KEHITYSYHTEISTYÖLINJAUKSET
SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS
SCOUTER RY.

Think globally, act locally
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Hyväksytty Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n hallituksen kokouksessa
14.12.2018.
Päivitetään viimeistään vuonna 2023.
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Saatteeksi
Nämä linjaukset määrittelevät sitä, millaisilla periaatteilla Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry (myöhemmin SP-FS) tekee kehitysyhteistyötä. Dokumenttia
tarkastellaan ja päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.
Linjaukset on tarkoitettu pääasiassa keskusjärjestön ja sen valiokuntien ja ryhmien
käyttöön. Linjaukset ohjaavat myös piirejä sekä A-jäseniä (joihin tässä
dokumentissa viitataan piireinä) ja lippukuntia. Kehitysyhteistyölinjaukset ovat osa
luottamushenkilöiden perehdytysmateriaalia. Kehitysyhteistyö on pysyvä osa SPFS:n toimintaa, ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan järjestön
linjauksia, tavoitteita, ohjeita ja sääntöjä. Muun muassa seuraavat dokumentit
määrittävät näiden linjausten ohella kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua ja
toteutusta:
Kansainvälisen toiminnan linjaukset
Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset
Partion kasvatustavoitteet
Projektiopas
Taloussääntö
Menettelytapasääntö

1 Mitä kehitysyhteistyö on?
Kehitysyhteistyölle on lukuisia määritelmiä ja siihen on kulttuurista ja ajasta
riippuen erilaisia näkökulmia. Suomen valtion politiikassa kehitysyhteistyö on osa
laajaa kansainvälistä kehityspolitiikkaa. Ulkoministeriö kiteyttää kehityspolitiikan
seuraavasti: ”Sen tavoitteena on tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä köyhyyden ja
eriarvoisuuden
poistamiseksi
ja
kestävän
kehityksen
edistämiseksi.
Kehityspolitiikka on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.” 1
SP-FS:n kumppanuuksien ja kehitysyhteistyön avulla voidaan tukea kohdemaan
partiotoiminnan kehittämistä sekä paikallisten ihmisten toimintakyvyn ja
yhteisöjen kestävän kehityksen vahvistumista. Näin voidaan olla luomassa
parempaa tulevaisuutta. SP-FS toteuttaa globaalivastuutaan kumppanuus- ja
kehitysyhteistyötoiminnan kautta. Toteutamme kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä
kumppanijärjestöjen, kuten kansallisten partiojärjestöjen ja maailmanjärjestöjen,
kanssa. Kehitysyhteistyö perustuu kumppanien tasaveroiseen suhteeseen.
Perustelluista syistä voidaan osallistua eri tavoin myös muiden toimijoiden
hankkeisiin ja edistää muiden toimijoiden yhteistyötä partiojärjestöjen kanssa.
Kokonaisuutena kehitysyhteistyötoiminta tukee SP-FS:n ja yhteistyöjärjestöjen
kasvatustavoitteita sekä edistää partiolaisten tietoa ja ymmärrystä kehitysmaiden
partiolaisten ja muiden kansalaisten elinoloista.
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2 Miksi kehitysyhteistyötä tehdään?
Kehitysyhteistyö on partion arvojen mukaista. Molempien maailmanjärjestöjen
visioissa ja missioissa korostetaan paremman maailman luomista. Partioliikkeen
perustaja lordi Robert Baden-Powell kehotti meitä viimeisessä kirjeessään
jättämään maailman vähän parempana kuin sen löysimme. Partioliike on
paikallinen, kansallinen ja maailmanlaajuinen toimija, ja partiolaiset ovat aktiivisia
yhteiskunnallisia toimijoita. Partiolaisina uskomme, että partiokasvatus on paras
tapa muuttaa maailmaa. Ja kuka tukisi partiojärjestöjä kehitysmaissa paremmin ja
asiantuntevammin kuin toiset partiolaiset? Kun tuemme partiojärjestöjä eri maissa,
tuemme
sekä
yhteiskuntien
kehitystä
että
partioliikkeen
kehitystä
maailmanlaajuisesti.
Universaalit kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 kuuluvat jokaiselle. Siksi
myös partiolaiset osallistuvat tavoitteiden edistämiseen. Tavoitteet käsittelevät
muun muassa ympäristöä, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja köyhyyden vähentämistä.2
Kotimaan toiminnan lisäksi SP-FS voi kehitysyhteistyöllään tukea partiolaisia
muissa maissa, kun he edistävät tavoitteiden saavuttamista omissa
yhteiskunnissaan.
SP-FS:n kehitysyhteistyön kautta tuetaan sekä kohdemaan partiotoiminnan
kehittämistä että paikallista yhteiskuntaa partioliikkeen kautta, esimerkiksi partion
johtajuuskoulutuksen välityksellä. Maailma, jossa elämme, ei ole vain lokaali tai
globaali, vaan sekä että.

