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AJANKOHTAISTA PARTIOSSA 2020   
Päivitetty 21.12.2019   
   
Koulutusjärjestelmän mukaisissa partiokoulutuksissa on moduuli nimeltään P4: Ajankohtaista 
partiossa (1h, Ko-Gilla 8h). Sen tavoitteena on nostaa sekä keskusjärjestön että piirien strategian 
painotukset, vuositeemat, keskeisimmät projektit, suurtapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat 
tiiviimmin osaksi partiokoulutuksia. Partiokoulutuksen kautta on mahdollisuus tavoittaa satoja 
nuoria ja aikuisia partiolaisia vuoden aikana.   
 
Ohessa on lista SP:n nostoista vuodelle 2020. Kouluttajat voivat täydentää sitä piirin omilla 
tapahtumilla ja painotuksilla.   
 
 

Strategian painopisteet 2019-2020 
   

AVOIMUUS – PARTIO KUULUU KAIKILLE   
Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko 
Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä 
kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.   
 
JOHTAJUUS – PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN   
Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja 
vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.   
 
YHTEISTYÖ – PARTIO ON ALOITTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI   
Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion 
vaikutusta yhteiskunnassa.   
 
 

Kasvun johtaminen lippukunnassa   

Partion kasvu on yksi keskeisimmistä osa-alueista strategian kohdassa “Partio kuuluu kaikille”. 
Kasvu mahdollistaa sen, että partioon pääsee yhä useampi ja että partiossa olisi tilaa yhä 
moninaisemmille henkilöille. Lisäksi kasvu on edellytys laadukkaalle partio-ohjelmalle ja 
lippukuntien hyvinvoinnille. Kasvua voi tehdä monella tapaa ja kasvutavoitteet voivat alueittain olla 
hyvin erilaisia, mutta yksi pysyy: kasvutoimenpiteitä tarvitaan kaikkialla, ja erityisesti 
lippukunnissa.   
 
Kasvusta löytyy runsaasti materiaalia Jemmasta --> Järjestön johto --> Kasvu.   

Kattavin, pienellä muokkauksella käyttövalmis kasvumateriaali on kasvun yleispowerpoint on tässä 
linkissä.  

Erityisesti lippukunnissa avain kasvuun on yleensä aikuisten rekrytointi, johon löytyy runsaasti 
vinkkejä täältä: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/aikuisten-rekrytointi/ 
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Jäsenkasvua tukevat kampanjat   

Teemme aktiivista viestintää ja markkinointia partion jäsenkasvun tueksi. Keväällä näymme 
valtakunnallisella Tubetourilla. Partioviikolla 2020 toteutetaan valtakunnallinen aikuisrekrykampanja 
sekä Esikoulujen Partioviikon, jonka ansiosta n. 40 000 esikoululaista pääsee tutustumaan partioon. 
Kesän ja alkusyksyn aikana tehdään aktiivista Liity partioon -markkinointia, toteutetaan suuri 
partion brändikampanja YouTubessa yhdessä vaikuttajien kanssa sekä järjestetään 1-2 luokkalaisille 
suunnattu Koululaisten Partioseikkailu. Myös lippukuntia kannustetaan ja tuetaan aktiiviseen 
markkinointityöhön. Ohjeita ja materiaalia löytyy www.partio.fi/   

 
Ohjelmapainotus Minäkin johdan!  

Vuoden 2020 ohjelmapainotus suuntaa kaikkien katseet johtamistaitoihin. Tavoitteena on, että 
vuoden mittaan jokainen partiolainen tunnistaa partiossa oppimiaan johtamiseen liittyviä taitoja ja 
osaa kertoa niistä myös muille. Tavoitteena on myös, että jokainen meistä partiossa mukana olevista 
aikuisista ymmärtää, mitä ja miten johtamistaitoja partiossa opitaan, sillä onhan johtamistaitojen 
opettelu kaikessa partiotoiminnassa läsnä. www.partio-ohjelma.fi/ohjelmapainotus  

 
Henkilötietojen käsittely partiossa    

Jokaisen partiojohtajan velvollisuus on tutustua henkilötietojen käsittelyyn partiossa ja perehtyä 
www.partio.fi/tietosuoja -sivun ohjeisiin ja dokumentteihin. 

 
Partion peruskirjan uudistaminen, lippukunnan ja seurakunnan välinen 
yhteistyö  

Partion peruskirjan uudistaminen alkoi keväällä 2019 ja prosessi jatkuu marraskuun 2020 
jäsenkokoukseen. Keskeisiä asioita uudistuksessa on sekä itse peruskirjaluonnos, jota voisi käsitellä 
koulutuksissa, että tähän liittyvä keskustelu seurakunnan ja lippukunnan välillä. On tärkeää, että 
jokaisella lippukunnalla on valmiudet käydä seurakunnan kanssa keskustelua siitä, mitä 
vastavuoroinen yhteistyö tarkoittaa, millaista (tunnustuksellista) katsomuskasvatusta lippukunnassa 
annetaan ja miten seurakunta voi tukea lippukuntaa tässä. Paljon materiaalia sekä peruskirjasta ja 
srk-lpk yhteistyöstä löytyy www.partio.fi/arvokeskustelu    

 
Pj-käsikirjan uudistaminen   

Partiojohtajan keskeinen työkalu pj-käsikirja uudistuu vuonna 2019-20. Nykyinen käsikirja on ollut 
käytössä 10 vuotta ja sitä on aika päivittää. Nykyistä kirjaa voi edelleen käyttää, vaikka siinä näkyvät 
vuoden 2008 painotukset. Pj-käsikirjaa uudistetaan, jotta se voi mahdollisimman hyvin palvella 
partiojohtajia pesteissään. Painettu kirja tulee käyttöön vuonna 2020.   

