Partioneuvoston 23.11.2019 vahvistama toimintasuunnitelma 2020

SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA
Partiovuoden 2020 suunnitelmamme perustuu taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittäviin toimenpidekokonaisuuksiin sekä partion asiantuntijuuteen yhteiskunnassa. Olemme käyttäneet toimenpidekokonaisuuksien valintakriteereinä partion strategiaa 2015-2020 tavoitteineen sekä kustannus- ja työmääräarvioita. Määrittelemme jokaiselle toimenpidekokonaisuudelle myös tuotosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointitavan, joka perustuu
partion strategian mittareihin tavoitteineen ja tavoitetasoineen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaamme.
Liite 1 | Suomen Partiolaisten talousarvio 2020
Liite 2 | Toiminnanalakohtainen toimenpidetaulukko 2020
Liite 3 | Tapahtumakalenteri 2020 ja pitkän ajan tapahtumasuunnitelma 2016-2026
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1 Partio kuuluu kaikille.
Uskomme, että jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisen harrastuksen. Jotain, missä saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Näytämme esimerkillä, että nuoret haluavat ja osaavat päättää yhteisistä asioista,
kun siihen annetaan avoin mahdollisuus.

1.1 Teemme kasvutekoja, jotta partiolaisia on 100 000 vuonna 2030.
Jäsenmäärämme kasvaa ensi vuonna kolme prosenttia. Tarpoja- ja samoajaikäisiä on 18 500. Partioon on liittynyt
vuoden 2020 aikana 12 000 uutta sudenpentua ja seikkailijaa eli 7-12-vuotiasta lasta.
Partioon liitytään useimmiten ensimmäisellä koululuokalla. Järjestämme koululaisten partioseikkailun
ykkös- ja kakkosluokkalaisille sekä toteutamme esikoululaisten partioviikon, jotta tavoitamme valtakunnallisesti kymmeniä tuhansia kohderyhmäikäisiämme heitä kiinnostavalla tavalla ja sisällöllä.
Teemme yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Toteutamme vaikuttajamarkkinointia hyödyntäen syksyllä 2019 julkaistun Koitos-Youtube-sarjan tunnettuutta, tavoitteenamme lisätä partioharrastuksen vetovoimaa lasten ja nuorten harrastuksena. Teemme myös monikanavaisia viestintä- ja
markkinointi- sekä rekrytointikampanjoita yhdessä alueellisten partiopiirien kanssa partion jäsenkasvun
hyväksi.
Kolminkertaistamme perhepartiota harrastavien 4-6-vuotiaiden lasten määrän. Perhepartio on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä yhteinen harrastus.

1.2 Ehkäisemme lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä purkamalla kahdeksan partioon liittymisen estettä ja vahvistamalla lasten ja nuorten hyvinvointia.
Tavoitteemme on, että partiolaiset osaavat ja uskaltavat kohdata erilaisia ryhmiä. Ryhmänjohtajamme osaavat
toimia erilaisten lasten kanssa. Tarjoamme partiota alueilla, joissa sitä ei vielä ole tarjolla. Varmistamme, ettei
perheen taloudellinen tilanne ole partioharrastuksen este. Uudistamme tapaamme käsitellä uskontoa partiossa ja
parannamme partiokolojen eli partiolippukuntien tilojen esteettömyyttä. Tutkimme koulupäivän yhteydessä harrastamista mahdollisuuksineen ja varmistamme, että kaikissa ryhmissämme voi olla oma itsensä.
Tuemme paikallisten partiolippukuntien kasvua ja kehitystä luomalla valtakunnallisia toimintatapoja ja
-malleja, jotta partion avoimuus, esteettömyys, monimuotoisuus ja saavutettavuus vahvistuvat eri puolilla Suomea. Keskitymme erityisesti koulupartion sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminnan suunnitteluun ja kehitykseen. Vahvistamme alue- ja moninaisuustyötämme Tunkelon säätiön
tuella.
Keräämme varoja Partion Ystävät -rahastoomme ja jaamme siitä taloudellista tukea partiolaisille, jottei
perheiden taloudellinen tilanne ole partion harrastamisen este. Taloudellisen tuen tarve on kasvanut merkittävästi viime vuosina lapsiperheköyhyyden lisääntyessä.
Uudistamme partiolupauksen ja partion toimintaa ohjaavan peruskirjan, jotta jokainen partiolainen voi
harrastaa partiota omana itsenään, arvojensa mukaisesti ja vakaumukseen katsomatta. Jokaisella partiolaisella on oikeus harrastaa kokematta häirintää tai syrjintää.
Noin viisi sataa lasta ja nuorta tarvitsee erityistä tukea partioharrastuksessaan. Järjestämme sisupartiokoulutuksia kehittääksemme partiojohtajien osaamista toimia erilaisten lasten ja nuorten sekä ryhmien
kanssa.

