
HALLITUKSEN KOKOUS 02/2022 
 
PÖYTÄKIRJA 

 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry 

www.jarvisuomi.partio.fi 

 

1 / 7 

 

1 

Aika: maanantai 21.2.2022 klo 18.33–19.59 
 
Paikka: Teams-kokous 
 
Läsnä:        Siiri Niinivirta   piirinjohtaja 

Miikael Saksman  piirin varajohtaja 
Rosariina Suhonen  viestintäministeri 
Matilda Hamara   lippukuntatuen ministeri 

 Hanna Moisio  kasvuministeri  
 Jonna Karppanen   vapaaehtoistuen ministeri  
   

Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 
Pia Salmela  järjestökoordinaattori, aluetyö ja hallinto, 

kokouksen sihteeri 
 
 
PÖYTÄKIRJA 2-2022 
 
Liitteet: 
§24 Liite 2-2022 Piirin luottislista 2022 hallituksen sisäiseen käyttöön (ei-julkinen) 
§26 Liite 4-2022 Piirin sääntöehdotus kevätkokoukselle 
§27 Liite 5-2022 Piirin tilinpäätös 2021 
§28 Liite 6-2022 Piirin vuosikertomus 2021 liitteineen 
 
 
15. Kokouksen avaus  
 

Esitys:  Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.30. 
 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33. 
 
 
16. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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17. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. 
 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miikael Saksman ja Matilda Hamara. 
 
 

18. Esityslistan hyväksyminen  
 

Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 
 

 
19. Edellisen hallituksen kokouksen 01/2022 pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 Esitys: Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 1–2022 pöytäkirja. 
   Pöytäkirja on luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 1–2022 pöytäkirja. 
 
 
20. Toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat  
 

Esitys: Käydään läpi toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat. 
 

 Päätös: Todettiin hallituksen Teams-kanavalle jaetut kuulumiset. 
 
 
21. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n edustajan nimeäminen Pohjois-Savon Partiotuen hallitukseen 
ja vuosikokoukseen 2022 
 
 Esitys: Nimetään piirin varajohtaja Miikael Saksman Järvi-Suomen Partiolaiset 

ry:n edustajaksi Pohjois-Savon Partiotuen hallitukseen ja 
vuosikokoukseen 2022. 

 
 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti nimetä piirin varajohtaja Miikael 

Saksman Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n edustajaksi Pohjois-Savon 
Partiotuen hallitukseen ja vuosikokoukseen 2022. 
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22. Keski-Suomen Osuuspankki – tilien ja sopimusten käyttöoikeudet 
 

Esitys: Tilien käyttöoikeudet 
Päätetään antaa Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n (Y2138048-7) tileihin 
Yritystili (tilinumero) ja Jatkuva tuottotili (tilinumero) laajat 
käyttöoikeudet ja verkkopankin käyttöoikeus aluejohtaja Tommi 
Nymanille 21.2.2022 alkaen. Samat tilinkäyttöoikeudet säilyvät 
pääkirjanpitäjä Minna Kalmilla ja piirinjohtaja Siiri Niinivirralla. 

 
   Arvo-osuustili 
   Päätetään valtuuttaa aluejohtaja Tommi Nyman hoitamaan Järvi-

Suomen Partiolaiset ry:n arvo-osuustiliä (tilinumero) Samat oikeudet 
säilyvät pääkirjanpitäjä Minna Kalmilla ja piirinjohtaja Siiri Niinivirralla. 

 
   OP-sijoitussopimus 

Päätetään valtuuttaa aluejohtaja Tommi Nyman hoitamaan Järvi-
Suomen Partiolaiset ry:n OP-sijoitussopimusta (vakuutusnumero), jossa 
vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy. Samat oikeudet säilyvät 
pääkirjanpitäjä Minna Kalmilla ja piirinjohtaja Siiri Niinivirralla. 

 
Lisäksi valtuutetaan aluejohtaja Tommi Nyman antamaan yhdistyksen 
tuntemista ja tunnistamista varten tarvittavat tiedot sekä hoitamaan 
yhdistyksen pankkiasiointiin liittyviä sopimuksia. 

 
 Päätös:  Tilien käyttöoikeudet 

Päätettiin antaa Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n (Y2138048-7) tileihin 
Yritystili (tilinumero) ja Jatkuva tuottotili (tilinumero) laajat 
käyttöoikeudet ja verkkopankin käyttöoikeus aluejohtaja Tommi 
Nymanille 21.2.2022 alkaen. Samat tilinkäyttöoikeudet säilyvät 
pääkirjanpitäjä Minna Kalmilla ja piirinjohtaja Siiri Niinivirralla. 

 
   Arvo-osuustili 

Päätettiin valtuuttaa aluejohtaja Tommi Nyman hoitamaan Järvi-
Suomen Partiolaiset ry:n arvo-osuustiliä (tilinumero). Samat oikeudet 
säilyvät pääkirjanpitäjä Minna Kalmilla ja piirinjohtaja Siiri Niinivirralla. 

 
 

OP-sijoitussopimus 
Päätettiin valtuuttaa aluejohtaja Tommi Nyman hoitamaan Järvi-
Suomen Partiolaiset ry:n OP-sijoitussopimusta (vakuutusnumero), jossa 
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vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy. Samat oikeudet säilyvät 
pääkirjanpitäjä Minna Kalmilla ja piirinjohtaja Siiri Niinivirralla. 

 
Lisäksi päätettiin valtuuttaa aluejohtaja Tommi Nyman antamaan 
yhdistyksen tuntemista ja tunnistamista varten tarvittavat tiedot sekä 
hoitamaan yhdistyksen pankkiasiointiin liittyviä sopimuksia. 

