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Partion vaikuttavuustutkimus on julkaistu
AJANKOHTAISET PARTIOUUTISET

Hyvää valtakunnallista Partioviikkoa!
Luet parhaillaan Suomen Partiolaisten uutta yhteistyötahoillemme suunnattua uutiskirjettä, jossa kerromme
lyhyesti partion ajankohtaisista asioista ja yhteistyökuulumisista muutaman kerran vuodessa. Ensimmäisen
uutiskirjeemme lähetämme nyt juhlavissa merkeissä: tällä viikolla 20. - 26.4. vietetään perinteistä valtakunnallista
Partioviikkoa ja partio juhlii 110-vuotista taivaltaan Suomessa!
Juhlavuotena on ilo todeta, että partiolle kuuluu erittäin hyvää. Partiolaiset ovat koko historiansa aikana olleet
aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa ja katsoneet vahvasti eteenpäin. Näin on myös tarkoitus jatkaa Suomen
suurimpana nuorisojärjestönä ja haluamme rakentaa parempaa maailmaa yhteistyössä lukuisten
kumppaneittemme kanssa.
Ajankohtaisista poikkeusoloista huolimatta partio toimii myös nyt aktiivisesti. Etätoiminta on lähtenyt hienosti
liikkeelle ympäri Suomea ja tästä toiminnasta voit lukea lisää täältä.
Haluatko itsekin osallistua Partioviikkoon ja samalla juhlia mahdollisia partiomuistoja? Lue uutiskirjeen lopusta
vinkki, miten voit olla mukana vaikkei isoja tapahtumia nyt toteutetakaan!
Haluamme toivottaa partion sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille mukavaa alkukevättä!
Ystävällisin terveisin,
Anna Iso-Ahola Kumppanuuskoordinaattori / Suomen Partiolaiset
Helka Otsolampi Edunvalvontakoordinaattori / Suomen Partiolaiset

Uusi kumppanuusstrategia tukemaan yhteistyötä
Suomen Partiolaiset on luonut kumppanuusstrategian, jonka avulla rakennamme entistä
määrätietoisemmin yritysyhteistyötä ja muita kumppanuuksia partiolle. Partion kumppaniperhe
kasvaa ja luomme uudenlaisia, molempia osapuolia hyödyntäviä yhteistyön tapoja. Tutustu
rakenteilla oleviin kumppanisivuihin www.partio.fi/kumppaneille.

Muumit ja partio yhteistyöhön
Partiolaiset ovat mukana Muumien ja John Nurmisen Säätiön #Meidänmeri-kampanjassa vuosina
2020 - 2021. Partiolaisille luodaan Itämeri-teemaisia aktiviteetteja ja näihin liittyvä Muumi-merkki.
“Partiolaiset kokeilevat ja tekevät asioita itse, ja oppivat ja innostuvat uudesta seikkailun ja aidon
oivalluksen kautta. Juhlavia julistuksia ja palopuheita ei tarvita, vaan arvostus esimerkiksi merta
kohtaan ja halu auttaa sen hyvinvoinnin palauttamisessa syntyy omista havainnoista käsin. Tämä on
ensiarvoisen tärkeää myös #MEIDÄNMERI-kampanjan näkökulmasta: toivomme luonnon
moninaisuuden suojeluun lisää muumimaista uteliaisuutta ja positiivista toimeliaisuutta, ja siinä
partiolaiset ovat todellisia edelläkävijöitä."
Roleff Kråkström
toimitusjohtaja, Moomin Characters
Lue yhteistyöstä lisää partion nettisivuilta

Vaikuttavuustutkimus: Partion harrastamisella on
positiivisia vaikutuksia nuorten kehitykseen
Partiolaiset suoriutuivat monilla elämän eri osa-alueilla paremmin verrattuna saman ikäisiin nuoriin,
jotka eivät harrasta partiota. Tulokset ilmenevät tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitimme
partiokasvatuksen vaikutusta nuorten kehitykseen Suomessa. Partiolaiset erottuvat positiivisesti
erityisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäinsuuntautuneisuudessa sekä auttamisessa ja
muiden tukemisessa. Taidoista korostuvat organisointi- ja johtamistaidot sekä ensiaputaidot ja
ympäristötietoisuus.
Lue lisää

Koe partio ja tee hyvää:
Osallistu tiimisi kanssa partiotaitojen
Hyväntekeväisyyssarjaan!
Ilmoittautuminen syksyn partiotaitojen SM-kisoihin on alkanut. Uusi kaikille avoin
Hyväntekeväisyyssarja tarjoaa yrityksille ja yhteisöille oivallisen mahdollisuuden nauttia yhdessä
luonnosta, testailla leikkimielisesti tiimitaitoja ja tehdä samalla hyvää: osallistumismaksuissa
kerätään varoja vähävaraisten lasten partiomaksuihin. Aiempaa partiokokemusta ei tarvita ja
luvassa on 3.10.2020 hulvaton päivä ulkoilua, tekemistä - ja tietenkin loppurentoutusta! Varaa
paikkanne jo nyt!
Lue lisää

Somehaaste
Osallistu Partioviikkoon: jaa somessa kuva parhaasta partiohetkestäsi ja tägää kaveri, joka oli
mukana hetkessä! #partioviikko
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