HALLITUKSEN KOKOUS 04/2022
PÖYTÄKIRJA

Aika:

keskiviikko 6.4.2022 klo 18.30

Paikka:

Teams-kokous

Kutsutut:

Siiri Niinivirta
Miikael Saksman
Rosariina Suhonen
Matilda Hamara
Hanna Moisio
Jonna Karppanen
Jonni Nykänen
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Perttu Willman
Nalle Velling
Niina Koivuniemi
Pia Salmela
Joni Heikkinen
Salla Kukko
Patricia Puhakka
Tommi Nyman

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

järjestökoordinaattori, kokouksen sihteeri
järjestökoordinaattori, aluetyö
järjestökoordinaattori, aluetyö
– Läsnä ennen kokouksen avausta
järjestökoordinaattori, aluetyö
järjestökoordinaattori, kasvatus
järjestökoordinaattori, koulutus ja
vapaaehtoistuki
viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija
aluejohtaja
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44. Kokouksen avaus
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.30.

Päätös:
Ennen kokouksen avausta uudet työntekijät Niina Koivumäki ja Perttu
Willman sekä hallitus esittäytyivät.
Niina Koivumäki poistui kokouksesta 18:55.
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:58.
45. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Säännöt 5§: ”Hallitus on päätösvaltainen, jos hallituksen puheenjohtajan
tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on
paikalla.”
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Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

46. Esityslistan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (LIITE 1.)

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

47. Edellisen hallituksen kokouksen 03/2022 pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 3–2022 pöytäkirja.
Pöytäkirja on luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.

Päätös:
Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 3-2022 pöytäkirja.
Pöytäkirja laitetaan allekirjoituskierrokselle piirinjohtajalle ja sihteerille.
48. Toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat
Esitys:

Käydään läpi toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Käytiin läpi toiminnanalojen ajankohtaisia aiheita.
Pöytäkirjaan päätettiin kirjata keskeisiä nostoja.
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Ansiomerkkien ehdotusten jättämisen viimeinen päivämäärä 15.4.2022.
Kevätkokoukseen ehtii vielä saada jo myönnettyjä merkkejä jaettavaksi.
Akela/Sampo -kurssi jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän
vuoksi. Ilmoittautuneita rohkaistaan osallistumaan joko SP:n tai
Kymenlaakson järjestämään verkkokoulutukseen.
Partion henkilöstöuudistus etenee. Henkilöuudistuksesta päätettiin
jakaa lisää tietoa kevätkokouksessa ja Partiopostissa & Johtolangassa.
49. Joulukampanja 2022
Esitys:

Kuullaan esitys adventtikalenterien tilausmäärästä vuodelle 2022.
Valtuutetaan TVK tarvittaessa muuttamaan tilausmäärää, kun
kalenterien palautusprosentti ja logistiikka-asiat ovat selvinneet.

Päätös:
Päätettiin tilata adventtikalentereita 38.000, jolloin suurin mahdollinen
palautusmäärä olisi 19.000. Edellisen vuoden myynti oli 26.000.
Adventtikalenterien palautusprosentti säilyy ennallaan, 50%.
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
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Päätettiin valtuuttaa työvaliokunta tarvittaessa muuttamaan
tilausmäärää.
50. Etelä-Korean Jamboree 2023
Esitys:

Maailmanjamboree järjestetään Etelä-Koreassa elokuussa 2023. Leirin
ilmoittautumisaika on päättynyt 28.2.2022 ja leirille on ilmoittautunut
yhteensä 76 partiolaista Järvi-Suomesta ja heistä varsinaisia leiriläisiä
(=tarpojia ja samoajia) on 44. Hallituksen kokouksessa 10.3.2022
piirihallitus valtuutti TVK:n valmistelemaan stipendihakua.
Kun piirin taloudellinen tila on hyvä ja alkuvuoden 2022 aikana rahaa on
käytetty ennakoitua vähemmän koronatilanteen vuoksi, päätetään
varata 2 500 euroa avoimeen stipendihakuun, joka avataan Kuksassa
toukokuun loppuun mennessä. Stipendien hakuaika päättyy 15.8.2022
ja stipendihakemukset käsitellään 30.9.2022 mennessä. Stipendit
maksetaan aikaisintaan marraskuussa 2022 ja leirin peruuntuessa saatu
stipendi on palautettava piirille.
Yksittäisen stipendin suuruus määräytyy käsittelyvaiheessa ja
stipendihaun kriteereissä huomioidaan leirille lähtijän sosioekonominen
tilanne. Jamboreelle ilmoittautuneille viestitään stipendihaun
aukeamisesta.
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Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti ja valtuutettiin työvaliokunta
hakemusten perusteella päättämään stipendien jakamisesta.
Työvaliokunta raportoi piirihallitukselle.
51. Piirin luottamushenkilöiden pestien vahvistaminen
Esitys:

Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin
luottamushenkilöiden pestit. Vahvistetaan kaikki 10.3.2022 jälkeen
sovitut piiripestit.
Todetaan, ettei piirille ole pestattu uusia luottamushenkilöitä hallituksen
edellisen kokouksen jälkeen.

Päätös:

Piirille ei ole pestattu uusia luottamushenkilöitä edellisen hallituksen
kokouksen jälkeen.

52. Piirin kevään tapahtumat
Esitys:

Kuullaan tilannekatsaus tapahtumien järjestelyistä.
Akelan ja sammon koulutus 22.-24.4.2022
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Ryhmänohjaajakoulutuksen II-osa 22.-24.4.2022
Partiopäivä 24.4.2022
PT-kisat 7.5.2022
Sudenpentujen ja seikkailijoiden kisat 14.5.2022 Joensuussa ja
Lievestuoreella
Luottisseminaari 21.–22.5.2022
PJ-PK II/2022 1. osa 29.-31.7.2022, 2. osa sopimatta
Päätös:

Kuultiin tapahtumien järjestelyjen tilannekatsaus.
Todettiin Akelan ja sammon koulutus 1/2022 perutuksi.

53. Piirin kevätkokous 24.4.2022 Kuopiossa
Esitys:

Kuullaan tilannekatsaus kokouksen järjestelyistä.
Vahvistetaan kokouksen esityslista.

Päätös:

Kokouksen järjestelyt ovat hyvällä mallilla.
Päätettiin vahvistaa kokouksen esityslista. (LIITE 2.)

54. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n ja Jyväskylän Partiolaiset ry:n sopimus työaikakorvauksesta
Esitys:

Käydään läpi liitteenä oleva sopimus työaikakorvauksesta ja hyväksytään
se. (LIITE 3.)

Päätös:

Käytiin sopimus läpi ja hyväksyttiin se.
Nimettiin ohjausryhmään Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n edustajana
piirinjohtaja.
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55. Piirin toimintasuunnitelman 2022 seuraaminen
Esitys:

Sovitaan miten kaikki toiminnanalat käyvät läpi ja arvioivat oman
toiminnanalan toimintaa alkuvuoden osalta 15.5.2022 mennessä. Lisäksi
sovitaan, miten tehdään tarvittavat täydennykset ja korjaukset piirin
toimintasuunnitelmaan loppuvuodeksi. Miikael Saksman esittelee.

Päätös:

Päätettiin Semmassa luoda katsaus toimintasuunnitelmaan.
Sovittiin, että suunnitelmaa päivitetään toiminnanaloittain.

56. Piirin toimintasuunnitelmaprosessin käynnistäminen vuodelle 2023
Esitys:

Kuullaan tilannekatsaus toiminnan suunnittelun käynnistämisestä
tulevalle partiovuodelle 2023.

Päätös:
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
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Kuultiin toiminnan suunnittelun katsaus, piirinjohtaja esitteli.
57. Partioneuvoston kevätkokous PN 1/2022
Esitys:

Kuullaan tiivistelmä Partioneuvostossa käsiteltävistä asioista vuoden
ensimmäisessä kokouksessa 9.-10.4.2022.

Päätös:
Kuultiin tiivistelmä Partioneuvoston kokouksen asioista.
58. Piirihallituksen seuraava kokous
Esitys:

Piirihallituksen seuraava kokous 5–2022 pidetään maanantaina
9.5.2022 klo 18.30 (Teams) ja TVK:n kokous tiistaina 3.5.2022 klo 18
(Teams).

Päätös:
Päätös esityksen mukaisesti.
Työvaliokunta valmistelee ehdotuksen loppuvuoden kokouspäivistä
päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.
59. Muut asiat
Päätös:
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Ei muita asioita.

60. Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päättää kokouksen klo 20.30.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:09.
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