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OHJEET LIPPUKUNNILLE PIIRIN SYYSKOKOUSTA VARTEN  

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi piirihallitus on päättänyt toteuttaa piirin syyskokouksen 
etätoteutuksena.  
Tämän mahdollistaa laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista.  
 
Fyysisenä kokouspaikkana toimii Turun Partiotoimisto, jonne turvallisuussyistä kokousedustajat eivät 
lähtökohtaisesti tule. Kokousedustajat voivat osallistua kokoukseen turvallisesti mistä tahansa, kunhan 
käytettävissä on tietokone, tabletti tai älypuhelin sekä verkkoyhteys. 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

 

Kokousedustajien ilmoittaminen 

Piirihallitus on lisäksi päättänyt, että jokaisen lippukunnan tulee, erikseen lippukuntiin lähetettävän ohjeen 

mukaan, toimittaa kokousedustajiensa valtakirja sähköisesti toiminnanjohtajalle 24.10.2021 mennessä.  

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n mukaiset asiat 

Syyskokouksen tehtävänä on:  
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

4. Valita neljä ääntenlaskijaa. 

5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten. 

6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten. 

7. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi. 

8. Valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja. 

9. Valita joka toinen vuosi hallituksen varapuheenjohtaja. 

10. Valita erovuoroisten jäsenten tilalle hallituksen jäsenet. 

11. Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan 

vastuuhenkilön. 

12. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Lisäksi kokouksessa 
Annetaan vastaus syyskokoukselle 2020 annettuun ponteen, kuullaan ajankohtaisia asioita ja saadaan 

katsaus lippukuntien tuen parantamisesta ja piirin toiminnan kehittämisestä.  

 

MITÄ LIPPUKUNNAN PITÄÄ SIIS TEHDÄ?  

Valitkaa kokousedustajat 

Valitkaa lippukunnan sääntöjen mukaisesti kevätkokoukseen kokousedustajat.  

Lippukuntanne kokousedustajamäärän löydätte liitteenä olevasta dokumentista.   

http://www.v-sp.partio.fi/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RlZjE4MjMtZWJjYS00ZjZiLTliYWMtOWIyMjFlNTI1NmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%221821b2d5-ca00-418f-9c7a-d978052af2ab%22%7d
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Toimittakaa valtakirja ja ilmoittakaa kokousedustajanne 24.10. mennessä 
Piirihallitus on päättänyt, että valtakirja on toimitettava viikkoa ennen kokousta. 

Täyttäkää siis kokousmateriaalien liitteenä oleva valtakirja ja toimittakaa siitä kuva/pdf-

tiedosto sähköpostitse toiminnanjohtaja Mari Kousa-Kuusistolle 24.10.2021 mennessä 

osoitteeseen mari.kousa-kuusisto@partio.fi. Laittakaa sähköpostin aiheeksi/otsikoksi 

”Valtakirja”. Valtakirjat tarkistetaan nyt siis ennakkoon, jotta kokous sujuisi joustavammin. 

Ilmoittakaa samalla kokousedustajanne täällä: https://forms.office.com/r/C9ZrgSL9pb  

Lomakkeella kysytään kokousedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet.  

Täyttäkää vain niin monta varsinaista ja varaedustajaa, kuin teidän tapauksessanne on 

tarpeen.  

Tämä on tärkeää, jotta kokousedustajat saavat kokouslinkin ja ohjeita vielä ennen kokousta.  

 

Tutustukaa kokousmateriaaleihin  
Kokousmateriaaleista löydätte seuraavat dokumentit:  

 1. Esityslista  

 2. Esitys menettelytapasäännöksi  

 3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 4. Ponsivastaus  

 5. Valtakirja  

 6. Äänimäärät  

 7. Ohjeita lippukunnalle  

 

 

 Kaikki dokumentit löydätte myös piirin nettisivuilta osoitteesta:   

https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-syyskokous/  

 

Kysykää, jos jokin mietityttää  
Jos teillä herää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista, etätoteutuksesta tai 

esimerkiksi valtakirjojen toimituksesta, piirinjohtaja Eero Kivistö ja toiminnanjohtaja Mari 

Kousa-Kuusisto vastaavat oikein mielellään  

 

Eero Kivistö, eero.kivistö@partio.fi tai 040 7660 628 

Mari Kousa-Kuusisto, mari.kousa-kuusisto@partio.fi tai 045 630 75 32 
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