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Waldemar von Frenckell

Tänä vuonna teemana kasvu

Helppo ja yksinkertainen hakea & raportoida

Haku päättyy 28.2. (paperisessa hakemuksessa ko. päivän leima)

Esimerkkejä mahdollisista projekteista:
-- Uuden vanhemman ikäkauden ryhmän perustaminen
-- Rekrytointitapahtuma vaeltajille ja aikuisille
-- (Monikielisen) tervetuloa partioon –koulutuksen tai tapahtuman 
järjestäminen
-- Huoltajien leiripäivän järjestäminen lippukunnan leirille
-- Partion esittelytapahtuma
-- Aikuisten iltanuotio
-- Yhteistyötapahtuma uuden kumppanin kanssa (esim. moskeija, erityiskoulu)

www.partio.fi/frenckell

http://www.partio.fi/frenckell


Kokeilukulttuuri

Lippukunnilla on mahdollisuus hakea tukea vuoden 2019 aikana toteutettaviin 
kokeiluihin, joissa:

– toteutetaan / kokeillaan uudenlaista partiotoimintaa

– ehkäistään syrjäytymistä

– tavoitetaan uusia kohderyhmiä

Lippukunnat voivat tehdä myös yhteisiä hakemuksia esimerkiksi 
naapurilippukuntien kanssa.

Haku päättyy 28.2.2019 ja hanke tulee olla raportoitu 30.11.2019.

Helppo haku ja raportointi

www.partio.fi/kokeilurahoitus

http://www.partio.fi/kokeilurahoitus


Tukea lippukunnan 
kansainväliseen toimintaan

Folke Bernadotten muistosäätiö:

Tuki lippukuntien kv-matkoille (U-
projektit tai muut leirimatkat) ja SP:n 

leirimatkoille.

Leirimatkojen tuki vuosittain                  n. 
30 000 €.

Ehdot:

➢ Kansainvälisyyskasvatustavoitteiden 

toteutuminen

➢ Rahoituksen hakeminen myös muista 

lähteistä (esim. Erasmus +)

➢ Kohderyhmä ensisijaisesti 7-22-vuotiaat

Hakemusten DL 31.3, apurahan saaneille 

ilmoitetaan myönnetty summa touko-
kesäkuun aikana.

Haku: www.partio.fi → Lippukunnille →

Lippukunnan talous → Apurahat (lomake 
Kuksan kautta).

Muista täyttää Kuksassa myös lomake 

’Ilmoitus kansainvälisestä matkasta’ (näin 
turvaat vakuutuksen voimassaolon ja 

apurahan myöntämisen)

Matkakertomus tehtävä matkan jälkeen

Lisätietoa: kv-apurahat@partio.fi / 

SP:n KV-koordinaattori

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/08/Erasmus-lippukunnille.pdf
mailto:kv-apurahat@partio.fi


Tukea lippukunnan 
kansainväliseen toimintaan

Kata Jouhkin rahasto (Partiosäätiö)

Kansainväliseen koulutustilaisuuteen 
osallistuvalle partiolaiselle (myös KV- Ko-

Git).

Jossain kansainvälisessä tilaisuudessa 
johtajatehtävissä olevalle partiolaiselle.

Johonkin huomattavaan kansainväliseen 

partiokokoukseen osallistuvalle.

Yksittäiset partiolaiset, jotka eivät kuulu 

ryhmämatkaan.

Partiokotiin vapaaehtoistyöhön lähtevät 
partiolaiset.

Haku ympäri vuoden.

Haku: www.partio.fi → Lippukunnille →

Lippukunnan talous → Apurahat (lomake 

Kuksan kautta).

Matkakertomus tehtävä matkan jälkeen.

Lisätietoa: kv-apurahat@partio.fi / 

SP:n KV-koordinaattori 

mailto:kv-apurahat@partio.fi


Paikalliset rahoituskanavat

Kuntien avustukset

Seurakuntien avustukset

Paikalliset Lionsit, Rotaryt, Zontat yms.

Talkoot

Muut yhdistykset



BONUS

Adventtikalenterien myynti (helppoa ja erittäin tuettua 
varainhankintaa, jossa lippukunnalle hyvä kate)

Vaikka mitä muita hakumahdollisuuksia: 
https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto

https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto
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