HALLITUKSEN KOKOUS 04/2021
PÖYTÄKIRJA

Aika:

Torstai 11.3.2021 klo 19.03–21.01

Paikka:

Teams-kokous

Paikalla:

Siiri Niinivirta
Miikael Saksman
Rosariina Suhonen
Mervi Varis
Reetta Suonpää
Jonni Nykänen
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Pia Salmela
Nalle Velling
Joni Heikkinen

piirinjohtaja
piirin varajohtaja
viestintäministeri
lippukuntatuen ministeri
kasvatusministeri
Y-suhde- ja talousministeri
lippukuntakoordinaattori, kokouksen sihteeri
lippukuntakoordinaattori paikalla
klo 19.13 alkaen
kasvatuskoordinaattori
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39. Kokouksen avaus
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.00.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.03.

40. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41. Esityslistan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Piirihallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
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42. Edellisen hallituksen kokouksen 03/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään edellisen hallituksen kokouksen 03/2021 pöytäkirja.
Pöytäkirja on luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamsissa.

Päätös:

Piirihallitus hyväksyi edellisen hallituksen kokouksen 03/2021
pöytäkirjan muutoksitta.

43. Toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat
Esitys:

Käydään läpi toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Piirihallitus merkitsi tiedoksi toiminnanalojen ja Partiotoimiston
ajankohtaiset asiat.

44. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n jäsenmaksut 2022
Esitys:

Hallitus esittää jäsenmaksuksi vuodelle 2022:
1. jäsen 36,50 € (vuoden 2021 tasolla)
2. jäsen 21,50 € (vuoden 2021 tasolla)
3. jäsen 0 € (vuoden 2021 tasolla)
Hallitus esittää, että jäsenmaksusta voidaan vapauttaa sosiaalisilla tai
taloudellisilla perusteilla. Siiri Niinivirta esittelee.

Päätös:

Piirihallitus päätti esittää kevätkokoukselle vuoden 2022 jäsenmaksut
esityksen mukaisesti.
Piirihallitus päätti esittää kevätkokoukselle, että jäsenmaksusta voidaan
myöntää vapautus sosiaalisin ja taloudellisin perustein.

45. Tilinpäätös 2020
Esitys:

Päätetään vahvistaa tilinpäätös 2020 ja esittää se piirin kevätkokoukselle
hyväksyttäväksi. Siiri Niinivirta esittelee.

Päätös:

Piirihallitus vahvisti tilinpäätöksen 2020 ja päätti esittää sen piirin
kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.
Liite 3-2021 Tilinpäätös 2020
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46. Toimiva partiojohtaja 2021-apuraha, Vuoden Tulokas 2021 ja Vuoden Luottotyyppi 2021
Esitys:

Todetaan piirin ehdokkaat Toimiva partiojohtaja 2021-apurahan saajiksi.
Piiri on lähettänyt ehdotuksensa Partiosäätiölle 28.2.2021.
Valitaan Vuoden Tulokas 2021 ja Vuoden Luottotyyppi 2021 saatujen
ehdotusten joukosta. Valittuja partiolaisia muistetaan piirin
kevätkokouksen yhteydessä. Miikael Saksman esittelee.
”Vuoden Tulokas”
Vuoden Tulokas palkinto voidaan myöntää piirin luottamushenkilölle,
* joka on tullut vastikään piirin toimintaa mukaan.
* joka on innostunut ja innokas, aktiivinen ja reipas.
* joka osoittaa kiinnostusta piirin toimintaa myös oman jaoston /
ryhmän ulkopuolella.
Palkinnolla pyritään ensisijaisesti kannustamaan piirin nuoria
luottamushenkilöitä. Vuoden Tulokas voi olla minkä ikäinen vaan, mutta
kahden tasavahvan ehdokkaan kohdalla palkinto myönnetään
nuoremmalle ehdokkaalle.
”Luottotyyppi”
Luottotyyppi palkinto voidaan myöntää piirin luottamushenkilölle,
* joka on ollut pitkään piirin toiminnassa mukana.
* joka on tekijä, johon voi luottaa joka tilanteessa.
* tarttuu toimeen kuin toimeen.
Luottotyypin ei tarvitse olla näkyvä persoona tai suuri johtaja. Tärkeintä
on, että hän on ollut toiminnassa pitkään ja että häneen voi luottaa joka
tilanteessa.

