
 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

RAHAA LIPPUKUNNAN 
TOIMINTAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakeminen on helppoa 

Täytä hakulomake Webropolissa.  
 

Lippukunnat voivat tehdä yhteisiä hakemuksia 
jolloin yhteinen potti kasvaa. Yhden lippukunnan 
on mahdollista saada korkeintaan 1000 euroa 
tukea. Jokainen tuettava lippukunta saa vähintään 
400 euroa. 

Hakuaika 
käynnissä 

Hakulomake auki 
1.2.–28.2.2019 

Tukipäätökset 
maaliskuussa 
 

Tuki haetaan kululaskujärjestelmän 
kautta 

Tukipäätöksen saatuaan lippukunta hakee 
tuettavan summan partion kululaskujärjestelmän 
kautta. Avustus on haettava viimeistään 30.4.2019. 
http://kululasku.partio.fi  
 

Lippukunnan kokeilut ja raportointi 

Kun lippukunta on toteuttanut suunnitelmansa, 
on sen raportoitava kokeilusta myöhemmin 
julkaistavan lomakkeen kautta. Jos lippukunta ei 
raportoi toimintaansa marraskuun 2019 loppuun 
mennessä, maksettu tuki voidaan periä takaisin. 
 

Saadut rahat 
tulee käyttää 
ja raportoida  
vuoden 2019 
aikana 
 

Apua ja ideoita 

Lippukuntatyön päällikkö 
Petra Valkonen 
040 718 5721 
petra.valkonen@partio.fi 

1. 

2. 

3. 

mailto:info@partio.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/985F4E35440A5477
https://link.webropolsurveys.com/S/985F4E35440A5477
http://kululasku.partio.fi/
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TUEN HAKEMINEN ON TEHTY 
HELPOKSI! 
Hakulomakkeessa kysytään perustietoja suunnitelmastanne. 
Lomakkeeseen täytetään seuraavat asiat: 
 Yhteystiedot  
 Lyhyt kuvaus siitä mihin haette tukea 
 Mitä haluatte saavuttaa toiminnallanne 
 Haettavan tuen määrä ja tieto siitä, mihin tuki käytetään 

Tavoitteena madaltaa harrastamisen 
kynnystä ja saada mukaan niitä, 
joilla ei vielä ole harrastusta 

Tässä haussa lippukunnat voivat saada 
tukea toimintaan jolla luodaan uusia 
tapoja tehdä partiota ja tavoitetaan niitä 
lapsia ja nuoria joilla ei vielä ole 
harrastuksia. 
 
Tuella voi kokeilla tapaa tavoittaa uusia 
kohderyhmiä, lisätä tukea heille joille 
harrastaminen on vaikeaa tai laajentaa 
lippukunnan toimintaa asuinalueella jolla 
ei vielä partiota harrasteta.  
 
Haluamme partiosta entistä 
avoimemman, monipuolisemman ja 
vastaanottavaisemman! 

Kuka ei vielä harrasta? 

Harrastamisen kynnys voi olla tavallista 
korkeampi monesta eri syystä. Voi olla hyvä 
pysähtyä lippukunnan johtajien kanssa 
pohtimaan millaisia lapsia ja nuoria omassa 
lippukunnassanne on ja keitä te ette vielä 
alueeltanne tavoita.  
 
Tavallista vähemmän harrastavia ryhmiä ovat 
esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset, 
heikommista sosio-ekonomisista lähtökohdista 
tulevat tai eri tavoin vammaiset lapset ja 
nuoret. On myös paljon yksinäisiä lapsia, jotka 
haluaisivat harrastaa mutteivat eri syistä ole 
aloittaneet harrastusta kovasta halusta 
huolimatta.  
 
Jotta harrastamisen kynnys olisi kaikille matala 
on partioharrastuksesta osattava viestiä 
selkeästi ja niin, että jokainen tuntee olevansa 
tervetullut joukkoon. Tämä vaatii uudenlaisen 
toiminnan kokeilemista ja sitä tässä haussa on 
kyse.  

Lopuksi toiminnasta raportoidaan 

Tuki maksetaan lippukunnille etukäteen. 
Kun olette toteuttaneet suunnitelmanne, 
on siitä raportoitava.  
 
Raportti on lyhyt kuvaus toiminnasta, sen 
tavoitteista, onnistumisista ja 
mahdollisista epäonnistumisista. 

mailto:info@partio.fi
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Matalan kynnyksen kaikille avoimet 

metsäretket 
Mitä: Eri alueiden lapsille- tai 
nuorille avoin päivän mittainen 
metsäretki.  
Miten: Retki kannattaa järjestää 
lähimetsässä, jotta kynnys mukaan 
lähtemiseen olisi mahdollisimman 
matala.  
Apua: Yhteistyökumppaneita 
kannattaa kysellä esimerkiksi 
kaupungin nuorisotoimesta, joilla 
samanlaisia retkiä jo saattaakin olla 
tai voitte pyytää retkelle kokonaisen 
koululuokan. 

Partiota uusiin paikkoihin 
Mitä: Partiomaista toimintaa 
esimerkiksi tuetun asumisen yksiköissä 
tai vastaanottokeskuksissa.  
Miten: Sopikaa esimerkiksi yhdessä 
lähellä sijaitsevan 
vastaanottokeskuksen kanssa 
toimintapäivän järjestämisestä 
keskuksen nuorille kerran kuussa.  
Apua: Toimintaa kannattaa suunnitella 
yhteistyössä ammattiohjaajien tai 
muiden alueen yhdistysten kanssa. 
Toimintaa koordinoimaan voidaan 
nimetä esimerkiksi paikallinen 
vammaistukiyhdistys, asumisyksikkö, 
seurakunta tai lippukunta. 

Partiokaveri tueksi harrastamiseen 
Mitä: Partiolainen käy yhdessä yksinäisen 
ja harrastusta kaipaavan lapsen kanssa 
tutustumassa partioon.  
Miten: Partiosta kiinnostuneelle 
nimetään oma partiokaveri, jonka tehtävä 
on käydä partiossa ja auttaa lasta 
pääsemään mukaan porukkaan. 
Tutustujalle tarjotaan tarvittaessa myös 
lainatarvikkeita. Partiokaveri voi myös 
tavata vanhempia tai käydä lapsen kanssa 
etukäteen läpi mitä esim. koloillassa tulee 
tapahtumaan ja mitä partioharrastus 
tarkoittaa.  
Apua: Vastaavia tuen malleja löytyy 
muilta järjestöiltä. Ideoita voi katsoa 
esimerkiksi seuraavista tahoista: 
OmaKamu, Aseman lapset, SPR, MLL, 
Vamosnuoret. 
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IDEOITA 
HAKUUN! 

Lippukunnan oma idea! 
Mitä: Keksikää oma idea, jolla madaltaa 
harrastamisen kynnystä. 
Miten: Miettikää johtajien 
kokoontumisessa ketkä osallistuvat 
lippukuntanne toimintaan ja onko joitain 
lasten ja nuorten ryhmiä joita ette vielä 
tavoita. Suunnitelkaa toimintaa, jonka 
avulla saatte esimerkiksi 
maahanmuuttajataustaisten nuorten 
joukosta uusia johtajia, laajennatte 
sisuryhmäänne tai viette toimintaa 
alueelle jolta partiolaisia ei vielä löydy. 
Apua: Esimerkiksi 
partiopotentiaalitaulukosta.  
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