksen puheenjohtaja edustaa Suomen Partiolaisten hallitusta par-
tioneuvoston työvaliokunnan kokouksissa.    

7 TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET JA HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖIDEN VA-

LINTA  
Partioneuvosto hyväksyi kokouksessaan III/2021 Partion tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman. Osa suunnitelmaa ovat häirintäyhdys-
henkilöiden valinta ja turvallisemman tilan periaatteiden noudattami-
nen. 
 
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 suvaitsematto-
muudelle. 

• Olen avoin ja kuunteleva. 
• En oleta. En tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta, seksuaa-

lisesta suuntautumisesta, partio- tai muusta taustasta, sosio-
ekonomisesta asemasta, elämäntilanteesta tai perhesuhteista. 
En oleta, että kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan 
kuin minä. 

• Arvostan moninaisuuttamme ja annan muille tilaa ilmaista it-
seään. 

• 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 häirintäyhdys-
henkilöä kaudeksi 2023–2024.  

 
Päätösesitys Merkitään tiedoksi partioneuvoston kokouksessa käytössä olevat turval-

lisemman tilan periaatteet.  

8 HALLITUKSEN AJATUKSET TULEVASTA KAUDESTA 
 
Hallituksen puheenjohtaja Henri Backman ja hallitus tuovat partioneu-
vostolle hallituksen terveiset ja esittelevät hallituksen ajatuksia tulevasta 
kaudesta.  

 
Liite   Liite 8 § | Hallituksen terveiset 
 
Esittelijä Henri Backman 

 
Päätösesitys Merkitään tiedoksi hallituksen terveiset. 

9 PARTIONEUVOSTON TYÖSKENTELY JA TOIMINTATAVAT 
 

Partioneuvosto sopii työskentelysuunnitelmastaan ja toimintatavoistaan 
kaksivuotiskaudella 2023–2024. 

 
Esittelijä Henna Heikkilä 

 
Päätösesitys Merkitään partioneuvoston työskentelysuunnitelma tiedoksi.       

 
Päätösesitys Hyväksytään partioneuvoston toimintatavat. 
 
Päätösesitys Päätetään kokousten striimaamisesta.  

10 SEURAAVAN PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN VALMISTELU 
 

Partioneuvoston kevätkokous järjestetään 15.-16.4.2023. Partioneuvos-
ton puheenjohtaja esittelee kokouksen alustavan asialistan. 
 

• Hallituksen raportti 
• Vuosikertomuksen 2022 vahvistaminen  
• Tilinpäätöksen 2022 vahvistaminen 
• Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tili-

velvollisille 
• Jäsenmaksut vuonna 2024 
• Adventtikalenterien myyntihinta vuonna 2024 
• Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön avustus  

 
A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava partioneuvoston pu-
heenjohtajalle ja sihteerille sähköpostitse 15.3.2023 mennessä.  
 
Jos partioneuvoston varsinainen jäsen haluaa asian nostettavaksi ko-
kouksen esityslistalle, tästä tulee ilmoittaa partioneuvoston puheenjoh-
tajalle ja sihteerille sähköpostitse 15.3.2023 mennessä. 

11 KOKOUKSEN ARVIOINTI 
 Merkitään tiedoksi kokouksen arviointi. 

 



 

12 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT  
 

 Merkitään seuraavat asiat tiedoksi. 

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

 Partioneuvoston puheenjohtaja päättää partioneuvoston järjestäytymis-
kokouksen. 

 
 
 


