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PARTIOLAISEN JÄSENPOLKU



Partiolaisen jäsenpolku
Tässä dokumentissa tarkastellaan partiolaisen jäsenpolkua sen eri vaiheissa palvelumuotoilun keinoin. 

Aluksi määritellään jäsenpolun käyttäjä, jonka näkökulmasta jäsenpolkua tarkastellaan (tässä tapauksessa partiolainen 

itse) sekä sidosryhmät eli tahot, jotka vaikuttavat käyttäjän (partiolaisen) jäsenpolun toteutumiseen ja/tai käyttäjän 

(partiolaisen) kokemukseen partiosta. 

Polun vaiheet esitetään visuaalisesti partiolaisen näkökulmaa kuvaavina palvelupolkuina ja prosessin kokonaisuutta 

kuvaavina palvelumalleina. 



Jäsenpolun vaiheet
Jäsenyyspolkua käsitellään palvelupolkuina neljässä vaiheessa: 

Vaihe 1: Partioon liittyminen

Vaihe 2: Partion harrastaminen lapsena ja nuorena

Vaihe 3: Partion jatkaminen aikuisena

Vaihe 4: Partioharrastuksen lopettaminen
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Palvelupolku 
Palvelupolku kuvaa palvelun käyttäjän etenemistä palveluprosessissa ”kontaktipisteiden" avulla, eli yksittäisinä 

tapahtumina, joiden kautta kokemus palvelusta muodostuu.

Kontaktipisteitä ovat kaikki ne tilanteet, joissa käyttäjä on tekemisissä palvelun tai sen tuottajan kanssa. 

Käyttäjän 
kontakti-
pisteet

Tarkempaa 
sisältöä 
kaipaava 

kontaktipiste

Vihreät laatikot ovat käyttäjän (partiolaisen) 
kontaktipisteitä

Vihreät laatikot, joissa on keltainen reuna, 
ovat kontaktipisteitä, joissa käyttäjä saattaa 
pysähtyä miettimään sitoutuneisuuttaan 
polkuun

Palvelupolku 
katkeaa

Harmaat laatikot ovat kontaktipisteitä, joissa 
palvelupolku katkeaa

Tarkempaa 
sisältöä 
kaipaava 

kontaktipiste

Punaiset laatikot ovat kontaktipisteitä, 
joiden sisältö ei ole vielä tiedossa, mutta 
jotka ovat tarpeellisia palvelukokemuksen 
näkökulmasta 



KÄYTTÄJÄT JA SIDOSRYHMÄT



LippukuntaKoti Oma ryhmä

Muut kaverit
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johtaja(t)

Huoltajat

Partio-
kaverit
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johto
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kunnan 
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Käyttäjä = jäsenpolun näkökulma

Sidosryhmä = taho, joka vaikuttaa jäsenpolun 
toteutumiseen ja/tai partiolaisen kokemukseen partiosta 
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Käyttäjä = jäsenpolun näkökulma

Sidosryhmä = taho, joka vaikuttaa jäsenpolun 
toteutumiseen ja/tai partiolaisen kokemukseen partiosta 
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VAIHE 1: PARTIOON LIITTYMINEN



Lapsi 
kiinnostuu 
partiosta

Lapsi 
osallistuu 
ensimmäi-

seen partio-
tapaamiseen

Lapsi/
vanhemmat 
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liittymis-
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partiosta

Lapsen omat 
kaverit 

pyytävät 
mukaan

Lapsi näkee 
partion 

markkinoin-
tia (esim. 
Koitos)

Haluaa 
tiettyyn 
lippu-

kuntaan/
ryhmään

Lapsi/
vanhemmat 
etsii sopivan 
lippukunnan

Haluaa 
liittyä 

partioon

Ei halua 
liittyä 

partioon

Lapsi kertoo 
vanhem-
milleen

Vanhemmat 
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lapsen 
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Vanhemmat 
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lapsen 

liittyvän 
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lapselle 

harrastusta

3

1

Partioon liittyvän jäsenpolku 
(lapsi/nuori)

Vanhemmat 
maksavat 

jäsen-
maksun

Lippukunta 
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Lippu-
kuntaan ei 

mahdu

Lippukunta 
vastaa

Kiinnostus 
partioon 
loppuu

Päättävät 
yrittää 

uudelleen



Partioon liittymisen tavat
1. Vanhempien ohjaamana

– Vanhempien tuki harrastukselle

– Valinta ei ole lapsen oma, voi vaikuttaa motivaatioon ja harrastuksen kestoon

2. Kavereiden houkuttelemana

– Vanhempien tuki epävarma

– Jatko saattaa riippua kavereista

3. Kiinnostuu itse partiosta

– Motivaatio hyvä

– Riskinä se, onko harrastus mielikuvien mukainen

– Vanhempien tuki epävarma ->Tarvitaan ehkä lisätietoa vanhemmille



VAIHE 2: PARTION 
HARRASTAMINEN LAPSENA JA 

NUORENA



Jatkaa 
tapaamisiin 
osallistu-

mista

Siirtyy 
ryhmän-

johtajaksi

Johtaa omaa 
ryhmää

Siirtyy 
seuraavaan 
ikäkauteen

Osallistuu 
ensimmäi-

selle 
retkelle

Osallistuu 
ensimmäi-

seen partio-
tapaamiseen

Toimii 
ryhmässä

Osallistuu 
retkiin, 

leireihin, 
tapahtumiin

Partion harrastajan jäsenpolku 
(lapsi/nuori)

