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JÄRJESTÖN JOHDON SYYSSEMINAARI 

Kun nuorten myötätunto syttyy, he tekevät todellisen muutoksen, ajavat muutosta, sitoutuvat siihen, työskentelevät intohi-
moisesti ja heidän johtajuutensa loistaa. 1 
 
Näin kirjoittivat vapaaehtoisilleen maailman ”6 isoa nuorisojärjestöä” mukaan lukien partion maailmanjärjestöt. 
Partion päätöksentekijöinä meidän tehtävämme on mahdollistaa lapsille ja nuorille paikka kasvaa myötätunnon 
aktiivisiksi kansalaisiksi ja antaa heille taidot maailman muuttamiseen.  
 
Järjestön johdon syysseminaari on meille paikka kokoontua yhteen – läsnä ja tarvittaessa myös etänä –   viemään 
partiota eteenpäin lapsia ja nuoria varten. Viikonlopun asialistalla on koko kaksivuotiskauden esillä olleita hank-
keita päätettäväksi jäsenkokoukseen tai partioneuvoston syyskokoukseen ja uudistuksia, joiden parissa myös tu-
levilla toimijoilla riittää tekemistä. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös partioneuvoston ylimääräinen ko-
kous.  
 
Koronakevät on takana mutta partiolle vaikeasti ennakoitavat ajat ovat edessä. Vaikka maailmassa myllertää, mei-
dän on tehtävä parhaamme, jotta partion järjestötaso on kunnossa tukemaan seuraavien vuosien kasvavaa ja toi-
mivaa partiota. 
 
Seminaarin valmisteluissa seuraamme aktiivisesti koronatilannetta ja teemme tarvittavia ratkaisuja ja annamme 
ohjeita turvallisen tapahtuman mahdollistamiseksi. Koska agendalla on isoja ja monimutkaisiakin kokonaisuuk-
sia, tavoitteena on nähdä mahdollisemman monen kanssa samassa paikassa. Tapahtumaan voi osallistua myös 
etäyhteydellä, jos arvioit sen henkilökohtaisen tilanteesi kannalta parhaaksi koronan aikana. Etäyhteyksiin pa-
nostetaan, vaikka etäosallistuminen onkin toissijainen tapa osallistua seminaariin ja partioneuvoston kokoukseen. 
Lämpimästi tervetuloa seminaariin ja kaikkea hyvää syksyyn toivottaen, 
 
Pauli, Suomen Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtaja  

Järjestön johdon syysseminaari  
Järjestön johdon syysseminaari järjestetään Kiljavan opistolla, joka sijaitsee osoitteessa Kotorannantie 49, 05250 
Kiljava. 
 
Lauantain ja sunnuntain ohjelma on tarkoitettu  
 

 Suomen Partiolaisten hallitukselle 
 Suomen Partiolaisten partioneuvostolle 
 Suomen Partiolaisten esihenkilöille 
 Partiopiirien johtajille ja varajohtajille 
 Partiopiirien toiminnanjohtajille 

 
Perjantai-illan tapaaminen on tarkoitettu vain piirinjohtajille, ja he huolehtivat tapaamisesta itsenäisesti.   
 
Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi tai partioneuvoston puheenjohtajaksi 
ehdolla olevat henkilöt kutsutaan mukaan lauantaiksi. Lauantai-iltana järjestetään puheenjohtajien vaalitentti, 
joka striimataan. Tutustu ehdokkaisiin ja vaalitentteihin osoitteessa www.partio.fi/vaalit.  
 
Järjestön johdon syysseminaarissa järjestetään partioneuvoston ylimääräinen kokous PN III/2020. Hallitus päätti 
kokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan 16.8.2020. 
 
 

 
1 Community, Hope, and the Power to do Good: A Message from the Big 6 Youth Organizations. https://www.scout.org/Big-
6-Statement-Covid-19 
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Kutsu: Partioneuvoston ylimääräinen kokous 20.9.2020 klo 10.30-14.00 

Partioneuvoston ylimääräinen kokous järjestetään 20.9.2020 klo 10.30-14.00. Kokouksessa käsitellään muun mu-
assa kaksi jäsenkokouslausuntoa ja hyväksytään partion uuden strategian mittarit. Esityslista ja liitteet on jul-
kaistu osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto. Huomaa, että asioiden käsittely aloitetaan jo lauantaina ja että 
osa liitteistä toimitetaan 2.9.2020.  
 