2 Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen.
Jokaisella nuorella on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus kasvaa hyväksi johtajaksi partiossa. Meidät tunnetaan
arvopohjaisen johtajuuden edelläkävijänä ja puolestapuhujana Suomessa.
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2.1 Partiossa kasvaa johtajana ja kehittyy johtamisessaan.
Tavoitteemme on, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistoimintaa. Ainakin joka viidennessä partiolippukunnissa vähintään kymmenen prosenttia yli 16-vuotiaista vapaaehtoisista on osallistunut johtajakoulutukseen
vuoden 2020 aikana. Partiojohtajilla on vahvat itsensä johtamisen taidot sekä organisointi-, visiointi- ja vuorovaikutustaidot.
Partiokasvatuksen eli partio-ohjelman ohjelmapainotuksemme on johtajuus. Tavoitteemme on, että jokainen partiojohtaja ymmärtää, että partio-ohjelma kasvattaa johtamistaitoja monipuolisesti.
Kehitämme jatkuvasti järjestämiämme johtajakoulutuksia, kuten kokemusperäistä Value-Based Leadership -johtajakoulutusta ja partiojohtajan jatkokoulutusta eli Ko-Gi -koulutusta. Tutkimme johtajakoulutustemme vaikuttavuutta arvioimalla koulutusten käyneiden kehittymistä johtajina.
Kehitämme digitaalista oppimista suunnittelemalla valtakunnallisia verkko-oppimiskoulutuksia ja -suorituksia. Parannamme koulutustemme tasalaatuisuutta muun muassa varmistamalla, että useita johtajakoulutuksiamme voi opiskella digitaalisesti PartioMoodle-oppimisympäristössämme.
Valtakunnalliseen Väre-vaeltajatapahtumaamme osallistuu tuhat 18-22-vuotiasta nuorta aikuista. Tapahtuma on ikäkauden partiovuoden kohokohta ja se kehittää sekä partiolaisten että partiota vielä harrastamattomien nuorten aikuisten johtajataitoja partio-ohjelman mukaisesti.

2.2 Parannamme tiedolla johtamista partiossa tutkimus- ja kehitystoiminnallamme.
Tavoitteemme on lisätä dialogia sekä soveltaa dataa ja analytiikkaa aiempaa monipuolisemmin partion johtamisessa ja jo nyt avoimessa hallinnossamme, kuten talouden ja toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Suunnittelemme ja kehitämme partion digitaalisia ratkaisuja, mikä vahvistaa myös tiedolla johtamista eli tietoon perustuvaa päätöksentekoa niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.
Määrittelemme partion datastrategian ja tavoitetietoarkkitehtuurin. Vakiinnutamme partion tutkimusja kehitystoiminnan osaksi pysyvää toimintaamme. Visualisoimme partion tietotuotteita, kuten partiolippukunnille tarkoitettuja lippukuntaviisareja.
Suunnittelemme suuria alueellisia ja valtakunnallisia partiotapahtumia varten palvelun, jonka ansiosta
tapahtumat käyttävät yhteisiä työvälineitä rekisteripalveluissaan sekä palvelupyyntöjen ja tapahtumien
hallinnassaan.
Hankimme modernin CRM-ratkaisun digitaalisen kehittämisen periaatteidemme mukaisesti. CRM-ratkaisu mahdollistaa varainhankinnan, viestinnän ja markkinoinnin automaation kehittämisen lähivuosina.

