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KUMPPANUUDET JA 
VARAINHANKINTA



POHDITKO PROJEKTIN TAI 

MUUN HANKINNAN 

TOTEUTTAMISTA 

KUMPPANEIDEN TUELLA? 

MITÄ SINUN TULISI TIETÄÄ 

KUMPPANITOIMINNASTA 

JA/TAI VARAINKERUUSTA?



Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kenelle tahansa kumppanuuksien 
tai varainkeruun kanssa pestinsä yhteydessä 
työskentelevälle, kuten esimerkiksi: 

– Piirien talous- tai y-suhteista vastaavat luottikset.

– Valtakunnallisten tai piirien hallitsemien projektien kumppanuus-
tai resurssiasioita vastaavat luottikset.

– Lippukuntien yhteistyö- tai kumppanuusasioista kiinnostuneet 
lippukunta-aktiivit.  

– Muut partiossa varainkeruun ja kumppanuuksien kanssa toimivat 
vapaaehtoiset.



Sisältö

Koulutuksen sisältö ottaa kantaa mm. seuraaviin näkökohtiin:
– Miksi kumppanuustoiminta on partiolle tärkeää ja miksi sitä tehdään 

entistää enemmän? 

– Mitä tulisi ottaa huomioon kumppanitoimintaa ja varainkeruuta 
mietittäessä? 

– Miten kumppanuustoiminta voi tukea partion kasvatusohjelmaa? 

– Millaisia esimerkkejä tai valmiuksia erilaisista kumppanuusmalleista 
partiolla on jo olemassa? 

– Mitä eettiset periaatteita kumppanuuksiin voi liittyä, tarvitseeko 
esimerkiksi tehdä erilliset ohjeet tätä varten?

Voimme pohtia myös varainhankinnan peruspilareita:

– Adventtikalenteri ja Partion Ystävät?

– Varainhankinta paikallisessa verkostossa eri yhdistysten kesken?



Eteneminen

Koulutuksen tavoitteena on tukea käytännön etenemistä:  
– Millaisia tahoja minun kannattaisi miettiä toimintaa aloitettaessa? 

– Miten otan asian esille haluamieni kumppaneiden kanssa?

– Miten minun kannattaa toimia neuvottelutilanteissa?

– Millaisia tukimateriaaleja minun kannattaisi harkita?

• projektiesitteet, markkinointimateriaalit, hissipuheet…. 

– Miten tiedotan kumppanuustoiminnan edistymisestä?

Tarvittaessa tutustumme myös partion apuvälineisiin 
kumppanuustoiminnan osalta:
– SP:n olemassa olevat yhteistyötahot.

– Partion CRM-järjestelmä kumppanuuksista raportoimiseen.

– SP:n tarjoaman O365-ympäristön hyödyntäminen.



Räätälöinti
Koulutettavia voi olla yksi tai useampia.

Koulutus voi olla yleisesitys kumppanuuksista ja/tai 
varainkeruusta; tai se voi olla rakennettuna tietyn hankkeen 
tai projektin lähtökohtiin perustuen. 

Koulutus on olla joko perinteinen ”luento”, tai se voidaan 
järjestää työpaja-tyyppisesti, jolloin yhdessä haetaan 
tarvittavia ratkaisuja ja oivalluksia. 

Koulutus voi perustua myös ns. mentorointimalliin, jolloin 
tuemme projektissa jo mukana olevia vapaaehtoisia sovitun 
mallin mukaisesti.

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti skype-sessioina, mutta 
tarvittaessa myös tapaamisia on aikataulujen puitteissa 
mahdollista järjestää. 



”OK, NO JOS MULLA OLISI…”

Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä miten voisimme edetä! 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Yhteiskuntasuhteiden valiokunta

Kumppanuudet 

Juha 'Jumu' Mustonen

juha.mustonen@partio.fi

050 500 4145

juha.mustonen@partio.fi

mailto:juha.mustonen@partio.fi


Yleistä 
kumppanuuksista

Vinkkejä ja ideoita 
Kumppanuuksista
Neuvoteltaessa…



Vinkkejä kumppanuudesta

”Kumppanuuksissa kyse on yhteistyöstä, jossa molemmat osapuolet 

saavat siitä jotakin hyötyä!”

Yhteistyö on osa partion strategiaa.

Yhteistyötä usein tarvitaan sekä taloudellisista että sisällöllisistä 
syistä.

Yhteistyön parhaimmillaan tukee suoraan partion kasvatus-
tavoitetta. 

Yhteistyötä voi löytyä hyvin moninaisilta tahoilta.

yhteistyön tulee olla ”tyylikästä”, muista että edustat aina koko 
partioliikettä.  



Kumppanuuksia eri tasoilla

Kumppanuudet jakaantuvat tällä hetkellä kolmeen eri kategoriaan:

• Suomen partiolaisten viralliset kumppanit (esim. puolustusvoimat, 
Metsähallitus, Hämeenlinna ja HAMK).

• Piirien mahdolliset kumppanit.
• Lippukuntien kumppanit. 

SP:n kumppanuuksien suhteen sinua tulee olla yhteydessä järjestöön, 
Jumu voi auttaa tässä.

Piirien kumppanuuksista voit kysyä piirin y-suhteista vastaavalta tai piirin 
johdosta.

SP:llä on myös kumppanuuksiin liittyvä CRM-palvelu olemassa, josta 
löytyy mm. historiatietoa eri kumppanuuksista.



Vinkkejä neuvotteluihin
Mieti mitä tarvitset, keneltä sen voisit saada, ja miten voisit 
edetä?

Mieti mitä projektisi/hankkeesi voisi tarjota potentiaaliselle 
kumppanillesi – partion lähtökohta on usein parempi kuin monen 
muun toimijan!

Ota asia rohkeasti puheeksi, kartoita mahdollisuuksia sopimiseen.

Usein miten sopimiseen riittää sähköpostivahvistukset, tosin olisi 
aina olisi hyvä sopia yhteistyöstä jollakin tapaa  kirjallisesti. 

Varsinaiset sopimukset edellyttävät juridisia osapuolia, jolloin 
tulee huomioida esim. allekirjoittajien valtuudet asioista 
sopimiseen.



Muista myös!
Yhteistyö onnistuu parhaiten jos osapuolet pystyvät jakamaan 
partion arvopohjan yhteistyöhön liittyen, ja sitoutuvat yhteisesti  
yhteistyölle asetettuihin tavoitteisiin.

Yhteistyön tulee olla myös ns. eettisesti hyväksyttävää – tätä voit 
testata esimerkiksi miettimällä, miten partiolaiset, vanhemmat tai 
muut sidosryhmät ajattelemasi yhteistyön näkevät – onko 
yhteistyö luontevaa vai herättääkö se kysymyksiä?

Partion brändi ja logo (apila-liljaristi) ovat suojattuja, eikä niiden 
käyttäminen esimerkiksi yhteistyökumppanin viestinnällä ole 
mahdollista ilman Oy Partio Scout Ab:n hallituksen lupaa – usein 
oman lippukunnan tai tapahtumalle luodun tunnisteen 
käyttäminen on helpompaa!



WWW.PARTIO.FI

KIITOS!

http://www.partio.fi/

