
Strategian mittarit
välikatsaus

Järjestön johdon syysseminaari 19.-20.9.2020

HUOM! Partio kuuluu kaikille –painopisteen alla olevat jäsenmäärään liittyvät
mittaridiat on päivitetty 31.7.2020 tilastojen mukaisesti. 

Lisäksi Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen –painopisteen alla on päivitetty
johtokolmikoiden määrä ja koulutuksiin osallistuneiden määrä. 

Muut diat on päivitetty keväällä 2020 partioneuvoston kokoukseen eikä niihin
ole tällä hetkellä uutta data. Toimenpidelistauksiin ei ole tehty muutoksia.



Partio kuuluu kaikille



Jäsenmäärän kasvu -> kasvava ero Kuksaan
kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden välillä

Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:
67 000 Kuksaan kirjattujen määrä
60 300 jäsenmaksun maksanutta



Jäsenmäärän kasvu
Toimenpiteitä 2020

• Markkinointitoimenpiteet kuten Tubetour (jatkuu 
syksyllä), partioviikon aikuisrekry tapahtumat 
syksyllä, digimarkkinointia suunnattuna erityisesti
korkeakouluopiskelijoille, koululaisten 
partioseikkaulu kampanja, Liity partioon –
markkinointi, Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Hyvä alku koulutielle –kampanjassa esite jokaisen 
ekaluokkalaisen kotiin

• Kasvutekojen johtaminen ja koordinaatio kasvun 
johtoryhmässä, kasvun vertaisoppimisen piirikierros 
piireissä ja FiSScissä

• Seurataan partion jäsenmäärää ja -rakennetta 
kuukausittain eri ulottuvuuksilla

• Kehitetään partioon liittymisen prosessia (aloitettu 
syksyllä 2019)

• Tehdään partiopiireille ja -lippukunnille kasvun 
innostamisen ja johtamisen työpajapaketti, mm 
rekrytointitapahtumien reseptivihko ja kasvun 
kannustamista parempi lippukunta konseptin alla

• Kehitetään perhepartio-ohjelmaa
Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:

67 000 Kuksaan kirjattujen määrä
60 300 jäsenmaksun maksanutta



Sisäänotto sudenpentu- ja seikkailijaikäiset
-> huolestuttavassa laskussa

Toimenpiteitä 2020

• Syksyn koululaisten Partioseikkailu ja Liity partioon –
markkinointi

• Mannerheimin lastensuojeluliiton Hyvä alku 
koulutielle –kampanjassa esite jokaisen 
ekaluokkalaisen kotiin

• Kokeillaan koulupäivien yhteydessä harrastamista

• Aikuisrekrykampanja syksyllä (eli partioviikon 
aikuisrekrykamppis)

• Tubetour

• Tuetaan ryhmänjohtajarekrytointia kiertuein, 
koulutuksin ja materiaalein

• Ryhmänjohtajan profiilin nosto

• Partioon liittymisen helpottaminen

• Aikuiset partiossa kokonaisuuden selkeyttäminen ja 
kehittäminen (aloitettu 2019)

Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:
12 000 Kuksaan kirjattujen määrä
10 800 jäsenmaksun maksanutta



Tarpoajien ja samoajien määrä -> lievässä
kasvussa

Toimenpiteitä 2020

• Tubetour

• Kehitetään samoajaohjelmaa

• Lisätään erilaisia tapoja toteuttaa partio-
ohjelmaa

Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:
18 500 Kuksaan kirjattujen määrä
16 700 jäsenmaksun maksanutta



Poistamme 8 partioon liittymisen estettä
Mihin olemme päässeet ja mitä vielä teemme 2020

1. Osaaminen ja uskaltaminen kohdata erilaisia ryhmiä
• Tunkelo-säätiön tuella hankittu projektipäällikkö aloittanut
• Maahanmuuttajapartion pilotointi ja tutkiminen osana kasvua ja 

uutta strategiaa (valmistelu).  Aloitetaan iso yhteistyö 
maahanmuuttajajärjestön kanssa vielä 2020

• Valmisteilla myös esteeseen liittyvä Moodle-koulutus

2. Ryhmänjohtajien osaaminen toimia erilaisten lasten kanssa
• Kaikki mukaan –valtakunnallistaminen etenee (koronan 

puitteissa) suunnitellusti. Tutkitaan mahdollisuutta 
sisällyttää relevantit osat tästä esim aksa-kurssiin. 

