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Tampereen Partiolaiset ry  
 
PÖYTÄRKIRJA 

KEVÄTKOKOUS 24.3.2022 
Aika: Torstai 24.3.2021 klo 17.30 
Paikka: Etäkokous 
Osallistujat: Osallistujia oli yhteensä 33, joista äänivaltaisia kokousedustajia 25 hlöä 18 

lippukunnasta. 
 
 
1 Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 
 
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aleksi Yläkangas Harjun Veikoista ja sihteeriksi 
järjestökoordinaattori Pete Nieminen 
 

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuun aikana ja kokouksesta 
on tiedotettava jäsenille kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. 
Kevätkokouksesta on tiedotettu kokouskutsulla, joka on postitettu lippukunnille 
9.3.2022. (Liite 1) 
 
Kevätkokous järjestetään digitaalisesti etäkokouksena covid-19 pandemian leviämisen 
rajoittamiseksi. Digitaalisen jäsenkokouksen järjestäminen perustuu lakiin väliaikaisesta 
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista 
yhteisölaeista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, joka on voimassa 
30.6.2022 saakka. 
 

 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

  
4 Todetaan kokouksen osanottajat 

Lippukunnat saavat kokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 50 jäsenmaksunsa 
maksanutta jäsentään kohden. (Liite 2) 
 
Kokouksessa on 25 äänivaltaista edustajaa 18 lippukunnasta (Liite 3) 

 
5 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 

Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Frida Piuva, Näsin Tytöistä ja Joonas 
Kivikunnas, Näsijärven Kipinöistä.  
Äänten laskijaksi valittiin toiminnanjohtaja Tommi Nyman. Mikäli päädytään 
äänestykseen, käytetään digitaalista äänestyspalvelua. 

 
6 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (Liite 4) 
 
7 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2021 ja päätetään sen vahvistamisesta 
 Esittelijänä Saku Rautiainen 

 
 Ehdotetut korjaukset: 

https://sign.visma.net/fi/document-check/d3362d66-1d30-4e3e-bdee-4af5e3111f49
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• Sivu 4: 2021 HP ohjelmaministerinä ei toiminut Karoliina Varjoranta Näsin Tytöistä, 
vaan Jesse Heiskanen, HHH 

• Sivu 5: Lippukuntien sijainnit kartalla kuvassa on kaksi sisäpiiriä, muutetaan toinen 
itäpiiriksi 

• Sivu 8: Ryhmänohjaajakoulutuksen kurssinjohtajana toimi Walter Toiva, ei Kalle 
Kalliomäki 

Päätös: Korjataan ehdotetut asiat toimintakertomukseen ja toimintakertomus voidaan 
hyväksyä. Hyväksyttiin toimintakertomus 2021 (Liite 5) 

 
8 Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2021 
 Esittelijänä Iris Enwald 
 
9 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

Päätös: Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2021 sekä myöntää vastuuvapaus 
tilivelvollisille (Liite 6) 

 
10 Päätetään tilikauden ali-/ylijäämän käytöstä 

Päätös: Päätettiin siirtää tilikauden ylijäämä 39,96 euroa ali-ylijäämätilille.  
 
11 Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksusta 

Päätös: Päätettiin, että yhdistys ei kerää jäsenmaksua vuonna 2023 
 
12 Muut johtokunnan esittämät asiat  

Kunnianosoitustapahtumien järjestämisvastuut eli tähtikartta, alkaen 2022 
 Esittelijänä Saku Rautiainen.  
 
 Korjauksena Viinikan Sinitytöt vaihdetaan Vuoreksen Valloittajiin. 
  

Päätös: Hyväksyttiin kunnianosoitusten järjestämisvastuuvuoroista (Liite 7) 
 
13 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01 
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