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Aika: torstai 10.3.2022 klo 18.33–20.33 
 
Paikka: Teams-kokous 
 
Paikalla:        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 
Salla Kukko  järjestökoordinaattori, koulutus ja 

vapaaehtoistuki paikalla klo 18.49–19.20 
  
PÖYTÄKIRJA 3-2022 
 
32. Kokouksen avaus  
 

Esitys:  Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.30. 
 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33. 
 

 
33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
34. Esityslistan hyväksyminen  
 

Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 
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35. Toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat  
 

Esitys: Käydään läpi toiminnanalojen ja Partiotoimiston ajankohtaiset asiat. 
 

 Päätös: Todettiin hallituksen Teams-kanavalle jaetut kuulumiset. 
 
 
36. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n jäsenmaksut 2023 
 

Esitys: Hallitus esittää jäsenmaksuksi vuodelle 2023:  
1. jäsen 36,50 € (vuoden 2022 tasolla)  
2. jäsen 21,50 € (vuoden 2022 tasolla)  
3. jäsen 0 € (vuoden 2022 tasolla)  
  

Hallitus esittää, että jäsenmaksusta voidaan vapauttaa sosiaalisilla tai 
taloudellisilla perusteilla. 

 
 Päätös: Hallitus päätti esittää piirin kevätkokoukselle jäsenmaksut vuodelle 

2023:  
1. jäsen 36,50 € (vuoden 2022 tasolla)  
2. jäsen 21,50 € (vuoden 2022 tasolla)  
3. jäsen 0 € (vuoden 2022 tasolla)  

  
Hallitus päätti esittää piirin kevätkokoukselle, että jäsenmaksusta 
voidaan vapauttaa sosiaalisilla tai taloudellisilla perusteilla. 
 
 

37. J-SP:n piirileiri 2024 
 

 Esitys: Keskustellaan projektin käynnistämisestä.  
 
 Päätös:  Todettiin, että pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan seuraava piirileiri 

järjestetään vuonna 2024. Sovittiin, että piirihallitus tekee 
toimeksiannon projektista, pestaa ohjausryhmän ja leirinjohtajat tämän 
vuoden aikana.   
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38. 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.  
Keskustellaan voiko piiri tukea leiriläisten osallistumista avoimella 
stipendihaulla. 

 
 Päätös: Päätettiin avata avoin stipendihaku ja valtuutettiin piirin työvaliokunta 

valmistelemaan asia seuraavaan hallituksen kokoukseen. 
 

 
39. Piirin luottamushenkilöiden pestien vahvistaminen  
 
 Esitys: Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin 

luottamushenkilöiden pestit. Vahvistetaan kaikki 21.2.2022 jälkeen 
sovitut piiripestit.  
 

 Päätös:  Todettiin, ettei piirille ole pestattu uusia luottamushenkilöitä hallituksen 
edellisen kokouksen 21.2.2022 jälkeen. 

 
 
40. Toukokuun luottisseminaari 21.-22.5.2022 Harjulan leirikeskuksessa 

Esitys: Kuullaan tilannekatsaus tapahtuman järjestelyistä.  

 Päätös: Kuultiin tilannekatsaus ja todettiin, että ilmoittautuminen avataan 
huhtikuussa ja viestitään tapahtumasta hyvissä ajoin piirin luottiksille. 

 
 
41. Piirihallituksen seuraava kokous 
 
 Esitys: Piirihallituksen seuraava kokous 4–2022 pidetään keskiviikkona 

6.4.2022 klo 18.30 (Teams) ja TVK:n kokous tiistaina 29.3.2022 klo 18 
(Teams). 

 
 Päätös: Piirihallituksen seuraava kokous 4–2022 pidetään esityksen mukaisesti 

keskiviikkona 6.4.2022 klo 18.30 (Teams) ja TVK:n kokous tiistaina 
29.3.2022 klo 18 (Teams). 
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42. Muut asiat 

  
Siirrettiin hallituksen kokous 5–2022 pidettäväksi maanantaina 9.5.2022 
klo 18.30. 
    
Suomen Partiolaisten ylimääräinen jäsenkokous on kutsuttu koolle 
Partioneuvoston täydentämiseksi. Kokous pidetään PN:n 
kevätkokouksen yhteydessä 9.4.2022. Kokoukseen osallistuu vain yksi 
kokousedustaja, joka edustaa varsinaista jäsentä valtakirjalla. Päätettiin 
valtuuttaa Reetta Suonpää edustamaan piiriä. 
 
Henkilöstöorganisaatiouudistukseen liittyvä iltakaakao pidetään 20.4.  
 
Vipellys siirtyy syksyyn (alustavasti 24.-25.9.2022), koska sitä ei voida 
toteuttaa nyt niin kuin se oli suunniteltu. 
 

 Käytiin läpi partioviikon juhliin osallistumiset. 
 
 
43. Kokouksen päättäminen  
 

Esitys:  Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päättää kokouksen klo 19.30. 
 

 Päätös: Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päätti kokouksen klo 20.33. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Siiri Niinivirta Pia Salmela    
puheenjohtaja sihteeri 