2.3 Kehitämme partiolippukuntien johtamisen ja partiojohtajien työvälineitä.
Tavoitteemme on, että jokaisella tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmällä on luotsi ja että jokaisessa partiolippukunnassa toimii johtokolmikko eli lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja.
Julkaisemme uuden version Partiojohtajan käsikirjasta.
Digitalisoimme partiokasvatuksen, -koulutuksen ja ohjauksen työvälineitä. Kehitämme digitaalista partio-ohjelmaa ja sen sovelluksia partion jatkuvina palveluina.
Teemme vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen arviointityökalun.
Julkaisemme uuden painoksen Laadun portaat -työkalusta.
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3 Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani.
Olemme yhteiskunnallisesti vaikuttava luonto- ja ympäristökasvattaja. Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa syntyy kovaa
osaamista, jonka tunnistaminen ja tunnustaminen yhteiskunnassa vahvistaa nuorten osallisuutta ja työllistyvyyttä. Järjestöt
ja oppilaitokset arvostavat meitä osaamisen sanoittamisen ja jatkuvan oppimisen kumppanina.

3.1 Mahdollistamme lasten ja nuorten harrastamisen kumppanuuksillamme, varainhankinnallamme ja
yhteiskuntavaikuttamisellamme.
Partioliike saapui Suomeen vuonna 1910. Partiolaisia on kansainvälisesti noin 45 miljoonaa 170 eri maassa. Tavoitteemme on olla yhteiskunnallinen muutosvoima ja liike jatkossakin. Tuemme paikallisten partiolippukuntien
toimintaedellytyksiä niin, että jokaisella partiolippukunnalla on vähintään 3,5 kumppania. Odotamme, että partiolippukunnat saavat kumppaneiltaan taloudellista tukea vähintään 3 300 euroa vuoden aikana.
Juhlavuotemme näkyy tapahtumissamme ja viestinnässämme. Haastamme ihmisiä ja yhteisöjä tekemään
tekoja paremman maailman puolesta.
Laadimme uuden varainhankintastrategian, jonka avulla teemme tulopohjastamme aiempaa monipuolisemman. Valtakunnallinen varainhankintastrategiamme tukee taloutemme kestävää suunnittelua.
Valmistaudumme ottamaan käyttöön partion yhteisen verkkokaupan vahvistaaksemme varainhankintaamme ja brändiviestintäämme.

3.2 Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat sekä toimintaamme että projektejamme.
Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 on näkyvä osa partiotoimintaa. Tavoitteemme on varmistaa, että
ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet otetaan huomioon sekä toiminnassamme että tapahtumissamme. Päätämme kaksivuotisen kestävän kehityksen projektimme onnistuneesti.
Suunnittelemme Satahanka-meripartioleirin (2021) ja Suomen suurimman partiotapahtuman Finnjamboreen (2022) Agenda 2030 tavoitteiden mukaisesti. Löydämme Finnjamboree-projektissamme uuden
merkittävän yhteistyökumppanin.
Teemme tasa-arvotyötä tyttöjen koulunkäynnin mahdollistamiseksi Ugandassa No Missed School Days kehitysyhteistyöhankkeessa.
Varmistamme kumppaneidemme kanssa, että Helsingin Töölönkadun Partioasema on hiilineutraali vuoden 2020 loppuun mennessä. Partioasema on yksi Helsingin suosituimmista nuorten aikuisten kohtauspaikoista 25 000 vuotuisella kävijällään.

3.3 Kasvatamme harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kehittyvän osaamisen yhteiskunnallista merkitystä.
Tavoitteemme on, että vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatkuvan oppimisen tukeminen on yksi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2020-2023 painopisteistä.
Tavoittelemme valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen nelivuotista valtionapukelpoisuutta ja rahoitusta.
Haemme valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa, jotta voimme jatkaa ja saattaa loppuun nykyisessä partion osaamiskeskuksessa aloitetun tuloksellisen työn. Valtionapukelpoisuus- ja rahoitushakemuksemme perustuvat valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020-2023.

Su om en P ar ti ol a ise t – F in l an ds Sc ou te r r y

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi

