AJANKOHTAISTA PARTIOSSA 2019
Päivitetty 13.12.2018
Koulutusjärjestelmän mukaisissa partiokoulutuksissa on moduuli nimeltään P4: Ajankohtaista
partiossa (1h, Ko-Gilla 8h).
Sen 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 2019. Kouluttajat voivat täydentää sitä piirin omilla
tapahtumilla ja painotuksilla.

Strategian painopisteet 2019-2020

AVOIMUUS – PARTIO KUULUU KAIKILLE
Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko
Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä
kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

JOHTAJUUS – PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN
Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja
vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.

YHTEISTYÖ – PARTIO ON ALOITTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI
Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion
vaikutusta yhteiskunnassa.

Ulos koloilta
Vuoden 2019 ohjelmapainotus on Ulos koloilta. Painotuksen tavoitteena on, että jokainen partiolainen
ja partioryhmä tekee mahdollisimman paljon ja erilaisia päivä- ja yöretkiä. Koloilta poistumisen
myötä partiotoiminta muuttuu monipuolisemmaksi. Lisätietoa: www.partio.fi/uloskoloilta

Kasvun johtaminen lippukunnassa
Partion kasvu on yksi keskeisimmistä osa-alueista strategian kohdassa “Partio kuuluu kaikille”.
Kasvu mahdollistaa sen, että partioon pääsee yhä useampi ja että partiossa olisi tilaa yhä
moninaisemmille henkilöille. Lisäksi kasvu on edellytys laadukkaalle partio-ohjelmalle ja
lippukuntien hyvinvoinnille. Kasvua voi tehdä monella tapaa ja kasvutavoitteet voivat alueittain olla
hyvin erilaisia, mutta yksi pysyy: kasvutoimenpiteitä tarvitaan kaikkialla, ja erityisesti lippukunnissa.
Kasvusta löytyy runsaasti materiaalia Jemmasta --> Järjestön johto --> Kasvu.
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Kattavin, pienellä muokkauksella käyttövalmis kasvumateriaali on kasvun yleispowerpoint:

https://partio.sharepoint.com/:p:/r/toiminnanalat/hallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B66BF6
FBE-770D-4319-AD32-753FFD1F6308%7D&file=Kasvun%20yleispp%20(15.11.2018).pptm&action=edit&mobileredirect=true

Erityisesti lippukunnissa avain kasvuun on yleensä aikuisten rekrytointi, johon löytyy runsaasti
vinkkejä täältä: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/aikuisten-rekrytointi/

Jäsenkasvukampanjat
Teemme aktiivista viestintää ja markkinointia partion jäsenkasvun tueksi. Partioviikolla 2019
toteutetaan valtakunnallinen aikuisrekrykampanja sekä Esikoulujen Partioviikko, jonka ansiosta n.
40 000 esikoululaista pääsee tutustumaan partioon. Kesän ja alkusyksyn aikana tehdään aktiivista
Liity partioon -markkinointia, toteutetaan suuri partion brändikampanja YouTubessa yhdessä
vaikuttajien kanssa sekä järjestetään 1-2 luokkalaisille suunnattu Koulualaisten Partioseikkailu. Myös
lippukuntia kannustetaan ja tuetaan aktiiviseen markkinointityöhön. Ohjeita ja materiaalia löytyy
www.partio.fi/

Henkilötietojen käsittely partiossa
Jokaisen partiojohtajan velvollisuus on tutustua henkilötietojen käsittelyyn partiossa ja perehtyä
www.partio.fi/tietosuoja -sivun ohjeisiin ja dokumentteihin.