 
 
Perhepartiosta uutta toimintaa lippukuntaan  

Perhepartio on toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen 
mukaisesti. Perhepartiotoiminnan avulla lippukuntaan on helppo saada mukaan uusia aikuisia ja 
lapsia. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, 
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retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen. 
Kolmetuntinen perhepartio-ohjaajan koulutus perehdyttää aikuisen perhepartio-ohjelmaan ja sen 
toteutukseen.   

 
 
Seikkailijaohjelma on päivittynyt  

Partio-ohjelma päivittyy jatkuvasti. Vuonna 2019 päivityksen kohteena oli seikkailijaohjelma. 
Päivityksen yhteydessä ohjelman rakenne päätettiin pitää samana. Seikkailijaohjelma koostuu 
edelleen neljästä puolen vuoden mittaisesta aktiviteettikokonaisuudesta eli ilmansuunnasta. Lisäksi 
joukkueet voivat valinnaisena kolmantena vuonna valita väli-ilmansuuntakokonaisuuksia 
tehtäväkseen. Taitomerkkejä ei päivitetyssä ohjelmassa enää ole, vaan ne on korvattu paremmin 
kasvatustavoitteisiin vastaavilla haasteilla. https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-
v/  

 
Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksista    

Partiojohtaja-peruskoulutuksesta ja muista partiokoulutuksista on mahdollista hakea 
opintopisteytetty todistus. Oheisen linkin takaa löytyy video, jolla kerromme opintopisteytetystä 
todistuksesta ja miten opintopisteytetyn todistuksen voi hakea.   

http://osaamiskeskus.partio.fi/ajankohtaista-partiossa-moduuli/ 

 
Minä partiolaisena –koulutuksen pilotti  

Minä partiolaisena -kurssilla pääset pohtimaan omaa rooliasi partiossa. Mitä partio voisi antaa 
sinulle? Jos olet käynyt partionjohtajanperuskurssin, toimit jossain partiopestissä ja haluat kehittyä, 
tämä on sinun kurssisi. Pilottikurssi järjestetään 25.-26.1. ja 18.-19.4. (kurssi sisältää kaksi yön yli 
tapaamista sekä välitehtäviä).  
 

 
Partion ystävät   

Partion ystävät on partion valtakunnallinen lahjoitusvarainhankinnan konsepti, jonka tarkoituksena 
on kerätä varoja partioharrastuksen tarjoamiseen yhä useammalle. Saamamme lahjoitukset käytetään 
harrastamisen esteiden poistamiseen myöntämällä jäsenmaksuvapautuksia partiolaisille taloudellis-
sosiaalisin perustein. Haluamme, ettei raha ole este kenenkään harrastamiselle.  
Kuukausilahjoittaja voi halutessaan ohjata 25 % lahjoituksestaan lyhentämättömänä valitsemalleen 
lippukunnalle. www.partionystavat.fi 
 

 
Kestävä kehitys partiossa  

Partiossa on käynnistynyt kestävän kehityksen hallitusohjelmaprojekti 2019–2020, jonka on tarkoitus 
tuoda käytännön keinoja partion kaikille tasoille tukien kestävää elämäntapaa. Tulossa esimerkiksi 
uusia aktiviteetteja kestävän kehityksen teemalla, vinkkejä ja ohjeita lippukunnan oman toiminnan 
ympäristökuorman vähentämiseksi, partion hiilineutraaliuuteen tähtäävä ohjelma sekä 
rauhankasvatusta ja konfliktinratkaisutaitojen kehittämistä tukevaa toimintaa.   
 

 
Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet     

Ehdotetaan, että KoGi:lla käydään läpi kumppanuustoiminnan eettisiä periaatteita   
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https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/sidosryhmat-ja-
vaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/kumppanuustoiminnan-eettiset-periaatteet/ 

Mitä nämä periaatteet tarkoittavat partiolle? Miten kumppanuudet toimivat kurssilaisten 
lippukunnissa / partiokontekstissa?    
 

 
Kuntavaalit 2021  

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021, mutta valmistautuminen niihin on jo alkanut. Suomen suurimpana 
nuorisojärjestönä partiolaisilla on mahdollisuus ja velvollisuus nostaa keskusteluun nuorille tärkeitä 
asioita vaalien alla ja kannustaa nuoria asettumaan ehdolle ja käyttämään äänioikeuttaan. Partion 
kuntavaikuttamisen työkalupakin löydät osoitteesta 
https://www.partio.fi/partioehdokkaat/vaikuttamisen-paikat/kuntavaikuttaminen. Muista myös 
vaikuttaa vaalien välillä!  