3 Miten kehitysyhteistyötä tehdään?

3.1 Hankkeet
Keskeisin
osa
SP-FS:n
kehitysyhteistyön
toteuttamista
ovat
kehitysyhteistyöhankkeet. Hankkeet voivat olla pienimuotoisia ja lyhyitä tai
monivuotisiin kumppanuuksiin sisältyviä hankkeita. Hankkeita tehdään sekä
kumppanijärjestöjen että muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on, että SPFS:llä on aina käynnissä vähintään yksi suuri kumppanijärjestön kanssa toteutettava
hanke. Pienempiä hankkeita voi olla samanaikaisesti käynnissä useita.
Hankesuunnittelussa lähdetään aina yhteistyöjärjestön ja tilanteen tuomista
tarpeista. Hankkeilla tavoitellaan aitoja ja pitkäaikaisia tuloksia. SP-FS:n
kehitysyhteistyössä tuetaan aina nuorten osallistumista ja voimaantumista sekä
yhteistyötahon kapasiteetin vahvistamista.
Onnistuneen hankkeen lähtökohdat ovat huolellisessa suunnittelussa, joka
aloitetaan hyvissä ajoin ja jossa hankkeen kaikki osapuolet ovat mukana alusta asti.
Hankkeen käynnistämisen ja valmistelun tulee edetä osana normaalia
toiminnansuunnittelun prosessia. Hankkeiden käynnistämisessä tulee noudattaa
SP-FS:n ohjeita ja linjauksia, kuten projektiohjetta sekä talousohjesääntöä.
2

https://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015

3

Kehitysyhteistyöhankkeista tiedotetaan piirien ja lippukuntien kautta jokaiselle
jäsenelle. Näin jäsenten tieto maailmanlaajuisten ilmiöiden eri puolista kasvaa ja
SP-FS:n jäsenet kuulevat, miten partiolaiset muualla maailmassa toimivat.
Perinteisen
tiedotuksen
(some,
lehdet,
uutiskirjeet)
lisäksi
suuriin
kehitysyhteistyöhankkeisiin kuuluu globaalikasvatusaktiviteetteja. Tiedotuksen ja
aktiviteettien
avulla
huolehditaan
kehitysyhteistyön
näkyvyydestä
ja
tunnettavuudesta sekä tuetaan ikäkausien mukaista partiolaisten kasvua yksilönä ja
osana paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä.