Partion Ystävät
Partion ystävät on partion vuosilahjoituskonsepti, jonka tarkoituksena on kerätä varoja
partioharrastuksen tarjoamiseen yhä useammalle. Partion ystävien lahjoitukset käytetään
harrastamisen esteiden poistamiseen. Konkreettisia keinoja tähän ovat mm. vuosilahjoitustuotoista
myönnettävät jäsenmaksustipendit sekä tuet retkien ja leirien osallistumismaksuihin. Haluamme,
ettei raha ole este kenenkään harrastamiselle.
Lahjoituksesta ohjataan 25 % lyhentämättömänä lahjoittajan valitsemalle lippukunnalle. Suomen
Partiolaiset tilittää tuoton lippukunnille kerran vuodessa.
www.partionystavat.fi

Euroseminaarit (konferenssit) *myös Ko-Gille!
Suomen Partiolaiset lähettää joka vuosi keskusjärjestön sekä piirien luottamushenkilöitä ja
työntekijöitä seminaareihin eri puolille Eurooppaa. Näissä koulutuksissa vapaaehtoisemme saavat
uusia ideoita pesteihinsä kouluttajilta ja muiden maiden järjestöiltä. Tapahtumat ovat myös oiva tapa
kasvattaa tukiverkostoa omaa roolia varten.
Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan euroseminaarikoordinaattori vastaa seminaariosallistujien
rekrytoinnista pitkin vuotta. Keskusjärjestön osallistujien kulut katetaan Folke Bernadotte
muistosäätiön tuella ja piirien osallistujien kulut Kata Jouhkin rahastosta. Moniin seminaareihin voi
osallistua myös omakustanteisesti, eli jos innostus jotakin koulutusta kohtaan voi osallistumisesta
olla yhteydessä kvy-valiokunnan euroseminaarikoordinaattoriin tai toimiston kv-koordinaattoriin.
Europakin sivuilla voit seurata tulevia seminaareja: http://www.europak-online.net/events/

Eduskunta- ja eurovaalit 2019
Eduskuntavaalit järjestetään 14.4.2019. Suomen suurimpana nuorisojärjestönä partiolaisilla on
mahdollisuus ja velvollisuus nostaa keskusteluun nuorille tärkeitä asioita vaalien alla ja kannustaa
nuoria käyttämään äänioikeuttaan. Partion eduskuntavaalitavoitteet löydät
http://partioehdokkaat.fi/eduskuntavaalit/. Toukokuussa järjestetään myös eurovaalit, Suomessa
vaalipäivä on 26.5.2019.
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Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet
Ehdotetaan, että KoGi:lla käydään läpi kumppanuustoiminnan eettisiä periaatteita

https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/sidosryhmat-javaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/kumppanuustoiminnan-eettiset-periaatteet/

Mitä nämä periaatteet tarkoittavat partiolle? Miten kumppanuudet toimivat kurssilaisten
lippukunnissa / partiokontekstissa?

Partiotoiminnan laadun kriteerit lippukunnissa
Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus lippukunnissa on partion valtakunnallinen laatulupaus ja
kuvaus siitä toiminnan ja laadun tasosta, joka jokaisen lippukunnan tulee saavuttaa. Sen ympärille on
kehitetty neliportainen laatukriteeristö. Lippukuntien toiminnan laatua selvitetään ja kehitetään
yhdessä valmentajan ja laatutyökalun kanssa.
Vähimmäisvaatimus: https://www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/ (otsikon 1.2 alla),
laatutyökalu koko kriteeristöllä julkaistaan vuoden 2019 alussa.

Jamboree-leirimatkat 2019-2020
2019: Seuraava maailmanjamboree järjestetään 22.7.–2.8.2019 USA:n Länsi-Virginiassa. Vuoden 2019
maailmanjamboreen teema on “Unlock a New World” (Avaa uusi maailma). Join in –paketti
julkaistaan joulukuussa 2018. Sen avulla myös Suomessa olevat partiolaiset voivat osallistua
jamboreekokemukseen.
2020: Euroopan Jamboree Puolan Gdanskissa 27.7-6.8.2020. Suomen joukkueen ilmoittautuminen
alkaa joulukuussa 2018 ja päättyy tammikuussa 2019. Lisätietoa ja Suomen joukkueen omat nettisivut
aukeavat pian. Sitä ennen tapahtumaan voi tutustua järjestäjän omien sivujen kautta:
https://ej2020.org/

Uganda hanke 2019-2022
Suomen Partiolaiset tekevät yhteistyötä Ugandan kahden partiojärjestön, Uganda Scout Association ja
Uganda Girl Guide Association, kanssa. Yhteistyö keskittyy tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen
Ugandassa ja se tulee näkymään esimerkiksi modernina kirjekaveri-toimintana videoviestien avulla
lippukuntien välillä Suomessa ja Ugandassa. Suomalaiset partiolaiset voivat oppia ugandalaisilta mm.
vaikuttamistoiminnasta ja kansalaisaktivismista. Lisäksi tiedossa on roolipeli, millä voi suorittaa
upean Uganda-Suomi aiheisen merkin!