• Järjestetään Kaikki mukaan -kouluttajakoulutusta

4. Taloustilanne ja osallistumisen hinta
• Jatketaan jäsenmaksuvapautusten, varustepakettien ym keinojen käyttöä 

ja niiden koordinointia
• Tehdään laajamittaista varainhankintaa leiristipendeihin
• Tärkeimmät jäsenyyskäsitys-HOP:in toimet valittu ja vastuutettu

5. Tapa, jolla uskontoa käsitellään partiossa…
• Peruskirja ”valmis”
• Uudistuksen jalkautus
• Katsomuskasvatuksen materiaalien kehittäminen etenee, 

erityisesti 2021 ohjelmapainotusta valmistellen

6. Esteelliset kolot
• Puretaan partiokolojen esteellisyyttä esimerkiksi   koulutuksin ja 

oppain
• Edennyt huonosti, mutta nyt moninaisuusryhmä ottamassa tästä 

viestinnällisen kärjen loppuvuodeksi. Kannustetaan lippukuntia 
järjestämään myös muuta kuin koloilla tapahtuvaa toimintaa

7. Tutkitaan koulupäivän aikana tapahtuvan partion mahdollisuuksia
• Pilotoidaan toimintaa muutaman LPK:n ja koulun kanssa syksyllä 2020
• Ollaan aktiivisia koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen 

verkostossa
• Allianssi mukana on mukana ministeriön kokoamassa työryhmässä, jossa 

valmistellaan Suomen "Islannin mallia". SP tiiviisti mukana.

8. Kaikissa ryhmissä on voitava olla oma itsensä, ratkaistaan asia 
erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta
• Moninaisuuspäivät (jopa kahdesti)
• Huomioitu Helppo tulla -tunnuksessa
• Materiaaleja moninaisuuden konkreettiseksi tueksi

= arvio tilanteesta maaliskuun 2020 lopussa

Yleiskuva 
3/2020

3. Kaikilla alueilla ei ole tarjolla partiota
• Seurataan eri alueiden partiopotentiaalia ja tuetaan partiopiirien 

konkreettista kasvutyötä.
• Edennyt huonosti 2019-2020, siksi myös osa uutta strategiaa
• Strategia 2026 projektissa uudet tavat harrastaa tärkeä osa strategian 

muotoa. Myös korona pakottaa joustavuuteen asiassa.



Arvio liittymisen esteiden 
poistamisesta ja tarvittavat toimet

Mittari on luonteeltaan kvalitatiivinen, joten sitä luodessa on sovittu että arviointi 

tapahtuu toimenpide-excelissä olevien toimenpiteiden toteutumisen kautta. Lisäksi on 

huomattava että tavoitetaso ei ole esteen täysi poistuminen 2020: esim esteellisten 

kolojen kohdalla se ei olisi mitenkään mahdollista.

Mittarin sisällön hyväksymisen jälkeen on kuitenkin tapahtunut useita (positiivisia) 

muutoksia joiden vuoksi toteutumista ei kannata tutkia vain tosun kautta. Mm Niinistö 

2019 –tuki, Tunkelon säätiön tuki, jne. Nämä lisätoimet edistävät merkittävästi 

mittarin saavuttamista ja on edellä otettu huomioon.

Useissa kohdissa myös hallitusohjelmaprojektit tukevat esteiden poistamista. Näiltä 

osin todellinen vaikutus näkyy vasta strategiakauden jälkeen. Sama tosin on myös 

joissain jo tänä vuonna toteutuvissa mittareissa (esim moninaisuuden koulutukset).

Menossa olevin ja suunnitelluin toimin, erityisesti Tunkelo-säätiön tuella, on 

mahdollista saavuttaa hyväksyttävä lopputulos strategian mittarille vuoden 2020 loppuun 

mennessä. Tämä kuitenkin vaatii onnistumista erityisesti esteissä 1 (erilaisten ryhmien 

kohtaaminen), 2 (erilaisten lasten kanssa toimiminen) ja 6 (esteelliset kolot), sekä 

myötätuulta koulun yhteydessä tapahtuvan toiminnan järjestämisessä.



Partio kasvattaa hyvään
johtajuuteen



Luotsien määrä Toimenpiteet 2020

• Eri puolilla Suomea ja somea tapahtuva 
LuotsiSatelliitti syksyllä

• Johtajuus-ohjelmapainotuksessa luotsien 
merkityksen esiintuonti

• Luotsin roolin ja pestin kirkastaminen 
samoajaohjelman päivityksen yhteydessä

Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:
100 % ryhmistä on nimetty luotsi



Johtokolmikkojen määrä Toimenpiteitä 2020:
• Partio.fin johtamisen työnjako -sivuston 

uusiminen ja päivittäminen
• Johtolanka ja parempi lippukunta -blogi
• Frenckell-avustusten kohdennus 

johtokolmikkomallin tukeen
• Iltateet johtokolmikoista
• Johtokolmikkokisa ja rekrytuki
• Johtokolmikoiden älypeli
• Laadun portaat
• Valmentajakoulutukset, vava-Teamsit ja 

valmentajaviestit, valmentajien uusi 
monimuotokoulutus

• Ohjelma- ja pestivalmentajien omat 
teemakeskustelut

• (Parempi lippukunta –kiertue)
• (Johtokolmikoiden verkkokoulutus)

Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:
100 % lippukunnista on merkittynä Kuksaan johtokolmikko,.

Tavoitteeseen ei tulla pääsemään, koska vain 98 % 
lippukunnista on edes lippukunnanjohtaja Kuksaan merkittynä. 

31.7. täysi johtokolmikko on ollut merkittynä 59 %:lla lpk:sta.



Johtamiskoulutukseen osallistuminen

• Yhteensä 108 lippukunnasta (15,5%) yli 
10% aikuisista on osallistuttu 
johtamiskoulutuksiin, mikä on kasvua 
kahteen edelliseen vuoteen.

