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ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaaminen  

 Piirinjohtaja Jussi Leinonen (KiMe) avaa kokouksen.  
 Uudet partiojohtaja-valtakirjat (pk-ryhmä).  
 Ansiomerkit ja muut huomionosoitukset (piirinjohtajat).  

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Partiojohtaja Antti Koistinen (SiHu) on käytettävissä.  
 Kokoussihteeriksi kutsuttaneen Anna Järvinen.  
 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa lippukunnista.  
 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa lippukunnista.  
 Todetaan paikalla olevien lippukuntien ja äänien määrä.  
 Lippukunnan äänet määräytyvät 31.7. mennessä jäsenmaksun maksaneiden jäsenten mukaan. 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitetuilla 
kirjeillä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat 
asiat. 

 Kokouskutsut on postitettu 14.3.2019 lippukunnanjohtajille ja julkaistu piirin www-sivuilla. 
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
4. Kokouksen työjärjestys 

 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
 
5. Kokouksen menettelytavat 

 Liitteenä esitys kokouksen menettelytavoiksi. 
 Hyväksytään kokouksen menettelytavat.  

 
6. Vuosikertomuksen vahvistaminen 

 Liitteenä on hallituksen esitys vuosikertomukseksi. Piirihallitus esittelee. 
 Vahvistetaan piirin vuosikertomus 2018. 

 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 Liitteenä on hallituksen tilinpäätösesitys. Ossi Hokkanen, talous- ja yhteiskuntasuhteiden 
ministeri esittelee. 

 Vahvistetaan piirin tilinpäätös 2018. 
 Päätetään, että piirihallitus sijoittaa tilikauden ylijäämän vahvistamaan piirin tasetta tulevina 

vuosina.  
 
8. Vastuuvapauden myöntäminen 

 Todetaan tilintarkastajien lausunto, joka on tilinpäätöksen liitteenä. 
 Myönnetään vastuuvapaus 2018 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

mailto:uusimaa@partio.fi


                                                                                                                   
                     
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

 

Uudenmaan Partiopiiri ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (09) 8865 1400  uusimaa@partio.fi  www.uusimaa.partio.fi 

 

 
 
9. Hallituksen täydentäminen 

 Avataan ehdokasasettelu koulutusministerin pestiin 30.3.2019-2020. Esittelijänä piirinjohtaja. 
 Valitaan hallituksen jäseneksi koulutusministeri kaudelle 30.3.2019-2020.  

 
10. Uudenmaan partiopiirin edustajat SP-FS sääntömääräisiin kokouksiin 

 Jäsenkokouksissa on varsinaisilla jäsenillä yksi ääni kutakin alkavaa 500 jäsenkokousta 
edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta ja jäsenmaksun 
maksanutta partiolaistaan kohti. Piirinjohtaja esittelee. 

 Valitaan Uudenmaan Partiopiirin edustajat Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry:n 
sääntömääräisiin kokouksiin: Auvinen Iiro, Cajanus Anna, Hokkanen Ossi, Jokinen Alpi, 
Leinonen Jussi, Packalén Juho, Ritvanen Jenna, Seppälä Riina ja Tolvanen Oskari. Hallitus 
valtuutetaan täydentämään delegaatioita tarvittaessa. 

 
11. Jäsenmaksu 

 Hallitus esittää, että jäsenmaksu 2020 on 29 euroa (I ja II jäsenet) sekä 0 euroa (III jäsenet). 
 Hallitus esittää, että kannattajajäsenmaksu 2020 on 290 euroa yksityishenkilöille ja 

oikeuskelpoisille yhteisöille. 
 Hallituksen talous- ja yhteiskuntasuhteiden ministeri esittelee. 
 Päätetään vuoden 2020 jäsenmaksusta.  
 Päätetään vuoden 2020 kannatusjäsenmaksusta. 
 Merkitään tiedoksi, että partion jäsenmaksusta voi anoa vapautuksen sosiaalisin perustein. 

Esimerkiksi jos jäsenen taloudellinen tilanne heikentyy äkillisesti sairauden, työttömyyden 
tai perhesyiden vuoksi (partio.fi/jasenmaksu). 

 
12. Ponsivastaukset 

 Piirin syyskokous hyväksyi ponnen, että jatkossa piirihallituksen talousarvioesityksen tulee 
sisältää myös sanalliset selitykset menoarvioista. 

 Hallitus vastaa: “Piirihallitus tuottaa jatkossa tarkemmat sanalliset selvennykset piirin 
kokouksissa esitettävien taloudellisten dokumenttien tueksi ja toimittaa ne muiden 
kokousmateriaalien ohessa.”  

 
13. Vaalitoimikunta 

 Piirihallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, sekä 
6-10 muuta jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain 
erovuorossa puolet. Vaalit käydään piirin syyskokouksessa 2.11.2019. 

 Todetaan erovuoroiset pestit: 
 Alueministeri 
 Talous- ja yhteiskuntasuhteiden ministeri 
 Vapaaehtoistuen ministeri 
 Ohjelmaministeri 

 Päätetään vaalitoimikunnasta ja sen toimeksiannosta. Piirinjohtaja esittelee. 
 
14. Muut asiat 

 Kokouksessa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle vähintään 
seitsemän viikkoa ennen kokousta. 
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15. Tiedoksi asiat 

 Esitellään menettelytapasäännön mukaisesti. 
 Merkitään tiedoksi. 

 
16. Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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