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

Lisätietoa: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/lippukunnantalous/apurahat/
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Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksista
Partiojohtaja-peruskoulutuksesta ja muista partiokoulutuksista on mahdollista hakea
opintopisteytetty todistus. Oheisen linkin takaa löytyy video, jolla kerromme opintopisteytetystä
todistuksesta ja miten opintopisteytetyn todistuksen voi hakea.
http://osaamiskeskus.partio.fi/ajankohtaista-partiossa-moduuli/

Samoajatapahtuma Explo
Explo on valtakunnallinen samoajatapahtuma, joka järjestetään joka kolmas vuosi. Tapahtumassa
samoajilla on tilaisuus vahvistaa oman vartionsa yhteishenkeä ja samalla luoda uusia ystävyyssuhteita
eri puolille maata.
Explossa yhdistyvät kaikki partion parhaat puolet: leirielämän yhteisöllisyys, lämminhenkisyys ja
yhdessä tekeminen; messumainen ohjelma, josta jokainen pääsee valitsemaan itseään kiinnostavat
kokonaisuudet tutustuen samalla uusiin samoajiin; festareiden energisen rento meininki. Explon
aikana samoaja haaveilee, seikkailee, kokeilee ja oppii.
Paketoituna: Explo on viikonlopun mittainen spektaakkeli, joka on toteutettu ilman kompromisseja
vain ja ainoastaan samoajille.
Lisätietoja vuonna 2017 järjestetystä Explosta löytyy osoitteesta explo.partio.fi.
Seuraava Explo järjestetään 19.-20.10.2019.

Johtajatulet
Johtajatulet on parempaan johtajuuteen keskittyvä seminaari metsässä. Johtajatulet on tarkoitettu
kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille ja johtamisesta kiinnostuneille aikuisille. Johtajatulet on
järjestetty elokuussa 2015 ja 2017 Evolla, Hämeenlinnassa.
Johtajatulien ohjelma sisältää lukuisia erilaisia työpajoja, puhujia ja elämyksellistä ohjelmaa.
Johtajatulilla on ollut puhujina olut mukana muun muassa Bruce J. Oreck, Risto Siilasmaa, Peter
Vesterbacka ja Minna Karhunen.
Lisätietoja vuonna 2017 järjestetyistä Johtajatulista löytyy osoitteesta johtajatulet.partio.fi.
Seuraavat Johtajatulet järjestetään 30.8.-2.9.2019.

Partion peruskirjan uudistaminen
Partion peruskirjan uudistaminen alkaa keväällä 2019 ja siihen liittyen käydään arvokeskustelua
kaikilla partion tasoilla.

WWF-yhteistyö
Suomen partiolaiset on tehnyt yhteistyösopimuksen WWF:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on lisätä
eri ikäisten partiolaisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja innostaa tekemään käytännön
tekoja ympäristön puolesta. Tulossa on materiaali partion verkkosivuille.

Pj-käsikirjan uudistaminen
Partiojohtajan keskeinen työkalu pj-käsikirja uudistuu vuonna 2019-20. Nykyinen käsikirja on ollut
käytössä 10 vuotta ja sitä on aika päivittää. Nykyistä kirjaa voi edelleen käyttää, vaikka siinä näkyvät
vuoden 2008 painotukset. Pj-käsikirjaa uudistetaan, jotta se voi mahdollisimman hyvin palvella
partiojohtajia pesteissään. Painettu kirja tulee käyttöön vuonna 2020.
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