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Mitä sidosryhmätyö on ja miksi se on tärkeää

Erilaisia sidosryhmiä

• Sidosryhmät ovat järjestöjä, henkilöitä ja muita tahoja, jotka vaikuttavat lippukunnan
ympäristössä tai ovat muutoin tärkeitä partiotoiminnan kannalta. Kaikki partion ulkopuoliset
tahot, joiden kanssa yhteistyötä tehdään, kuuluvat tämän nimikkeen alle. Sidosryhmiä ovat
esimerkiksi kunnat, jotka saattavat myöntää lippukunnalle avustusta, ja lähialueyhdistykset,
joiden kanssa voidaan esimerkiksi suunnitella tapahtumia omalle alueelle. Jäljempänä on avattu
tarkemmin, mitkä kaikki tahot kannattaa huomioida sidosryhmätyötä suunnitellessa.

• Seurakunta

• Sidosryhmätyö tarkoittaa kaikenlaista yhteydenpitoa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Sidosryhmätyö voi olla sidosryhmien huomioon ottamista – esimerkiksi seurakunnan sepon
(Seppo on seurakunnassa toimiva, partiosta vastaava työntekijä. Seppo saa koulutuksensa seppo-kurssilla. Jos lippukunnan taustayhteisönä on seurakunta, toimii seppo linkkinä lippukunnan
ja seurakunnan välillä) kutsumista lippukunnan joulujuhlaan, lähialueyhdistyksen kanssa kahvittelua tai paikallisen Lions-klubin avustamista heidän järjestämässään tempauksessa.
• Sidosryhmäyhteistyö:
»» Parantaa lippukunnan tunnettavuutta sen omalla toiminta-alueella.
»» Tuo partioharrastuksen yhä useamman lapsen ja nuoren tietoon.
»» Tuo partioharrastuksen yhä useamman vanhemman tietoon – tämä on tärkeää, sillä vanhemmilla on vaikutusta etenkin nuorempien lasten harrastusvalintoihin.
»» Tuo partioharrastuksen potentiaalisten vapaaehtoisten aikuisten tietoon
»» Tuo partiotoiminnan ja sen merkityksen yhä useamman vaikuttajan, kunnallisen päättäjän ja
virkamiehen tietoon.
• Sidosryhmäyhteistyö mahdollistaa laadukkaamman toiminnan tarjoamalla uusia resursseja
lippukunnan käyttöön:
»» Toimitilat viikkotoimintaa varten.
»» Maat retkiä ja leirejä varten.
»» Lahjoituksina saadut materiaalit sekä lainamateriaalit (esim. retkeilytarvikkeet, ruoka-aineet ja
askartelutarvikkeet).
• Sidosryhmäyhteistyöstä saatavat hyödyt lippukunnille:
»» Monipuolistaa lippukunnan tulopohjaa (yhteistyö varainhankinassa esimerkiksi Lionsien
kanssa).
»» Näkyvyys parantaa mahdollisuuksia saada mukaan uusia aikuisia.
»» Ohjelmaa etenkin vanhempien ikäkausien kokouksiin: vierailu kaupungin/kunnantalossa,
sidosryhmien edustajat ryhmän haastateltavana, osallistuminen toisen yhdistyksen tekemään
auttamistyöhön esimerkiksi vanhainkodissa tai eläintensuojelussa.
• Parantaa lippukunnan mahdollisuuksia vaikuttaa oman toimintaympäristönsä kehittymiseen
»» Kommunikaatio kunnallisten päättäjien ja virkamiesten kanssa yhdessä muiden lippukuntien
/ nuorisojärjestöjen kanssa.
»» Nuorisojärjestöjen rahoitus, nuorison yleiset vaikuttamismahdollisuudet (nuorisovaltuustot),
kaavoitus, maankäyttö, jne.
• Mahdollistaa konkreettisella tasolla partion arvojen mukaisen paremman maailman rakentamisen
»» Muutoksen tekeminen ja vaikuttaminen oman paikkakunnan tasolla yhdessä muiden kanssa
esimerkiksi nuorten asemaan ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.
»» Tuo ohjelmaan ja kokouksiin sisältöä sekä mielenkiintoa.
»» Partiolainen oppii yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja.

• Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset
»» Jäsenhankinta (lapset ryhmiin ja ryhmille johtajat): Koulujen liikuntapäiviin voi päästä
pitämään toimintarasteja, kunhan oppilaitokseen on hyvissä ajoin yhteydessä. Samoin partiota voi päästä esittelemään esikouluun.
»» Näkyvyys (missään muualla ei tavoita näin monta lasta kerralla).
»» Partiossa tehdyn työ tunnustaminen (esim. lukiokurssi ja EA-kurssi).
• Yritykset ja yhteisöt
»» Paikalliset yritykset, joihin saa kontaktin tarttumalla puhelimeen tai käymällä paikan päällä.
»» Suuremmat yritykset, jos lippukunnalla on esimerkiksi jonkun vanhemman kautta hyvä kontakti, yhteistyö piirin tai Suomen Partiolaisten kanssa.
»» Yhteistyö muiden paikallisten nuorisojärjestöjen ja lippukuntien kanssa
• Päättäjät ja virkamiehet
»» Nuorisolautakunta tai vastaava
»» Nuorisoasiainvirasto tai vastaava
• Lions-klubit, jotka toimivat alueellisissa yhdistyksissä. Lions-klubien tarkoituksena on tukea
lähialueita ja asuinympäristöä.
• Alueyhdistykset, esimerkiksi Martat, Rotaryt ja nuorkauppakamarit. Kannattaa myös selvittää,
toimiiko alueellanne erillistä alueyhdistystä.
• Jos kolo sijaitsee kerrostalossa, asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö ja sen hallitus, isännöitsijä ja
huoltoyhtiö.
Miten sidosryhmätyötä tehdään käytännössä?
• Sidosryhmätyön aloittaminen
»» Kartoittakaa, mitä sidosryhmiä alueellanne toimii (ks. kohta “erilaisia sidosryhmiä”). Hyödyllisiä työkaluja tähän ovat internetin lisäksi kauppojen ilmoitustaulut, vanhempi johtajisto ja
vanhemmat.
»» Pohtikaa yhdessä: Mitä haluamme yhteistyöltä? Miten yhteistyö voisi auttaa lippukunnan
toimintaa?
»» Olkaa yhteydessä sidosryhmiin ja kertokaa, että haluaisitte tutustua. Kannattaa miettiä, miten
otatte yhteyttä – puhelinsoitto on usein tehokkaampi kuin sähköposti. Ensiyhteydenotossa
kannattaa ensin kertoa, että soitat paikallisen lippukunnan puolesta, mainita, että partio tekee
nuorisotyötä, ja ehdottaa, että lippukunnalla ja kontaktoitavalla voisi olla hyödyllistä tehdä
yhteistyötä. Voit myös tarjoutua tulemaan kokoukseen esittelemään lippukuntaa, ja muutenkin olla avoin erilaisille tutustumisen muodoille.
»» Jos suora puhelinyhteys ja kokous uusien ihmisten keskellä pelottaa, hyvä vaihtoehto voi olla
kutsua sidosryhmiä lippukunnan joulu- tai vuosijuhlaan. Muistathan, että juhlia varten on
hyvä sopia, kuka / ketkä ottavat asiakseen tehdä tuttavuutta paikalle kutsuttujen kanssa.
• Sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen
»» Kun alueella toimivat sidosryhmät ovat tiedossa ja he tietävät alueella olevasta partiotoiminnasta, sidosryhmässä toimiviin kannattaa pyrkiä tutustumaan. Kannattaa kysellä asioita, joita
uusilta tuttavuuksilta muutenkin: Oletko toiminut tehtävässä kauan? Mitä tavoitteita sinulla
on alueen / tehtävän / tms. suhteen? Oletko joskus ollut partiossa?

»» Jos saatte kutsun alueellanne toimivan yhdistyksen vuosikokoukseen, perustamiskokoukseen, kahvihetkeen, vuosijuhlaan tai muuhun tapahtumaan, paikalle kannattaa ehdottomasti
mennä.
»» Vähintään vuoden välein olisi hyvä ottaa yhteyttä läheisempiin sidosryhmiin esimerkiksi
puhelinsoitolla tai vaikka kutsumalla kololle kahville.
»» Isommissa lippukunnissa voi olla hyvä sopia, kuka on yhteydessä sidosryhmään. Tällöin
sovittu yhteyshenkilö voi myös koordinoida arkipäiväistä yhteydenpitoa, esimerkiksi pyyntöjä
tulla osallistumaan ryhmän kokoukseen. Muutoin on riski, että sidosryhmä saa lippukunnasta
useita koordinoimattomia yhteydenottoja samasta aiheesta.
Miten saada lisäresursseja yhteistyökumppaneilta tietyn tarpeen vaatiessa
• Pohtikaa yhdessä:
»» Mikä on lippukunnan tarve uusille sidosryhmille tai yhteistyökumppaneille?
»» Mikä taho on paras vastaamaan tarpeeseemme? Kuka voisi parhaiten auttaa?
»» Mitä voimme tarjota kyseiselle taholle? Mitkä ovat valttejamme heidän alallaan?
»» Miten viesti kannattaa räätälöidä tätä tahoa varten? Mitä ”kieltä” he ymmärtävät?
»» Miten otamme yhteyttä? Tapaaminen, puhelinsoitto vai mikä?
»» Kuka ottaa yhteyttä? Entä jos aloitetta on tekemässä useampi kuin yksi järjestö?
»» Kehen yhteys kannattaa ottaa? Onko jonkun lippukunnan jäsenen vanhempi / tuttu / muu
sukulainen päättävässä asemassa?
Partion viesti
• Sidosryhmille kannattaa kertoa säännöllisesti, miten hienoa työtä lippukunta alueella tekee.
Partiossa tehtävä nuorisotyö on todella tärkeää. Tämä onkin lippukunnan sidosryhmäyhteistyön
valtti. Partion viesti on lisäksi helppo räätälöidä kohteen mukaan, esimerkiksi:
• Päättäjät: Partio on pitkäjänteistä ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä omalla alueella.
• Vanhemmat: Partio on turvallinen ja monipuolinen harrastus kaiken ikäisille.
• Ei-vielä-partiolaiset aikuiset: Partio on mielekästä vapaaehtoistoimintaa.
• Yritykset ja yhteisöt: Partio on mahdollisuus tavoittaa lapsia ja nuoria, ja yhteistyöllä yritys voi
osoittaa kantavansa vastuuta yhteisöstä.
• Kaikki: Partiolla on “kasvattava” vaikutus: vastuun antaminen nuorille, ryhmässä toimiminen,
palvelunäkökulma ja luonnon arvostaminen.
Tietoa & tukea
• Oman piirisi yhteiskuntasuhderyhmä.
• Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunta, www.partio.fi/yhteiskuntasuhteet
• Suomen Partiolaisten yhteyskoordinaattori, www.partio.fi/yhteystiedot