Hallitus ja partioneuvosto työskentelevät myös Teams-palvelussa ennen kokousta ja sen aikana. Kokoukselle on 
avattu oma kanava hallituksen ja partioneuvoston Teams-työtilassa. Hallituksen ja partioneuvoston Teams-ilta-
koulu järjestetään 10.9.2020 klo 18.00-20.00. Partioneuvoston puheenjohtaja ohjeistaa iltakoulun erikseen. Sen 
aiheita ovat Hiilineutraalin partion tavoite ja 100 000 partiolaisen jäsenkasvutavoite.  
 
Linkki: Teams-iltakoulu 
 
Partioneuvoston kokoukseen osallistuvat yhdistyksen hallitus ja partioneuvoston jäsenet. Jos varsinainen jäsen on 
estynyt osallistumista, varajäsen osallistuu hänen asemestaan. Suomen Partiolaiset huolehtii partioneuvoston 
matkakustannuksista.  

Aikataulu ja ohjelma  

Perjantai 18.9.2020 

Klo 18.00  Piirinjohtajien tapaaminen  

Lauantai 19.9.2020  

Klo 8.00  Yhteiskuljetus Kiasmalta osoitteesta Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki   
 
Klo 10.00-10.30 Avaus ja tutustuminen 
 
Klo 10.30-12.00 Katsaus partion henkilöstöuudistukseen ja yhteinen työskentely  
 
  Lue lisää www.partio.fi/henkilostouudistus  
 
Klo 12.00-13.00 Lounas  
 
Klo 13.00-14.00 Keskustelu kasvutavoitteesta 100 000 partiolaista vuonna 2030  
 
Klo 14.00-14.30 Iltapäiväkahvit  
 
Klo 14.30-16.00 Partion uuden strategian 2021-2026 mittarit  
 
  Lue lisää www.partio.fi/strategia  
 
Klo 16.00-17.00 Partion pitkän ajan tapahtumasuunnitelma  
 
Klo 17.00-17.30 Partion tiedon käytön suunnitelman hahmottelu 
 
Klo 17.30-18.30  Puheenjohtajien vaalitentti, joka striimataan 
 
Klo 18.30-19.30 Päivällinen 
 
Klo 19.30-21.30 Saunominen, vapaa illanvietto 
 
 
 
 

mailto:info@partio.fi
http://www.partio.fi/partioneuvosto
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmYTYwNjctNzFjZC00Y2ZmLWE5OTEtZGViZGZjYjZmY2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2223f7fbfa-3b98-48c3-845d-282ffbb48245%22%7d
http://www.partio.fi/henkilostouudistus
http://www.partio.fi/strategia


Kutsu 16.8.2020  

 

Suomen Partiolaiset  –  Finlands Scouter  ry  
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Sunnuntai 20.9.2020  

Klo 8.00-9.00  Aamupala 
 
Klo 9.00-10.30  Hiilineutraali partio 2030 
 
Klo 10.30-12.00 Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN III/2020  
 
Klo 12.00-13.00 Lounas  
 
Klo 13.00-14.00 Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN III/2020   
 
Klo 14.00-14.30 Siivous 
 
Klo 14.30  Kotiinlähtö  
 
Klo 16.00 mennessä Paluu Kiasmalle, Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki 

Ilmoittautuminen 5.9.2020 mennessä  
Ilmoittaudu Järjestön johdon syysseminaariin ja/tai partioneuvoston ylimääräiseen kokoukseen 5.9.2019 men-
nessä. Mainitse myös, jos osallistut seminaariin digitaalisesti.  
 
Ilmoittaudu Kuksassa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=35568   

Lisätiedot  
Järjestön johdon syysseminaari ja partioneuvoston ylimääräinen kokous on osallistujille maksuton. Korvaamme 
osallistujien seminaarikustannukset ja matkakustannukset pääsääntöisesti halvimman julkisen kulkuneuvon mu-
kaan. Mainitsethan ilmoittautuessasi, tarvitsetko yhteiskuljetuksen. Yhteiskuljetus Helsingistä Kiljavalle järjeste-
tään lauantaiaamuna ja Kiljavalta Helsinkiin sunnuntai-iltapäivänä. Kiljava sijaitsee noin 45 minuutin ajomatkan 
päässä Helsingistä.  
 
Yövymme opistolla, jossa on petivaatteet ja pyyhkeet.  
 
Järjestön johdon syysseminaari on päihteetön tapahtuma.  
 
Huomaa, että Suomen Partiolaisten hallitus seuraa tiiviisti valtioneuvoston koronaohjeita ja -suosituksia. Hallitus 
antaa Järjestön johdon syysseminaarista tarvittaessa tätä tarkempia ohjeita ennen seminaaria. Muutokset ovat 
mahdollisia.  
 
Kehityspäällikkö Mikko Lehtonen antaa lisätietoja käytännön järjestelyistä sekä puhelimitse 040 080 8947 että 
sähköpostitse mikko.lehtonen@partio.fi.  
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