3.2 Kumppanuudet
SP-FS:n
kehitysyhteistyöstä
suuri
osa
toteutetaan
kansainvälisten
partiokumppanuuksien kautta. Kumppanuudella viitataan pitkäkestoiseen,
tavoitteelliseen ja vastavuoroisuuteen perustuvaan kahden tai useamman järjestön
välillä solmittuun yhteistyösuhteeseen, jonka olemassaolo on virallistettu
järjestötasolla. Kumppanuuksiin voidaan sisällyttää monipuolisesti isoja ja pieniä
yhteistyön muotoja kumppanuuden osapuolten tarpeista ja resursseista riippuen.
Kumppaneiden lisäksi kehitysyhteistyötä tehdään muiden yhteistyötahojen kanssa.
Niitä ovat esimerkiksi partiojärjestöt, joiden kanssa ei ole virallista
kumppanuussopimusta.
Kumppanuuksia
luodessa
kiinnitetään
huomiota
WOSM/WAGGGS –järjestötasapainoon ja siihen, toimiiko kumppanijärjestön maassa
tai alueella, jonne suomalaiset partiolaiset voisivat matkustaa. Lisäksi
kumppanijärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen tulee pystyä, SP-FS:n tuella,
toimimaan hyvän hankehallinnon edellyttämällä tavalla.
Suomesta käsin tehtävän kumppanuus- ja kehitysyhteistyötoiminnan merkittäviä
rahoittajia
ovat
Suomen
ulkoministeriö,
joka
tukee
suomalaisten
kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä, sekä WOSM:n Messengers of Peace
-ohjelma. Kehitysyhteistyötä rahoitetaan myös SP-FS:n keräämillä pienimuotoisilla
kehitysyhteistyöjäsenmaksuilla. Myös muut rahoitusmuodot ja lähteet ovat
mahdollisia.

3.3 Globaalikasvatus
Kehitysyhteistyöhön liittyy myös globaalikasvatus. Globaalikasvatus on toimintaa,
jolla kannustetaan aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Se tarjoaa tietoa siitä,
miten jokainen voi edistää globaalia oikeudenmukaisuutta.
SP-FS:ssä
globaalikasvatuksesta
vastaa
kasvatuksen
toiminnanala.
Kehitysyhteistyöhankkeisiin ja kumppanuksiin osallistuminen on yksi osa SP-FS:n
toteuttamaa globaalikasvatusta.
Osa globaalikasvatusta ja kumppanuuksia ovat myös leirimatkat. Leirimatkojen
suuntautumista kumppanimaihin on hyvä painottaa ja pyrkiä nostamaan
kehitysyhteistyö osaksi leirimatkaa, mikäli mahdollista. Leirimatkat ovat hyvä
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mahdollisuus molemminpuoliseen oppimiseen ja mahdollisuus vahvistaa SP-FS:n
tekemän kehitysyhteistyön näkyvyyttä laajemmin piireihin ja lippukuntiin.

4 Kuka tekee kehitysyhteistyötä ja kenen kanssa?
Kehitysyhteistyö näkyy SP-FS:ssa lippukunta-, piiri- ja keskusjärjestötasolla sekä
kaikilla toiminnanaloilla. Kansainvälisten yhteyksien valiokunta koordinoi
kehitysyhteistyötä ja kansainvälisiä järjestökumppanuuksia ja tekee yhteistyötä
muiden toiminnanalojen kanssa. Kotimaassa tapahtuvassa vaikuttamistoiminnassa
tehdään yhteistyötä yhteiskuntasuhteiden valiokunnan kanssa. Kehitysyhteistyöstä
tiedotetaan lippukunnille ja piireille, joita myös kannustetaan osallistumaan
hankkeiden toteuttamiseen. Osallistuminen voi olla esimerkiksi hankkeen teeman
mukaisten
globaalikasvatusaktiviteettien
tekemistä
tai
yhteydenpitoa
kumppanimaiden partiolaisiin.
SP-FS on kestävän kehityksen kattojärjestön Fingon jäsen. Aktiivinen toiminta
verkostossa auttaa SP-FS:ia vaikuttamaan tärkeinä pitämiinsä asioihin. Lisäksi
yhteistyö muiden järjestöjen kanssa voi olla hyödyllistä, kuten esimerkiksi
globaalikasvatushankkeissa on nähty. Monilla järjestöillä on asiantuntemusta, jota
SP-FS voi hyödyntää ja toiset järjestöt voivat SP-FS:n kautta tavata nuoria, joita ne
eivät ehkä muuten saavuttaisi. Lisäksi yhteistyö rahoituksen hakemisessa voi olla
hedelmällistä.
On
tärkeää
verkostoitua
suunnitelmallisesti
muiden
kansalaisjärjestöjen kanssa Suomessa ja kumppanimaissa. Olemme osa globaalia
kansalaisliikettä
ja
kuulumme
myös
Suomessa
globaalisti
toimivien
kansalaisjärjestöjen joukkoon.
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