Päätös:

Todettiin, että piiri on lähettänyt ehdotuksensa Toimiva partiojohtaja
2021-apurahan saajiksi Partiosäätiölle 28.2.2021.
Merkittiin päätös valituista partiolaisista liitteeseen.
Liite 4-2021 (ei julkinen) Piirin ehdokkaat Toimiva partiojohtaja 2021 apurahan saajiksi, valittu Vuoden tulokas 2021 ja valittu Luottotyyppi
2021

Järvi-Suomen Partiolaiset ry
www.jarvisuomi.partio.fi

3

HALLITUKSEN KOKOUS 04/2021
PÖYTÄKIRJA

47. Piirin toiminnansuunnitteluseminaari
Esitys:

Päätetään järjestää piirin toiminnansuunnitteluseminaari lauantaina
22.5.2021 etänä vallitsevan koronapandemiatilanteen takia.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

48. Piirin kevätkisat
Esitys:

Kuullaan kevätkisojen tilanne. Sovitaan etäkisojen osalta
osallistumismaksu ja miten taataan järjestäville lippukunnille
positiivinen tulos etäkisojen järjestelyistä. Reetta Suonpää esittelee.

Päätös:

Todettiin, että sudenpennuille ja seikkailijoille järjestetään etäkisat
8.5.2021. Järjestävät lippukunnat tekevät etäkisapaketin lähetettäväksi
ilmoittautuneille ryhmille / lippukunnille. Etäkisojen osallistumismaksu
on 30 euroa / ryhmä. Piiri takaa, että järjestävä lippukunta pääsee
positiiviseen tulokseen ja järjestävälle lippukunnalle jää tulosta
vähintään 250 euroa. Kisojen budjetti tarkastetaan viimeisen kerran
ilmoittautumisajan päätyttyä.
Iisalmessa 15.5. pidettäväksi suunnitellut kevätkisat siirtyvät syksyyn
2021.

49. Tulliportinkadun toimisto
Esitys:

Päätetään miten Tulliportinkadun toimistotilan kanssa edetään.
Siiri Niinivirta esittelee.

Päätös:

Piirihallitus päätti teettää sisäilmaselvityksen Tulliportinkadun
toimistossa kevään 2021 aikana ja palata asiaan sen jälkeen.

50. Piirin etäkokouskulukorvaukset
Esitys:

Sovitaan piirin etäkokouskulukorvaukset. Pia Salmela esittelee.

Päätös:

Sovittiin piirin etäkokouskulukorvaukset ajalle 11.3. – 31.7.2021.
Liite 5-2021 Piirin etäkokouskulukorvaukset
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51. Toimintasuunnitelman 2021 seuraaminen
Esitys:

Sovitaan miten toiminnanalat seuraavat tämän vuoden
toimintasuunnitelmaa. Siiri Niinivirta esittelee.

Päätös:

Sovittiin, että laaditaan yhtenevät ohjeet toimintasuunnitelman
seuraamiseksi.

52. Muut asiat
Todettiin, että piirille tilataan 30 000 kpl adventtikalentereita
Joulukampanjaa 2021 varten.
Korjattiin Vuosikertomuksen 2020 kirjoitusasua.
Muu käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
Liite 6-2021 Vuosikertomus 2020
53. Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päättää kokouksen klo 21.00.

Päätös:

Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päätti kokouksen klo 21.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Siiri Niinivirta
puheenjohtaja
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sihteeri
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