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PARTIO 110 VUOTTA SUOMESSA 
PROJEKTISUUNNITELMA 
Partioneuvostolle tiedoksi 
 
Tausta 
Partio juhlii 110 vuotta Suomessa 2020. Juhlavuoden suunnitelmia on työstetty Suomen Partiolaisten 
hallituksen (Satu Salo-Jouppila, Mirva Matikka, Kaisa Johto, Malin Lindholm) ja toimiston (Kaisa 
Leikola) kanssa. Partioneuvosto on osallistunut konseptin ideointiin kevätkokouksessaan ja 
suunnitelma esitellään vapaamuotoisesti partioneuvoston syyskokouksessa. 
 
Juhlavuoden teemat 

• Historia - kasvatetaan harrastusylpeyttä; partiolaiset ovat iloisia ja ylpeitä siitä, että partio on 
ollut jo 110 vuotta Suomessa 

• Nykypäivä – partiolla on voimaa tehdä yhteiskunnasta ja maailmasta parempi paikka  
• Tulevaisuus - miltä partio näyttää 110 vuoden päästä? 

 
Linjaukset 

• Juhlavuosi ei ole koko vuoden painotus (ei kilpaile ohjelmapainotuksen kanssa) 
• Juhlavuotta tehdään nykyisten resurssien puitteissa kevyenä kokonaisuutena 
• Jäsenkokouksen lauantai-ilta on Partio 110 vuotta Suomessa-juhla 

 
Toimenpiteet 
 

Nykypäivä Partiolla on voimaa tehdä yhteiskunnasta ja maailmasta perempi paikka 

 
Tavoite 

 
Tehdään yhdessä yhteiskunnasta parempi – jokainen rakentaa parempaa 
maailmaa 
 

 
Toimenpide 

 
Päivitetään yhdessä “Parempi maailma” -konsepti vuodelta 2014 
(kannustettiin partiolippukuntia tekemään hyviä tekoja partioviikon aikana, 
teot kirjattiin nettisivulle ja partiolippukunta sai pisteitä)  
 
Tehdään verkkoratkaisu, johon voi kirjata hyvät teot ja näin kilpailla muiden 
partiolippukuntien kanssa 
 

- Nettisivuilla valmiita ideoita, joita voi helposti toteuttaa (esim. hanki 
roskien lajittelusysteemi kololle, osallistu nälkäpäiväkeräykseen). 
Nostetaan partio-ohjelmasta aktiviteetteja erityisesti kestävän 
kehityksen näkökulmasta 

- Huomioidaan SDG:t 
- Kannustetaan myös yhteiskunnallista ulottuvuutta, esim. haastetaan 

paikallinen Lions-kerho tai kunnanvaltuusto keräämään roskia 
 

 
Aikataulu 

 
Talvi/kevät 2020: Haastekampanjan konseptointi ja suunnittelu 
 
Syksy 2020: Toteutus 1-2 kk 
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Arviointi 
 

Kirjattujen toimenpiteiden määrä ja toimenpiteet per varsinainen jäsen 

Osallistuvat 
ryhmät ja tahot 

 
Viestintä ja markkinointi: verkkoratkaisun toteuttaminen, grafiikka, projektin 
nostaminen partion viestintäkanavissa 
 
Kestävän kehityksen hallitusohjelmaprojekti: aktiviteettien ideat, kestävän 
kehityksen näkökulman esiin tuominen 
 
Kasvatus: aktiviteettien ideat 
 
Alue: partiolippukuntien innostaminen mukaan 
 

Yhteistyö A-
jäsenten kanssa 

 
Partiolippukuntien kannustaminen ja innostaminen mukaan 
 

 
 

Historia Kasvatetaan harrastusylpeyttä; partiolaiset ovat iloisia ja ylpeitä siitä, että partio on 
ollut 110 vuotta Suomessa 

 
Tavoite 

 
Kasvatetaan harrastusylpeyttä; luodaan tunnetta ja innostusta, koska partio 
on ollut Suomessa 110 vuotta 
 

 
Toimenpide 

 
110 juhlavuosi -leivonnainen/kakku! Helppo resepti, jonka voi tehdä yhdessä 
koloillassa, tapahtumassa tai vaikka kesäleirillä. Kannustetaan syömään 
yhdessä ja näin juhlimaan, että partiota on ollut 110 vuotta Suomessa 
 

Aikataulu 
 
Kesä ja alkusyksy 2020 
 

Arviointi 
 
Leivottujen kakkujen määrä :) 
 

Osallistuvat 
ryhmät ja tahot 

 
Järjestön johto, kasvatus > tapahtumat 
 

Yhteistyö A-
jäsenten kanssa 

 
Kesän 2020 piirileirien ja Suomen Partiolaisten isojen tapahtumien kanssa 
(Väre 2020) 
 

 
 

Tulevaisuus Miltä partio näyttää 110 vuoden päästä? 

 
Tavoite 

 
Kasvatetaan harrastusylpeyttä; Luodaan tunnetta ja innostusta, koska partio 
on ollut 110 vuotta Suomessa 
 

 
Toimenpide 

 
Piirretään tulevaisuuden kuvia partiosta, aktiviteetin voi toteuttaa koloilloissa 
ja tapahtumissa. Mahdollista nitoa ohjelmapainotukseen johtajuus, esim. 
tulevaisuuden johtajuus 
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Mietitään myös toteutusta monimediallisesti. Esimerkiksi sudenpentu voi 
kertoa videolla siitä, miltä partio näyttää 110 vuoden päästä? 

Aikataulu 
 
Syksy 2020 
 

Arviointi 
 
Tapahtumien määrä, joissa aktiviteettia on tehty 
 

Osallistuvat 
ryhmät ja tahot 

 
Järjestön johto, kasvatus > tapahtumat 
 

Yhteistyö A-
jäsenten kanssa 

 
Partiolippukuntien kannustaminen ja innostaminen mukaan 
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