 
 
Leirimatkat 2020-2021   

2020: Euroopan Jamboree järjestetään Puolan Gdanskissa 27.7-6.8.2020. Eurojamboreen pääteemana 
on Act! Toimi. Leiriohjelma perustuu kolmeen pilariin: 1. jokaisella on potentiaalia kasvaa sosiaalisen 
muutoksen tekijäksi, täällä opetellaan 2020-luvun taitoja, 2. Kestävän kehityksen tavoitteet sekä 3. 
kannustaminen aktiiviseen toimimiseen ja muutoksen tekemiseen yhteiskunnassa. Lisätietoa ja 
Suomen joukkueen omat nettisivut löytyvät täältä: https://www.partio.fi/nyt/ej2020/.   
 
2021: Moot järjestetään 19-29.7.2021 Irlannissa. Osallistujat ovat 18-26-vuotiaita (syntyneet 
18.7.1995-19.7.2003 välisenä aikana). Tätä vanhemmat voivat osallistua leirille palveluleiriläisinä 
(International Service Team). Mootilla osallistujat jaetaan vartioihin, jotka osallistuvat muutaman 
päivän mittaiselle ohjelmapolulle, joiden jälkeen kaikki osallistujat kerääntyvät yhteen paikkaan 
muutamaksi päiväksi. Suomen joukkueen ilmoittautuminen tapahtuu kesän 2020 aikana. Suomen 
joukkueen nettisivut aukeavat pian, mutta sitä ennen voi tutustua Mootin omiin nettisivuihin 
https://www.worldscoutmoot.ie/.  
 

 
Uganda hanke 2019-2022   

Suomen Partiolaiset tekevät yhteistyötä Ugandan kahden partiojärjestön, Uganda Scout Association ja 
Uganda Girl Guide Association, kanssa. Yhteistyö keskittyy tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen 
Ugandassa ja tulee näkymään esimerkiksi modernina kirjekaveri-toimintana videoviestien avulla 
lippukuntien välillä Suomessa ja Ugandassa. Suomalaiset partiolaiset voivat oppia ugandalaisilta mm. 
vaikuttamistoiminnasta ja kansalaisaktivismista. Lisäksi tiedossa on roolipeli, millä voi suorittaa 
upean Uganda-Suomi aiheisen merkin!  
 

 
Euroseminaarit  

Suomen Partiolaiset lähettää joka vuosi keskusjärjestön sekä piirien luottamushenkilöitä ja 
työntekijöitä seminaareihin eri puolille Eurooppaa. Näissä koulutuksissa vapaaehtoisemme saavat 
uusia ideoita pesteihinsä kouluttajilta ja muiden maiden järjestöiltä. Tapahtumat ovat myös oiva tapa 
kasvattaa tukiverkostoa omaa roolia varten.   
 
Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan euroseminaarikoordinaattori vastaa seminaariosallistujien 
rekrytoinnista pitkin vuotta. Keskusjärjestön osallistujien kulut katetaan Folke Bernadotte 
muistosäätiön tuella ja piirien osallistujien kulut Kata Jouhkin rahastosta. Moniin seminaareihin voi 
osallistua myös omakustanteisesti, eli jos innostus jotakin koulutusta kohtaan voi osallistumisesta 
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olla yhteydessä kvy-valiokunnan euroseminaarikoordinaattoriin tai toimiston kv-koordinaattoriin. 
WE Connectin sivuilla voit seurata tulevia seminaareja: https://weconnect.eu.com/events/ 

 
 
Maailmanjärjestöjen maailmankonferenssit  

Molempien maailmanjärjestöjen maailmankonferenssit järjestetään kesällä 2020. Partiotyttöjen 
Maailmanliiton (WAGGGS) konferenssi järjestetään 13-17.7.2020 Ugandassa ja Partioliikkeen 
Maailmanjärjestön (WOSM) konferenssi järjestetään 24-28.8.2020 Egyptissä. Suomesta lähtee 
delegaatio molempiin konferensseihin. Konferensseissa muun muassa päätetään 
kolmivuotissuunnitelmat ja valitaan maailmankomitea (WOSM) ja maailmanhallitus (WAGGGS).  

 
 
Apurahat  

Seuraavilta säätiöltä on mahdollista hakea apurahoja Suomen Partiolaisten kautta.   
 Folke Bernadotte muistosäätiö, lippukunnan ulkomaanmatkoihin   

 Kata Jouhkin rahasto, kansainväliseen koulutus- tai johtajatilaisuuteen   

 Waldemar von Frenckell -säätiö, laadukkaan partio-ohjelman toteutumiseen lippukunnan 
toiminnassa (2018 vanhempien ikäkausien toiminnan tukeminen, erityisesti 
luotsitoiminnan kautta ja sitä tukien.)   

 Partiokiltojen stipendit partiojohtajakoulutukseen   

Lisätietoa: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-talous/apurahat/  
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