 
 
23. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n nimenkirjoittajat 
 
 Esitys: Piirin sääntöjen §12 mukaan piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja 

piirin varajohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä 
hallituksen erikseen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön 
kanssa.  
Päätetään myöntää Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n nimenkirjoitusoikeus 
aluejohtaja Tommi Nymanille 21.2.2022 alkaen. 

 
 Päätös: Päätettiin myöntää Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n nimenkirjoitusoikeus 

aluejohtaja Tommi Nymanille 21.2.2022 alkaen. 
 
 
24. Piirin luottamushenkilöiden pestien vahvistaminen  
 
 Esitys: Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin 

luottamushenkilöiden pestit. Vahvistetaan kaikki 16.1.2022 jälkeen 
sovitut ja varmistetut piiripestit. Piirin luottamuksellinen luottislista 
2022 on liitteenä 2–2022. 

 
 Päätös:  Vahvistettiin kaikki 16.1.2022 jälkeen sovitut ja varmistetut piiripestit 

luottamuksellisen liitteen 2–2022 mukaisesti. 
 
 
25. Toimiva partiojohtaja 2022-apuraha, Vuoden Tulokas 2022 ja Vuoden Luottotyyppi 2022 

Esitys: Valitaan piirin ehdokkaat Toimiva partiojohtaja 2022-apurahan saajiksi, 
sekä Vuoden Tulokas 2022 ja Vuoden Luottotyyppi 2022 saatujen 
ehdotusten joukosta. Valittuja partiolaisia muistetaan piirin 
kevätkokouksen yhteydessä. Miikael Saksman esittelee. 

Toimiva Partiojohtaja 2022  
Lippukunnat ovat saaneet tehdä ehdotuksia 17.2.2022 asti piirin 
ehdokkaiksi Toimiva Partiojohtaja 2022 -apurahan saajiksi. Valitaan 
piirin ehdokkaat ja esitykset toimitetaan Partiosäätiölle viimeistään 
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torstaina 24.2.2022. 
 
”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: Nimettiin piirin ehdokkaat Toimiva partiojohtaja 2022-apurahan saajiksi 
ja toimitetaan esitykset Partiosäätiölle viimeistään 24.2.2022. 
Päätettiin valtuuttaa piirihallituksen työvaliokunta nimeämään vuoden 
tulokas ja luottotyyppi. 

 
 
26. Piirin sääntöjen muuttaminen 
 

Esitys:  Päätetään esittää liitteen 4–2022 mukaiset piirin päivitetyt säännöt 
hyväksyttäväksi piirin kevätkokoukselle.  
Päätetään lähettää piirin päivitetyt säännöt ennakkotarkistettavaksi 
Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen piirin kevätkokousta. 

 
 Päätös:            Päätettiin esittää liitteen 4–2022 mukaiset piirin päivitetyt säännöt     

hyväksyttäväksi piirin kevätkokoukselle.  
Päätettiin lähettää piirin päivitetyt säännöt ennakkotarkistettavaksi 
Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen piirin kevätkokousta. 
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27. Piirin tilinpäätös 2021 
 

Esitys: Päätetään vahvistaa tilinpäätös 2021 (liite 5–2022) ja esittää se piirin 
kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. 

 
Päätös:            Päätettiin vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös ja esittää se piirin 

kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. 
 
 
28. Piirin vuosikertomus 2021 
 

Esitys: Päätetään vahvistaa vuosikertomus 2021 liitteineen (liite 6–2022) ja 
esittää se piirin kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös: Päätettiin vahvistaa vuosikertomus 2021 liitteineen (liite 6–2022) ja 

esittää se piirin kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.  
Valtuutettiin piirihallituksen työvaliokunta tekemään stilistisiä 
muutoksia vuosikertomuksen tekstiosaan. 
 
Puheenjohtaja Siiri Niinivirran tietoteknisten haasteiden vuoksi piirin 
varajohtaja Miikael Saksman siirtyi hoitamaan kokouksen 
puheenjohtajan tehtävää tämän pykälän kohdalla klo 19.45. 

 
 
29. Piirihallituksen seuraava kokous 
 
 Esitys: Piirihallituksen seuraava kokous 3–2022 pidetään torstaina 10.3. klo 

18.30 (Teams) ja TVK:n kokous tiistaina 1.3. klo 18 (Teams). 
 
 Päätös: Piirihallituksen seuraava kokous 3–2022 pidetään esityksen mukaisesti 

torstaina 10.3. klo 18.30 (Teams) ja TVK:n kokous tiistaina 1.3. klo 18 
(Teams). 

 
 
30. Muut asiat Muistutettiin hallitusta Kevätpäivien ja laajennettujen valiokuntien 

kokousten ilmoittautumisesta ja etäkokousten kulukorvausohjeesta. 
 
   Muuttuneen puheenjohtajatilanteen takia Hanna Moisio valittiin 

toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi. 
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31. Kokouksen päättäminen  
 

Esitys:  Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päättää kokouksen klo 20.30. 
 
Päätös: Puheenjohtaja Miikael Saksman päätti kokouksen klo 19.59. 

 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Siiri Niinivirta  Miikael Saksman Pia Salmela    
puheenjohtaja  puheenjohtaja sihteeri  
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet tänään 23.2.2022 piirihallituksen kokouksen 2–2022 pöytäkirjan ja 
todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 
 
 
Matilda Hamara    Hanna Moisio 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 
 
huom. pöytäkirjasta on poistettu tili- ja vakuutusnumerot sekä syntymäajat/henkilötunnukset 
ennen kuin pöytäkirja on lisätty piirin nettisivuille. / Pia Salmela 
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