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PARTIO TULEVAISUUTEEN  

Mitä partion päätöksentekijät kaipaavat vuonna 2026 syksyn 2019 tulevaisuusseminaarin osallistujilta? Entä 
partiolippukunnat vuonna 2039? Jos kuulisimme heidän neuvonsa, mitä tekisimme toisin?  
 
”Mikä on vaikeaa, voidaan tehdä heti. Mikä on mahdotonta, vie vähän enemmän aikaa.” Nämä Baden-Powellin sanat 
herättävät pohtimaan, mitkä ovat niitä mahdottomia asioita, jotka tulevaisuuden partiolaiset toivovat meidän jo 
aloittaneen tai hoitaneen kokonaan pois päiväjärjestyksestä. Ainakin partioliikkeen toimintaedellytysten turvaa-
minen, ajassa elävä peruskirja ja määrätietoinen toiminta kunniahimoisten kasvutavoitteiden edistämiseksi lie-
nevät listalla. Varmaa on myös, että niin 2020-, 2030- kuin 2040-luvuillakin riittää omia vaikeita ja mahdottomia 
ongelmia. Mitä vähemmän nyt esillä olevia haasteita siirrämme eteenpäin seuraaville, sen parempi.  
 
Partion tulevaisuusseminaarissa pääsemme käsittelemään tärkeitä asioita. Agendalla on keskustelua partion stra-
tegiasta 2021-2026, lyhyen ja pitkän ajan kasvusta, varsinaisten jäsenten ja keskusjärjestön päällekkäisyyksien 
poistamisesta, tähtikartasta sekä partion peruskirjan uudistamisesta. Lisäksi sunnuntaina järjestetään partioneu-
voston ylimääräinen kokous.  
 
Lämpimästi tervetuloa katsomaan kauas ja hakemaan yhteistä polkua tulevaan! 
 
Hilla, Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtaja  
 
Pauli, Suomen Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtaja  

Partion tulevaisuusseminaari 20.-22.9.2019  
Partion tulevaisuusseminaari järjestetään Laitikkalassa, Pälkäneellä Laitikkalan koulussa. Laitikkalan koulu si-
jaitsee osoitteessa Koulumäentie 13, 36660 Laitikkala. 
 
Lauantain ja sunnuntain ohjelma on tarkoitettu  
 

 Suomen Partiolaisten hallitukselle 
 Suomen Partiolaisten partioneuvostolle 
 Suomen Partiolaisten esihenkilöille 
 Partiopiirien johtajille ja varajohtajille 
 Partiopiirien toiminnanjohtajille 

 
Perjantai-illan tapaaminen on tarkoitettu vain piirinjohtajille, ja he huolehtivat tapaamisesta itsenäisesti.   
 
Partion tulevaisuusseminaarissa järjestetään sekä Suomen Partiolaisten ylimääräinen jäsenkokous että partioneu-
voston ylimääräinen kokous. Suomen Partiolaisten hallitus SPH VIII/2019 kutsui sekä ylimääräisen jäsenkokouk-
sen että partioneuvoston ylimääräisen kokouksen koolle 22.9.2019. Hallitus päätti kokousten koolle kutsumisesta 
17.8.2019.  

Kutsu: Ylimääräinen jäsenkokous 22.9.2019 klo 11.00-11.05 

Ylimääräinen jäsenkokous järjestetään partioneuvoston täydentämiseksi loppukaudeksi 2019-2020. Esityslista on 
julkaistu osoitteessa www.partio.fi/jasenkokous.   
 
Liite 1 | Ylimääräisen jäsenkokouksen esityslista  
 
Liite 2 | Valtakirja   
 
Yhteisellä sopimuksella jokainen varsinainen jäsen lähettää ylimääräiseen jäsenkokoukseen yhden edustajan val-
takirjalla. Valtakirja toimitetaan allekirjoitettuna kokouksen sihteerille ennen kokouksen alkua. Valtakirjat tarkis-
tetaan kokouksessa. 
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Kutsu: Partioneuvoston ylimääräinen kokous 22.9.2019 klo 11.05-14.00 

Partioneuvoston ylimääräisessä kokouksessa käsitellään partion peruskirjan uudistamista. Partioneuvosto saa tä-
män lisäksi hallituksen raportin toiminnastaan. Partioneuvoston esityslista ja liitteet on julkaistu osoitteessa 
www.partio.fi/partioneuvosto.  
 