Suorittaa 
aktivi-

teetteja

Maksaa 
(vanhemmat 
maksavat) 

jäsenlaskun

Osallistuu 
projekteihin

Toiminta ei 
vastaa 

odotuksia

Toiminta 
vastaa 

odotuksia

Haluaa erota 
partiosta



Partion harrastaja
Jäsenpolkuun vaikuttavia asioita:

– Johtajan merkitys (onko johtaja osaava, viihtyykö partiolainen johtajan kanssa, vaihtuuko johtaja)

– Ryhmän merkitys (viihtyykö ryhmässä, mitä tapahtuu jos ryhmä vaihtuu)

– Kokousajan merkitys (pysyykö samana/vaihtuuko)

– Toiminnan merkitys (kantaako toiminta)



VAIHE 3: PARTION JATKAMINEN 
AIKUISENA



Johtaa 
omaa 

ryhmää

Kiinnostuu 
partiosta 
aikuisena
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lisätietoa 
partiosta

Aikuisen partiolaisen jäsenpolku

Osallistuu 
projektei-

hin

Etsii 
sopivan 
lippu-

kunnan

Ottaa 
yhteyttä 
lippu-

kuntaan

Tapaa 
lippu-

kunnan 
edustajia

3

Partiolaisen 
vanhempi 

haluaa 
osallistua

2

Osallistuu 
aikuis-

vartioon

Saa pereh-
dytystä

Valitsee 
tehtävän 
yhdessä 
partion 
kanssa

Täyttää 
liittymis-

lomakkeen

Lippukunta 
vastaa

Saa 
mentorin/
kummin

Lippukunta 
ei vastaa

Kiinnostus 
partioon 
loppuu

Miettii, 
haluaako 
sitoutua 

tehtävään

Kiinnostus 
partioon 
loppuu

Ei löydä 
sopivaa 
tehtävää

Kiinnostuu 
piirin/SP:n 

toiminnasta

Ottaa 
yhteyttä 
piiriin / 
SP:hen

Piiri / SP 
vastaa

Piiri / SP ei 
vastaa

Kiinnostus 
partioon 
loppuu

Täyttää 
liittymis-

lomakkeen

Tapaa piirin 
/ SP:n 

edustajia

Partiolai-
nen jatkaa 

partiota 
aikuisena

1



Aikuisena partioon liittymisen tavat
1. Jatkaa partioharrastusta aikuisena

– Tuntee partion hyvin

2. Haluaa osallistua oman lapsensa harrastukseen

– Tuntee partion harrastuksena vain oman lapsensa kautta

3. Kiinnostuu partioharrastuksesta aikuisena

– Ei välttämättä aiempaa kokemusta partiosta

Lisää materiaalia löytyy palvelumuotoiluyritys Palmun kanssa tuotetuista aikuispartiolaisen mukaan ottamisen 

ratkaisuehdotuksista: https://www.partio.fi/partiomedia/palvelumuotoilusta-apua-uusien-aikuisten-viihtymiseen-

partiossa/

https://www.partio.fi/partiomedia/palvelumuotoilusta-apua-uusien-aikuisten-viihtymiseen-partiossa/


VAIHE 4: PARTIOHARRASTUKSEN 
LOPETTAMINEN



Jättää ero-
anomuksen 

lippu-
kuntaan

Ei halua 
jatkaa 
partio-

harrastusta

Partiolainen 
haluaa erota 

partiosta

Saa Exit-
kyselyn ja 

tietoa, miten 
pääsee 
takaisin

Vastaan-
ottaa jälki-

markki-
nointia

Käyttää 
kuksan eroa-

painiketta

Lippukunta 
vastaa ja 

keskustelee 
partiolaisen 

kanssa

Lippukunta 
ei vastaa

Saa 
kuittauksen 
jäsenyyden 
päättymi-

sestä

Partioharrastuksen lopettajan 
jäsenpolku (huom. myös muita 
eroamisen syitä on)

Jatkaa 
partio-

harrastusta

Lähettää 
viestin 

asiakas-
palveluun

SP hoitaa 
ero-

anomuksen


