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KEVÄTKOKOUS  
24.3.2019 klo 12.00, Pieksämäen seurakuntaopisto 
 
 
ESITYSLISTA 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
    
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

 
3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  
 

5. VAHVISTETAAN KOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ  
 

Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla partiolaisilla.  
  

Ääni- ja esitysoikeus on rekisteröityjen lippukuntien valtuuttamilla 
henkilöillä. 

 
Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla. Puheenvuorot myöntää 
puheenjohtaja. Puheenvuorot esitetään omalta paikalta seisaaltaan 
ja puheenvuoron alussa on ilmoitettava nimi, lippukunta ja 
paikkakunta.  

 
Esityksen voi tehdä rekisteröidyn lippukunnan valtakirjalla 
valtuuttama kokousedustaja ja esitystä tulee kannattaa samanlainen 
edustaja.  

 
Äänestykseen menevät asiat tulee esittää kirjallisesti kokouksen 
puheenjohtajalle.  
Asiapäätöksistä äänestettäessä käytetään avointa koeäänestystä 
käyttämällä edustajakortteja. Äänestys suoritetaan kuitenkin 
suljetuin lipun, jos vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä 
pyytää. 
Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan kanta 
ratkaisee mielipiteen.  
 
Asioista päätettäessä ensin käydään aina yleiskeskustelu, jonka 
aikana ei tehdä vielä muutosesityksiä tai korjauksia pohjaesitykseen. 
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Mahdolliset muutosesitykset tehdään aina vasta yksityiskohtaisen 
käsittelyn aikana ja niiden tulee saada tässä vaiheessa kannatus, että 
niistä äänestetään asiasta päättämisen aikana. 
 
Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä. Ellei 
kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan 
toinen äänestyskahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. 
Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.  
 

 
6. VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  

 
7. VAHVISTETAAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018  

 
8. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018  
 
9. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ 

HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2018  
 
10. PÄÄTETÄÄN VUODEN 2020 JÄSENMAKSUSTA   

 
Hallitus esittää jäsenmaksuksi vuodelle 2020: 
1. jäsen 36,50€  (vuoden 2019 tasolla). 
2. jäsen 21,50€  (vuoden 2019 tasolla). 
3. jäsen 0 €   (3-6-vuotiaat perhepartiolaiset) 

  
Jäsenmaksusta voidaan vapauttaa sosiaalisilla tai taloudellisilla 
perusteilla. 
 

11. VALITAAN EDUSTAJAT SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS 
SCOUTER ry:n SEURAAVIIN KOKOUKSIIN 

 
12. KOLKAN MYYNTIVOITTOON KOHDISTUVAN, VUODEN 2017 

SYYSKOKOUKSESSA TEHDYN PÄÄTÖKSEN AVAAMINEN 
VASTAAMAAN VALLITSEVIA OLOSUHTEITA. 

 
Hallitus esittää, että 20 000 euroa kolkan myynnistä käytetään piirin 
jäsenten johtajakoulutuksen tukemiseen stipendeinä seuraavan 5 
vuoden aikana. 

 
13. MUUT ASIAT 

 
Hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin 

 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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