Liite 3 | PN III/2019 -esityslista  
 
Liite 4 | Varsinaisten jäsenten äänet ja jäsenmäärä Suomen Partiolaisten kokouksissa   
 
Hallitus ja partioneuvosto työskentelevät myös Teams-palvelussa ennen kokousta ja sen aikana. Hallituksen ja 
partioneuvoston Teams-iltakoulu järjestetään 12.9.2019 klo 18.00-20.00. Partioneuvoston puheenjohtaja ohjeistaa 
iltakoulun erikseen. 
 
Partioneuvoston kokoukseen osallistuvat yhdistyksen hallitus ja partioneuvoston jäsenet. Jos varsinainen jäsen on 
estynyt osallistumista, varajäsen osallistuu hänen asemestaan. Suomen Partiolaiset huolehtii partioneuvoston 
matkakustannuksista.  

Aikataulu ja ohjelma  

Perjantai 20.9.2019 

Klo 18.00  Piirinjohtajien tapaaminen  

Lauantai 21.9.2019  

Klo 8.00  Yhteiskuljetus Kiasmalta osoitteesta Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki   
 
Klo 10.00-10.30 Avaus ja tutustuminen 
 
Klo 10.30-12.00 Partion strategia 2021-2026 
 
Klo 12.00-13.00 Lounas  
 
Klo 13.00-14.30 Partion strategia 2021-2026 
 
Klo 14.30-15.00 Iltapäiväkahvit  
 
Klo 15.00-17.00 Partion kasvu 2020 ja 2030 
 
Klo 17.00-18.30 Partion tulevaisuuden työntekijäorganisaatio 
 
Klo 18.30-19.30 Päivällinen 
 
Klo 19.30-21.30 Saunominen, vapaa illanvietto 
 
Klo 21.30-22.00 Yhteinen iltaohjelma  

Sunnuntai 22.9.2019  

Klo 8.00-9.00  Aamupala 
 
Klo 9.00-10.30  Partion tähtikartta 
 
Klo 10.30-11.00  Keskustelu Satahanka-meripartioleirin tavoitteista  
 
Klo 11.00-11.05  Ylimääräinen jäsenkokous partioneuvoston täydentämiseksi  
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Klo 11.05-12.00  Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN III/2019 
 
Klo 12.00-13.00 Lounas 
 
Klo 13.00-14.00 Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN III/2019 
 
Klo 14.00-14.30 Siivous 
 
Klo 14.30  Kotiinlähtö  
 
Klo 16.30  Paluu Kiasmalle, Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki 

Ilmoittautuminen 10.9.2019 mennessä  
Ilmoittaudu Partion tulevaisuusseminaariin ja/tai partioneuvoston ylimääräiseen kokoukseen 10.9.2019 men-
nessä. Jos saavut vain ylimääräiseen jäsenkokoukseen, ilmoita siitä sähköpostitse mikko.lehtonen@partio.fi.   
 
Ilmoittaudu Kuksassa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29501  

Lisätiedot  
Partion tulevaisuusseminaari, ylimääräinen jäsenkokous ja partioneuvoston ylimääräinen kokous on osallistujille 
maksuton. Korvaamme osallistujien seminaarikustannukset ja matkakustannukset pääsääntöisesti halvimman 
julkisen kulkuneuvon mukaan. Mainitsethan ilmoittautuessasi, tarvitsetko yhteiskuljetuksen. Yhteiskuljetus Hel-
singistä Laitikkalaan järjestetään lauantaiaamuna ja Laitikkalasta Helsinkiin sunnuntai-iltapäivänä. Laitikkala si-
jaitsee noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.  
 
Yövymme partiokämpässä, jossa on patjat ja petivaatteet. Ota mukaasi pyyhe ja liinavaatteet (aluslakana, pussi-
lakana, tyynyliina) tai makuupussi. Laitikkalassa on mahdollisuus saunoa, joten otathan uimapuvun mukaasi. Pari 
partion vapaaehtoista avustaa meitä viikonlopun ruokailujen järjestämisessä. Huomaa, että tulevaisuusseminaari 
on päihteetön tapahtuma.  
 
Hallintopäällikkö Mikko Lehtonen antaa lisätietoja käytännön järjestelyistä sekä puhelimitse 040 080 8947 että 
sähköpostitse mikko.lehtonen@partio.fi.  
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