
 

 

KEVÄTKOKOUS 2019   
 
Aika  31.3.2019 klo 14.00 ->    
 
Paikka  Salon Lukio, Kaherinkatu 2, 24130 Salo 
 
Läsnä 144 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. 
 

Pöytäkirja 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Tilaisuuden aluksi oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.  
 
Piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt avasi kokouksen klo 14.36 toivottamalla kokousväen 
tervetulleeksi partiopiirin kevätkokoukseen.  
 

2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Lahtinen (TuMe) ja 
sihteeriksi partiopiirin toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila. 
 

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Repolainen -lehdessä 1/2019 (ilm. 15.2.)  
Liite numero 2. 
 
Lisäksi todettiin, että kokousposti oli postitettu jäsenyhdistyksiin ja julkaistu p iirin 
verkkosivuilla 06.03.2019 
Liite numero 3. 
 
”Kutsu piirin kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti sekä julkaistava jäsenille 
menevässä jäsenlehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.”  
 
Todettiin yksimielisesti kokous koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pia Aallon (MyMa) esityksestä:  Mira Viiristö 
(KorSa) ja Roope Korpela (TP-S) 
 
Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Petra Yrjölän (KoKä) esityksestä: Janina Sjöberg 
(MSK), Juuso Kössi (MieKot), Marja-Riitta Kivistö (MeMe) ja Petri Hömppi (MHTP). 
 

5. KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN 
Sihteeri totesi kokouksessa olevan läsnä 144 äänivaltaista kokousedustajaa 50 
jäsenyhdistyksestä. 
Liite numero 1. 
 

6. KOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ 
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä kokouksen menettelytapasääntö , johon oli 
lisätty tarkennus: ” Henkilö, joka kuuluu kahteen tai useampaa jäsenyhdistykseen, voi 
käyttää näiden eri yhdistysten ääniä samanaikaisesti.” 
Liite numero 4. 
 
Piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt esitteli.    



 

7. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Puheenjohtaja totesi pykälän aluksi, että 13 §:n asiana 2 olevaa julkilausuman esitys on 
lähetetty lippukunnille perjantaina ja esitys oli jaettu myös ilmoittautumisen yht eydessä. 
Kokoukselle ei ole esitetty muita asioita.  
 
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Liite numero 5 

 
8. PÄÄTETÄÄN VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSESTA 

Piirin varajohtaja Eero Kivistö esitteli piirin toiminta- eli vuosikertomuksen vuodelta 2018.  
 

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Lounais -Suomen Partiopiiri ry:n vuosikertomus vuodelta 
2018 liitteineen. 
Liite numero 6. 

 
 

9. PÄÄTETÄÄN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 
Piirin talousryhmän puheenjohtaja Ville Sahlström esitteli piirin tilinpäätöksen vuodelta 
2018. 
Liite numero 6. 
 
Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon, joka oli tasekirjan liitteenä.  
 
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Lounais -Suomen Partiopiiri ry:n tilinpäätös vuodelta 2018 
liitetietoineen. Päätettiin, että tilikauden alijäämä siirretään yli-/alijäämätilille. 
Liite numero 6.  
 
Päätettiin yksimielisesti,  Juha Napun (IVK) esityksestä, jota kannattivat Lauria Harkia (Kaira) 
ja Mari Kousa-Kuusisto (PoTu), myöntää tili- ja vastuuvapaus piirihallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille vuodelta 2018. 
 
 

 

  



 

 
10. PIIRIN JÄSENMAKSUN PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2020 

Talousministeri Ville Sahlström esitteli piirin jäsenmaksuasian.  
 
Piirihallitus esitti kokoukselle piirin jäsenmaksuosuudeksi 28€/partiolainen (v. 2019: 22 €) 
 
Lisäksi piirihallitus ehdotti,  että piirin jäsenmaksun kerää Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry siten, että jäsenmaksun maksaa kukin partiotoimintaan osallistuva henkilö 
suoraan jäsenyhdistyksen kautta. Lisäksi alle 7-vuotiaat olisi vapautettu piirin 
jäsenmaksusta. 
Otto Glader esitteli Puhurin Pojat ry:n hallituksen esityksenä, että jäsenmaksuosuus vuonna 
2020 olisi 25€/partiolainen . Lauri Harkia (Kaira/PoTu) kannatti tehtyä esitystä.  
 
