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ESITYSLISTA  
1. Kokouksen avaus  

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

  
2. Kokouksen järjestäytyminen  

 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.  
 Kokoussihteeriksi kutsuttaneen järjestökoordinaattori 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 

 Piirin sääntöjen mukaan kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä lippukuntiin vähintään kaksi 
(2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. 

 Kokouskutsut on lähetetty 16.10.2020 lippukunnanjohtajille sähköpostitse ja julkaistu piirin 
verkkosivuilla. 

 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
4. Kokouksen työjärjestys 

 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
 
5. Kokouksen menettelytavat 

 Liitteenä esitys kokouksen menettelytavoiksi.  
 Hyväksytään kokouksen menettelytavat.  

 
6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaa vuotta varten 

 Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Liitteenä on hallituksen esitys 
toimintasuunnitelmaksi. Esittelijänä piirinjohtajat.  

 Hyväksytään piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite).  
 
7. Talousarvion hyväksyminen seuraavaa vuotta varten 

 Uudenmaan Partiopiirin talousarvio 2021. Liitteenä on hallituksen esitys talousarvioksi. 
Esittelijänä piirinjohtajat. 

 Hyväksytään piirin talousarvio 2021 (liite).  
 
8. Ehdokasasettelu, puheenjohtajat 

 Avataan ehdokasasettelu piirinjohtajan ja piirin varajohtajan pestiin kaudelle 2021-2022. 
Esittelijänä vaalitoimikunta.  

 Päivitetty ehdokastilanne on osoitteessa www.uusimaa.partio.fi.  
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9. Piirinjohtajan valinta 2021-2022 

 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii samalla yhdistyksen puheenjohtajana, 
vuosiksi 2021-2022. 

 
10. Piirin varajohtajan valinta 2021-2022 

 Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, joka toimii samalla yhdistyksen 
varapuheenjohtajana, vuosiksi 2021-2022. 

 
11. Piirihallituksen koko seuraavalle toimikaudelle  

 Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana, 
hallituksen varapuheenjohtaja, sekä 6-10 muuta jäsentä. 

 Vahvistetaan hallituksen koko seuraavalle toimikaudelle hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
12.  Ehdokasasettelu, hallituksen jäsenet 

 Avataan ehdokasasettelu pesteihin kaudelle 2021-2022. Kaksi hallituksen jäsentä haetaan 
yhdeksi vuodeksi kaudelle 2021 ja neljä hallituksen jäsentä haetaan kahdeksi vuodeksi 
kaudelle 2021-2022. Hallituksen jäsenet jakavat tehtävät ja toiminnanalat järjestäytyessään. 
Esittelijänä vaalitoimikunta. 

> kaksi hallituksen jäsentä kaudelle 2021 
> neljä hallituksen jäsentä kaudelle 2021-2022 

 Avataan ehdokasasettelu mahdollisesti muihin avautuviin pesteihin.  
 Päivitetty ehdokastilanne on osoitteessa www.uusimaa.partio.fi.  

 
13.  Piirihallituksen jäsenten valinta 2021-2022 

 Valitaan kaksi hallituksen jäsentä vuodelle 2021. 
 Valitaan neljä hallituksen jäsentä vuosille 2021-2022. 

 
14. Partioneuvosto  

 SP-FS Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka 
ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Partioneuvostoon valitaan SP-FS 
jäsenkokouksessa puheenjohtaja ja kustakin varsinaisesta yksi jäsen kutakin alkavaa 3000 
partiolaista kohti. Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen 
asettamista ehdokkaista, joista vähintään yhden tulee olla hallituksen jäsen. Kullekin 
varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä. 

 Valitaan kaksi piirin ehdokasta SP-FS partioneuvoston jäseniksi ja kaksi varajäseniksi. 
 

15. Tilintarkastajan valinta  
 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi tilikaudeksi tai KHT-

yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.  
 Valitaan tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi P. Packalén Oy, jossa vastuuhenkilöinä toimii Paul 

Packalén, Lohja (HTM-tilintarkastaja) ja Eva Packalén, Lohja (HT-tilintarkastaja).  
 
16.  Piirihallituksen kuulumiset 

 Piirihallituksen 2020 ja Valkama 2020+1 ajankohtaiset asiat. Esittelijänä piirihallitus ja 
Valkaman leirinjohtajat.  

 Merkitään tiedoksi. 
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17.  Muut asiat 

 Sääntöjen mukaan kokouksessa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava 
hallitukselle vähintään seitsemän viikkoa ennen kokousta.  

 Hallitukselle ei ole toimitettu muita asioita kokoukseen.  
  
18.  Ilmoitusasiat 

 Jäsenmäärän kasvu lisää lippukunnan hyvinvointia, toiminnan laatua ja lippukunnan 
vetovoimaa. Esitellään lippukuntia, jotka ovat kauden 2019-2020 aikana kasvattaneet 
jäsenmääräänsä ja palkitaan vuoden kasvuteko. 

 Ilmoitusasiat menettelytapasäännön mukaisesti.  
 Merkitään tiedoksi.  

  
19.  Kokouksen päätös 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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