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PARTION TÄHTIKARTTA  

Viidestoista varsinainen jäsenkokous hyväksyi partion strategian 2019-2020 ja tähtikartan 2021-2026. Seuraa-
vassa on päätökset ja tähtikarttaa koskeva ponsiesitys, johon hallitus vastaa kuudennessatoista varsinaisessa jä-
senkokouksessa. Viidennentoista varsinaisen jäsenkokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan osoit-
teessa www.partio.fi/jasenkokous.  

14 § Partion strategia 2019-2020 ja Partion tähtikartta 2021-2026 
Suomen Partiolaisten hallituksen varapuheenjohtaja Lasse Roiha esitteli hallituksen esityksen partion strate-
giaksi 2019-2020. Hallitus hyväksyi esityksensä 17.3.2018. Roiha esitteli myös hallituksen esityksen partion 
tähtikartaksi 2016-2026, jonka jäsenkokous hyväksyi strategian liitteenä. Hallitus hyväksyi esityksensä 
16.10.2018.  
 
Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom esitteli partioneuvoston strategiaa koskevan lausunnon (7.-
8.4.2018) ja tähtikarttaa koskevan lausunnon (23.9.2018).  
 
”Partioneuvosto suosittelee yksimielisesti, että yhdistyksen varsinainen jäsenkokous XV hyväksyy hallituksen esittämän 
partion strategian 2019-2020. Esitys on sama kuin partion strategia 2015-2018 eli strategiakautta jatketaan kahdella 
vuodella.”  
 
”Partioneuvosto suosittelee lausuntonaan, että yhdistyksen varsinainen jäsenkokous hyväksyy hallituksen esityksen par-
tion tähtikartaksi 2016-2026 sellaisenaan ja partion strategian 2019-2020 liitteenä. Lausunto perustuu partion tulevai-
suusseminaarissa 23.9.2018 tehtyyn huolelliseen valmisteluun.”   
 
Asiakohdan käsittely ja jäsenkokous keskeytettiin lauantaina 17.11.2018 klo 17.34 ja asiakohdan käsittelyä jat-
kettiin sunnuntaina 18.11.2018 klo 11.12.  

 
Toisen resoluutiotoimikunnan puheenjohtaja Ville Sahlström esitteli resoluutiotoimikunnan työskentelyn.   

 
Hämeen Partiopiiri ry teki ponsiesityksen, jota Uudenmaan Partiopiiri ry kannatti.  
 
Päätös Partion strategia 2019-2020 hyväksyttiin.  
 

Liite 1 § 14 | Partion strategia 2019-2020 
 
Liite 2 § 14 | Partion strategian 2019-2020 esittely  

  
Päätös Partion tähtikartta 2016-2026 vahvistettiin partion strategian liitteenä.  
 

Liite 3 § 14 | Partion tähtikartta 2016-2026  
 
Päätös Hämeen Partiopiiri ry:n esittämä ja Uudenmaan Partiopiiri ry: kannattama ponsi hyväksyttiin 

yksimielisesti.  
 

Liite 4 § 14 | Hyväksytty tähtikarttaa koskeva ponsi   

Partion tähtikarttaa koskeva ponsi 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n tähtikartta keskusteluttaa lähes joka jäsenkokouksen alla sekä myös 
jäsenkokousten välillä A-jäsenten ajoittaessa omia suurtapahtumiaan. Järjestössä on kuitenkin tahto välttää pääl-
lekkäiset tai samalle kohderyhmälle liian lähekkäin tarjottavat tapahtumat, joka voisi johtaa sekä tekijäpulaan että 
osallistujakatoon. Ongelmakohta on erityisesti kesän leirien sijoittuminen tähtikarttaan. 
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Nyt sekä A-jäsenten että valtakunnallisten tapahtumien järjestämisen sykli vaihtelee ja monissa piireissä esimer-
kiksi piirileirivuosi haarukoidaan joka kerta uudestaan. Vastaavaa vaihtelua on Satahangassa järjestämisvuodessa. 
Tämä aiheuttaa sen, että tähtikartat ovat lähes jatkuvassa muutoksen tilassa ja päällekkäisyyksiä ilmenee. Jotta 
tulevaisuudessa tähtikartta saataisiin muodostettua järkevämmin, tulisi kuuden vuoden välein toistuvien Finn-
jamboree-vuosien väliin luoda Satahanka-vuosi ja kaksi piirileirivuotta. Jäljelle jäävät kaksi vuotta toimisivat esi-
merkiksi lippukuntaleirien, alueleirien tai A-jäsenten pienempien leirien (esimerkiksi ikäkausien omien leirien) 
järjestämisvuosina. Keskittämällä piirileirejä kahdelle vuodelle voidaan saada myös hyötyjä esimerkiksi samalla 
alueella peräkkäin järjestettävien leirien sekä leiristaabien välisen yhteistyön kautta. 
 
SP:n hallituksen tulisi vuoden 2019 aikana käydä A-jäsenten kanssa keskustelu piirileiri- ja lippukuntaleirivuosien 
asettumisesta Finnjamboree-vuosien välille. Tämän perusteella tulisi luoda seuraavasta Finnjamboreesta eteen-
päin ulottuva tähtikartta, johon A-jäsenten tulisi sitoutua pitämällä piirileirinsä toisena sovituista piirileirivuo-
sista. Näin 2020 jäsenkokouksella olisi päätettävänään uusi tähtikartta, jossa sekä valtakunnalliset että A-jäsenten 
isot leirit lomittuvat paremmin. 
 
Hämeen Partiopiiri ry 
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