Maunu Toivari esitteli Turun Partio-Sissit ry:n esityksenä, että jäsenmaksuosuus vuonna 2020 
pysyisi vuoden 2019 tasolla, eikä korotusta tehtäisi.  Turun Partio-Sissit ry:n ehdotusta 
kannatti Juho Ajanko (MP). 
 
Kumpikin esitys sisälsi myös sen, että piirin jäsenmaksun kerää Suomen Partiolaiset – 
Finlands Scouter ry siten, että jäsenmaksun maksaa kukin partiotoimintaan osallistuva 
henkilö suoraan jäsenyhdistyksen kautta ja alle 7 -vuotiaat on vapautettu piirin 
jäsenmaksusta. 
Puheenjohtajan myöntämän kokoustauon jälkeen äänestettiin jäsenmaksukorotuksesta 
suljetulla lippuäänestyksellä. 
 
Ensin äänestettiin vastaehdotusten kesken. Turun Partio-Sissien ehdotus sai 19 ääntä ja 
Puhurin Poikien ehdotus 122 ääntä. 
 
Seuraavaksi äänestettiin Puhurin Poikien vastaehdotuksen ja piirihallituksen pohjaesityksen 
välillä.  Tässä äänestyksessä Puhurin Poikien esitys sai 120 ääntä ja piirihallituksen esitys 21 
ääntä. 
 
Päätettiin äänestyksien jälkeen, vahvistaa vuoden 2020 jäsenmaksuosuudeksi 
25€/partiolainen. 

 
 Lisäksi päätettiin että piirin jäsenmaksun kerää Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
siten, että jäsenmaksun maksaa kukin partiotoimintaan osallistuva henkilö suoraan 
jäsenyhdistyksen kautta. 
 
Päätetiin vapauttaa alle 7-vuotiaat piirin jäsenmaksusta 

 
 

11. VAALITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 
Piirin varajohtaja Eero Kivistö esitteli piirin henkilövaaleja valmistelevan vaalitoimikunnan 
asettamisasian.  
Liite numero 7. 
 
Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan asettaa piirin syyskokouksen 
henkilövaaleja valmisteleva vaalitoimikunta ja hyväksyttiin toimikunnan toimeksianto, 
tavoitteet ja tehtävät esityksen mukaan. 
 
Valittiin yksimielisesti toimikunnan jäseniksi Susanna Koivisto (LiPi) ja Mikaela Savolainen 
(HeTa). Valtuutettiin myös vaalitoimikunta täydentämään itse itseään.  

 
 

  



 

12. VALITAAN EDUSTAJAT SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER 
RY: N SEURAAVIIN KOKOUKSIIN 
Päätettiin yksimielisesti piirihallituksen esityksestä, että kevätkokous valtuuttaa 
piirihallituksen valitsemaan, tarpeen vaatiessa, piirin edustajat ja varaedustajat Suomen 
Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n varsinaisten jäsenkokouksien välillä pidettäviin 
ylimääräisiin jäsenkokouksiin.  
 
Valtuutus on voimassa piirin seuraavaan kevätkokoukseen asti.  

 
 

13. MUUT ASIAT 

Asia 1. 

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI RY: N KEVÄTKOKOUKSEN JULKILAUSUMA. 

Piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt esitteli kokoukselle yhteiskuntaryhmän ja piirihallituksen 
valmisteleman julkilausuman .  ”Haluamme kokouksen julkilausumalla tuoda esiin 
vapaaehtoistyön tärkeää roolia syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorten harrastamisen 
mahdollistamisessa. Julkilausumassa vaaditaan, että vapaaehtoistyön resurssit turvataan.”  
 
Julkilausuman teksti on perinteisesti lähetetty lippukuntiin vasta kokousviikolla, jotta se on 
varmasti ajankohtainen. 
 
Hyväksyttiin yksimielisesti piirihallituksen esittämä ” Vapaaehtoistyöllä syrjäytymistä 
vastaan” julkilausuma Lounais-Suomen Partiopiirin kevätkokouksen julkilausumaksi.  
 

 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokouksen päätteeksi piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt kiitti k okousväkeä vilkkaasta 
keskustelusta ja aktiivisesta osallistumisesta kevätkokoukseen.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
 
 
 
 
 
Seppo Lahtinen  Kalle-Pekka Mannila 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.  
 
 
 
 
 
 
Mira Viiristö   Roope Korpela 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