• Toimenpiteet 2020: E-oppimiseen entistä 
laajempi sisältöjen tuottaminen (mm. AS 
ja Luotsi), Minä partiolaisena –pilotti, 
partiokoulutusten palautteiden 
kehittäminen, markkinoinnin 
kehittäminen

Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:
19 % lippukunnista vähintään 10 % vapaaehtoisista on 
käynyt vuoden aikana johtamiskoulutuksessa (ROK, PJ-

PK, Ko-Gi, akela, sampo, luotsi, johtokolmikko, 
valmentaja).



Partio vapaaehtoistyöpaikkana

• Keskiarvo on hieman kasvanut kaikkien vastaajien osalta 
2016-2020, vastaajamäärän pysyessä noin 
samansuuruisena (2020: yht. 1794 vastausta). 

• Vuoden 2020 keskiarvo 3,98.
• Lippukunnat 3,92

• Piirit 4,13

• SP 4,08

• Palautteen saaminen (3,07) ja vastuun jakautuminen 
tasaisesti (3,20) ovat edelleen kehittämisen paikkoja.

• Toimenpiteet 2020: Pestiryhmän piirikiertue, 
Vapaaehtoistuen Foorumi, kehitetään johtokolmikoiden ja 
valmentajien tukea ja materiaaleja (mm. Laadun portaat)Tavoite vuoden 2020 loppuun 

mennessä:
Paras vapaaehtoistyöpaikka –kyselyn 

tulosten keskiarvo = 4



Kehittyminen johtajana

• Kysely tehty ensimmäisen kerran 2018 (ka=3,66).

• Vuoden 2019 kyselyn keskiarvo = 3,73 (1165 
vastaajaa)

• Vuoden 2020 kysely tulossa syksyllä.

• Toimenpiteet 2020: Uusi PJ-käsikirja, Minä 
partiolaisena –pilotti, Johtajuus-ohjelmapainotus, Ko-
Gi ja VBL (ja muut johtajuutta kehittävät koulutukset), 
etäjohtamisen käytäntöjen kehittäminen

Tavoite vuoden 2020 loppuun 
mennessä:

Johtajuuden itsearviointi –kyselyn 
tulosten keskiarvo = 4



Partio on aloitteellinen
yhteistyökumppani



Partiolippukuntien kumppanuuksien ja 
taloudellisen tuen määrä

• Valmentajamateriaali tuotettu, a-
jäseniä kontaktoitu kumppanuusteemalla, 
aktiivisesti tarjottu sparrausapua ja 
materiaaleja käyttöön. Kirkkosuhteet 
peruskirjatyön myötä korostuneet!

• Parhaat kumppanuuskäytännöt jaettu ja 
materiaalit koottu samaan paikkaan
• Materiaalia on jo todella paljon, mutta eri asia 

käytetäänkö sitä ja onko lippukuntien 
kumppanuuksien edistämiselle alueella 
riittävää resurssia

• A-jäsenten tuki ja koulutukset: tullaan 
mieluusti myös täsmäkouluttamaan piirejä 
eri teemoista (esim. kolotilat), tarjolla jo nyt 
runsaasti materiaalia lippukuntien 
kouluttamiseen

Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:
Lippukuntien kumppanuuksien määrän 

keskiarvo on 3,5 kumppania

Tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä:
Lippukuntien kumppaneilta saaman 

taloudellisen tuen mediaani on 3300 e



SP:n yhteistyökumppanien määrä (CRM)

• SP:n kumppanien absoluuttinen määrä CRM:ssä: tavoite 500
• 17.8.2018: yhteensä 468 joista yrityksiä 253 kpl, organisaatioita 215 kpl

• 4.10.2019: yhteensä 550 joista yrityksiä 313 kpl, organisaatioita 237 kpl

• CRM:ään ja yhteiseen tietovarantoon on tavoitteellisesti kirjattu uusia 
kontakteja ja uusia avauksia on tehty. Kumppanuusstrategia on 
julkaistu ja sen mukainen uusi kumppanuusryhmä aloittanut 
toimintansa

• Uusi CRM-järjestelmä tulossa (Microsoft Dynamics CRM)
• Uuden CRM:n käyttöönoton tuki, projektien ja piirien tuki + CRM koulutus



SP:n merkittävä kumppanuus

• Neuvottelut käynnissä UPM:n kanssa pääyhteistyökumppanuudesta ja 
tahtotila on molemminpuolinen. Tarkoitus olisi aikaansaada 
useampivuotinen sopimus, joka käsittäisi vuodet 2020 – 2022.

• Kumppanuuskoordinaattori palkattu ja hän aloitti työnsä 
2019 tammikuun lopulla. Neuvotteluja uusien yhteistyökumppanien 
kanssa on aloitettu. 
• Neuvottelut yhteistyöstä esimerkiksi Sitran, LähiTapiolan, Keskon ja 

Finlaysonin kanssa käynnissä.

• Kirjaus on myös tosussa, suurleiriprojektien tuki kumppanuuksien 
kanssa.


