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AJANKOHTAISTA PARTIOSSA 2018 
 
Partiokoulutuksissa on moduuli nimeltään P4: Ajankohtaista partiossa (1h, Ko-Gilla 8h). 
 
Moduulin tavoitteena on nostaa sekä keskusjärjestön että piirien strategian painotukset, vuositeemat, 
keskeisimmät projektit, suurtapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat tiiviimmin osaksi 
partiokoulutuksia. Partiokoulutuksen kautta on mahdollisuus tavoittaa satoja nuoria ja aikuisia 
partiolaisia vuoden aikana. 
 
Ohessa on lista SP:n nostoista vuodelle 2018. Kouluttajat voivat täydentää sitä piirin omilla 
tapahtumilla ja painotuksilla. 
 
Kasvu 
 
Jäsenmäärän kasvun merkityksen ymmärtäminen sekä aikuisten rekrytoimisen parhaat vinkit ja/tai 
mistä vinkkejä löytyy. 
 
Lisätiedot: lippukunta.partio.fi/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-hyvinvointi/lippukunnan-
kasvu   
 

Luotsivuosi 2018 
 
Tänä vuonna luotsit nostetaan keskiöön. Luotseille on luvassa runsaasti 
tukimateriaalia ja tapahtumia (pestikortti, luotsiblogi, luotsi-MOOC, 
luotsitapahtumia...). 
 
Lisätiedot: parempilippukunta.fi/luotsit   
 
 
 
 

 
Satahanka XIII  
 
Satahanka XIII on Suomen Partiolaisten järjestämä suuri 
kansainvälinen meripartioleiri, joka järjestetään 30.7.-6.8.2018 
Loviisassa. Satahangalla purjehditaan köliveneillä ja jollilla, uidaan, 
harjoitellaan pelastustoimintaa vesillä ja rannan tuntumassa sekä 
tietysti kaikenlaista hauskanpitoa niin maalla kuin vedessä.  Isoihin 
purjealuksiin pääsee myös tutustumaan lähemmin ja purjehtimaan 
niillä merellä! 

 
Lisätiedot: satahanka.fi 
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Partion verkkosivut 
 
Syksyllä 2017 otettiin käyttöön lippukunta.partio.fi-sivusto, joka tarjoaa materiaalia lippukuntien 
käyttöön. Partion nettisivut uudistuvat vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on rakentaa sivusto, joka 
helpottaa nykyisiä sivuja paremmin jäsenhankintaa, varainhankintaa että sisäisten kohderyhmiemme 
toimintaa.  
Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa piireille uusien nettisivujen hankinta kustannustehokkaasti 
monistettavan sivumallin avulla. Uusille piirisivuille on tarkoitus saada kaikki samat 
toiminnallisuudet, kuin mitä partio.fi-sivuilla tulee olemaan.  
 
Yli rajojen -menetelmäopas pakolaisuuden ja ennakkoluulojen käsittelyyn 
 
Yli rajojen on menetelmäopas, joka sisältää rastitehtäviä muuttoliikkeiden, pakolaisuuden ja 
ennakkoluulojen käsittelyyn partioryhmissä ja piirien tai lippukuntien tapahtumissa. Oppaasta löytyy 
toiminnallista, ajatuksia herättävää tekemistä tarpojille ja sitä vanhemmille ikäkausille. Yli rajojen -
menetelmäopas on tuotettu osana Suomen Partiolaisten viestintä- ja globaalikasvatushanketta 
yhdessä Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n kanssa. 
 
Opas löytyy osoitteesta www.partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia. 
 
Jamboree 2019 
 
Jamboree on neljän vuoden välein järjestettävä maailman suurin partioleiri. Seuraava jamboree 
järjestetään 22.7.–2.8.2019 USA:n Länsi-Virginiassa. Vuoden 2019 maailmanjamboreen teema on 
“Unlock a New World” (Avaa uusi maailma). Teema kuvaa uusia seikkailuja ja erilaisia kulttuureja, 
joihin tapahtumaan osallistuvat partiolaiset ympäri maailman pääsevät tutustumaan. Teema 
hehkuttaa myös kaikkia uusia kansainvälisiä partioystävyyksiä, joita leirin aikana syntyy. 
 
Lisätiedot: jamboree.fi. 
 
Apurahat 
 
Seuraavilta säätiöltä on mahdollista hakea apurahoja Suomen Partiolaisten kautta. 

 Folke Bernadotte muistosäätiö, lippukunnan ulkomaanmatkoihin 
 Kata Jouhkin rahasto, kansainväliseen koulutus- tai johtajatilaisuuteen 
 Waldemar von Frenckell -säätiö, laadukkaan partio-ohjelman toteutumiseen 

lippukunnan toiminnassa (2018 vanhempien ikäkausien toiminnan tukeminen, erityisesti 
luotsitoiminnan kautta ja sitä tukien.) 

 Partiokiltojen stipendit partiojohtajakoulutukseen 
  

Lisätiedot: lippukunta.partio.fi/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-talous/apurahat 
 
Päivitetyt ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet 
 
Suomen Partiolaisten ikäkausikohtaisia kasvatustavoitteita on päivitetty vuoden 2017 aikana ja uudet 
tavoitteet tulevat käyttöön vuoden 2018 alusta. Projektin tavoitteena oli päivittää tavoitteet 
vastaamaan tämän päivän tarpeita ja selkeyttää niiden ilmaisutapaa.  
 
Alla linkki kasvatustavoitteisiin. Vielä nettisivuilla on vanhat tavoitteet. Uudet päivittyvät sinne 
viimeistään alkuvuodesta. 
 
Lisätiedot: partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/kasvatustavoitteet 
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Mentorointi partiossa 
 
Mentorointi on yksi tapa tukea johtajan pestissä jaksamista ja kehittymistä sekä johtajana 
kasvamista.  
 
Lisätietoja: mentoriverkoston johtajat jari.nisula@partio.fi ja anne.salmela@partio.fi ja  
 
lippukunta.partio.fi/pestien-tuki/mentorointi  
 
Väre 2018 
 
Väre on 31.8.-2.9.2018 järjestettävä kaikkien aikojen suurin vaeltajatapahtuma 18-25-vuotiaille- 
Tapahtuman järjestetään Evolla. 
 
Lisätiedot: vare.partio.fi 
 
Seurakuntavaalit 2018 
 
Seurakunnat ovat partion merkittävä taustayhteisö ja keskeinen taloudellinen tukija. Partio-ohjelma 
kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen sekä toimimaan oman elinympäristön hyväksi. 
Seurakuntavaalit ja seurakuntien luottamustoimet ovat yksi vaikuttamisen paikka ja hyvä paikka 
harjoitella vaikuttamista. 
 
Lisätiedot: lippukunta.partio.fi/projektit-ja-tapahtumat/seurakuntavaalit-2018 
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