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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toiminnassa on partiovuonna 2018 viisi painotusta. Toimintasuunni-
telmassa esitetään keskeisimmät toimenpiteet painotusten toteuttamiseksi ja partion strategian edistämiseksi. 
Toiminnan painotukset hyväksyttiin yhdistyksen jäsenkokouksessa marraskuussa 2016. 
 
Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous vahvisti yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion 2018 
kokouksessaan 11.-12.11.2017. Toimintasuunnitelmaan sisällytettiin partion kasvu omaksi painotuksekseen.  
 
Kaikki toimenpiteet kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpidetaulukossa toiminnanaloittain. Toimenpidetaulu-
kossa esitetään myös sekä valtakunnallinen ruotsinkielinen partiotoiminta että partiopiirien kanssa tehtävät toi-
menpiteet. Toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri täydentävät toimintasuunnitelmaa sen tausta-aineistona 
ja liitteinä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio muodostavat kokonaisuuden.  

Otamme kumppanuushankkeiden parhaat ideat osaksi perustoimintaa. 
 

1. Toteutetaan 100 uutta tapaa tehdä partiota -projektia projektisuunnitelman mukaisesti ja siirretään se 
osaksi partion perustoimintaa (moninaisuustyö ja sisupartio). 
 

2. Punainen Sulka -keräyksen tuotoilla vahvistetaan ja rahoitetaan partion projekteja talous-, työelämä- ja 
johtajuustaitojen kehittämiseksi. 

 
3. Metsäohjelman ohjelmakokonaisuudet ja tuotetut materiaalit otetaan osaksi perustoimintaa ja projek-

tissa opittua hyödynnetään metsätoiminnan kehittämisessä.  

Käymme yhteistä arvokeskustelua, joka edistää partion avoimuutta. 
 

4. Kevättalvella järjestetään kaikille avoin M/S Scoutella -partioristeily arvo- ja lupauskeskustelun käy-
miseksi. 
 

5. Partio.fi -sivusto uudistetaan ja sivupohja tarjotaan partiopiireille, jotta partion tavoitettavuus verkossa 
paranee ja käyttöön saadaan aiempaa laajemmat toiminnallisuudet. 

Teemme partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä.  
 

6. Value Based Leadership -koulutuksia jatketaan. Uusia kumppaneita etsitään VBL-koulutusten rahoitta-
miseksi ja toteuttamiseksi. 
 

7. Rekrytointijärjestelmiä ja prosesseja kehitetään vastaamaan aiempaa paremmin Suomen Partiolaisten 
luottamushenkilöiden tarpeita ja helpottamaan pestien seurantaa.  

 
8. Seuraajasuunnittelu kehitetään osaksi Pestiavainta ja se otetaan käyttöön keskusjärjestössä, partiopii-

reissä ja -lippukunnissa.  

Varmistamme, että jokaisessa lippukunnassa johdetaan hyvin. 
 

9. Lippukuntien uusi johtamismalli ja sen tuki otetaan käyttöön valtakunnallisesti. Suomen Partiolaiset tu-
kee partiopiirejä aluetyön uudelleen organisoinnissa. 
 

10. Partiotoiminnan laadun minimikriteerit viimeistellään. Lippukunnanjohtajien ja valmentajien käyttöön 
luodaan laatutyökalu. 
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11. Partiokasvatuksen digitalisointia jatketaan tekemällä partio-ohjelmaan uusia sovelluksia ja parantamalla 
partio-ohjelmatietokannan käytettävyyttä.  

 
12. Lippukuntien johtamisen ja johtajien tukemiseksi järjestetään lippukunnanjohtajien, ohjelmajohtajien ja 

pestijohtajien tapaaminen, jonka yhteydessä on myös jäsenkokous.  

Toteutamme yhteiskunnallista vaikuttamista ja varainhankintaa kaikilla tasoilla.  
 

13. Partion yksityisvarainhankinnan kokonaisuutta vahvistetaan: Partion ystävät -yksityislahjoittamiskon-
septi vakiinnutetaan ja adventtikalenterikampanjaa kehitetään entisestään. 
 

14. Julkisten rahoituslähteiden ja säätiörahoituksen määrää kasvatetaan. 

 
15. Kehitetään valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti vaikuttavia laajoja kumppanuuksia.  

 
16. Valmistaudutaan vaikuttamaan tulevissa maakunta- ja seurakuntavaaleissa sekä eduskunta- ja eurovaa-

leissa.  

Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa  
 

17. Hallitus johtaa partion kasvua määrätietoisesti ja valtakunnallisesti yli toiminnanalarajojen. 
 

18. Perustetaan kasvun johtoryhmä, joka koordinoi keskusjärjestön ja A-jäsenten kasvutoimenpiteitä proak-
tiivisesti ja luo keinoja innostaa partiolippukuntia kasvamaan. 

 
19. Tunnistetaan partiolippukuntien hyvinvointia haittaavia ja kasvua estäviä juurisyitä ja ratkotaan niitä yh-

dessä.  

Strategiaa muuten merkittävästi edistävä toiminta  
 

20. Suunnitellaan verkkoalusta Partio-lehdelle ja muille mahdollisille partiomedioille. Selvitetään partiopii-
reille mahdollisuus lähettää piirilehti yhdessä Partio-lehden kanssa. 
 

21. Kansainvälinen meripartioleiri Satahanka XIII järjestetään kesällä Loviisassa.  
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