HALLITUKSEN KOKOUS 03/2021
PÖYTÄKIRJA

Aika:

Keskiviikko 10.2.2021 klo 19.33 – 21.57

Paikka:

Teams-kokous

Paikalla:

Siiri Niinivirta
Miikael Saksman
Rosariina Suhonen
Mervi Varis
Reetta Suonpää
Jonna Karppanen
Jonni Nykänen

piirinjohtaja
piirin varajohtaja
viestintäministeri
lippukuntatuen ministeri
kasvatusministeri
vapaaehtoistuen ministeri
Y-suhde- ja talousministeri

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Pia Salmela
Nalle Velling

lippukuntakoordinaattori, kokouksen sihteeri
lippukuntakoordinaattori paikalla klo 20.10
alkaen
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27. Kokouksen avaus
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.30.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.33.

28. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

29. Esityslistan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Piirihallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
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30. Edellisen hallituksen kokouksen 02/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään edellisen hallituksen kokouksen 02/2021 pöytäkirja.
Pöytäkirja on luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamsissa.

Päätös:

Piirihallitus hyväksyi edellisen hallituksen kokouksen 02/2021
pöytäkirjan muutoksitta.

31. Toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat
Esitys:

Käydään läpi toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Piirihallitus merkitsi toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset
asiat tiedoksi.

32. Toimintaohjesäännön ja muiden piiritoiminnassa noudatettavien ohjeiden päivittäminen
Esitys:
Päätös:

Käydään läpi piirin toimintaohjesääntö liitteineen ja sovitaan työnjako
päivitystarpeesta.
Päätettiin, että piirin toimintaohjesäännön, talousohjesäännön,
liputusohjeen ja muistamis- ja palkitsemisohjeen ajantasaisuus
tarkistetaan ja ohjeet päivitetään tarvittaessa.
Vastuuhenkilöt / taho on merkitty sulkuihin.
Em. ohjeet tuodaan piirihallituksen käsittelyyn toukokuun kokouksessa
11.5.2021 ja aineiston on oltava valmis viimeistään 2.5.2021. Päivitetyt
ohjeet esitellään piirin luottiksille toiminnansuunnitteluseminaarin
yhteydessä 22.5.2021.
Koulutus- ja tapahtumanjohtajan ohje päivitetään tämän vuoden aikana.
Toimintaohjesääntö (Siiri Niinivirta ja Miikael Saksman)
Talousohjesääntö (piirin talousryhmä)
Muistamis- ja palkitsemisohje (piirin ansiomerkkiryhmä ja mahdollisesti
hallituksen jäsen on mukana työryhmässä)
Liputusohjesääntö (Siiri Niinivirta ja Miikael Saksman)
Koulutus- ja tapahtumanjohtajan ohje (Joni Heikkinen, Jonna Karppanen
ja Reetta Suonpää)
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33. Tilinpäätös 2020
Esitys:

Käydään läpi tilinpäätösluonnos kokonaisuudessaan.

Päätös:

Käytiin läpi tilinpäätösluonnos kokonaisuudessaan.

34. Toimiva partiojohtaja 2021 -apuraha, Vuoden Tulokas 2021 ja Vuoden Luottotyyppi 2021
Esitys:

Käydään läpi hakuprosessi ja aikataulu.

Päätös:

Lippukunnat saavat tehdä ehdotuksia 14.2.2021 asti piirin ehdokkaiksi
Toimiva Partiojohtaja 2021 -apurahan saajiksi. Sen jälkeen valitaan piirin
kaksi ehdokasta, jotka edustavat eri sukupuolia. Piirin ehdotukset
perusteluineen valmistelee Tuija Kautto ansiomerkkiryhmästä ja Miikael
Saksman piirihallituksen edustajana. Piirin esitys toimitetaan
Partiosäätiölle viimeistään 28.2.2021.
Vuoden Tulokas 2021 ja Vuoden Luottotyyppi 2021 valitaan piirin
luottisten ehdotusten perusteella piirihallituksen seuraavassa
kokouksessa 11.3.2021. Ehdotuksia otetaan vastaan 28.2.2021 asti.
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35. Piirin kevään 2021 tapahtumat
Esitys:

Käydään läpi piirin tapahtumat toukokuun 2021 loppuun asti. Päätetään
mahdolliset toimenpiteet.

Päätös:

Päätettiin toteuttaa kaikki piirin kevään tapahtumat etänä vallitsevan
koronatilanteen vuoksi.
Kevään kisoja ei toteuteta tapahtumakalenteriin merkityllä tavalla, vaan
piirihallitus suosittaa kisajaostoa selvittämään saadaanko valmiit
kisapaketit toimitettua lippukuntien ryhmille.
Veneenohjaajakurssin (VOK) teoriaosa voidaan toteuttaa keväällä
alkuperäisen suunnitelman mukaan, mikäli kurssilaisten ei tarvitse
matkustaa, kurssilaiset ovat samasta toimintaryhmästä ja voimassa
oleva koronaohjeistus (maskisuositus yms.) huomioidaan kurssilla.
Piirin toiminnansuunnitteluseminaarin toteutustapaan palataan
seuraavassa hallituksen kokouksessa 11.3.2021.
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36. Toimintakertomus 2020
Esitys:

Päätetään vahvistaa toimintakertomus 2020 ja esittää se piirin
kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

37. Muut asiat / Keski-Suomen Osuuspankin tallelokeron nro 7 tyhjentäminen
Esitys:

Päätös:

Tallelokero nro 7 – K-SOP, pääkonttori, Kauppakatu 22
Tallelokeroa koskeva vuokrasopimus päättyy maanantaina 1.3.2021 pankin
ilmoituksen perusteella.
Päätetään valtuuttaa hallituksen sihteeri Pia Salmela tyhjentämään tallelokero
ja palauttamaan tallelokeron avaimet pankkiin.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

38. Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päättää kokouksen klo 21.00.

Päätös:

Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päätti kokouksen klo 21.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Siiri Niinivirta
puheenjohtaja
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sihteeri
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