
PARTIONEUVOSTON  YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

JÄRJESTÖN JOHDON SYYSSEMINAARIN YHTEYDESSÄ 19.-20.9.2020

(dokumentti päivitetty 31.8.2020)

SPH RAPORTTI



TOIMINNAN VÄLIKATSAUS
Hallitus käsitteli vuoden 2020 toiminnan välikatsauksen eloseminaarissa 14.-16.8.

Toiminta on edennyt suurimmalta osin suunnitellusti

Koronavirusepidemia on vaikuttanut lähinnä tapahtumien siirtymiseen tai 
peruuntumiseen, muilta osin toimintaa on pystytty toteuttamaan etäyhteyksillä

Jäsenmääräkehitys ei tule yltämään tavoitteisiinsa. Kevään sisäänotto jäi noin 900 
jäsentä pienemmäksi kuin ”normivuotena”, oletettavasti johtuen koronasta. 
Erityisesti pudotusta on sudenpentu- ja seikkailijaikäkausissa, mikä on 
huolestuttavaa. Myöskään uusia perhepartiolaisia ei ole saatu (rekisteröityä) 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 



SYKSYN SISÄÄNOTTO
Himmee kokosi partiolaisia ja partiolaisten ystäviä yhteen elokussa, Himmeetä on 
katsottu Youtubessa yli 5000 kertaa

Elokuussa markkinointiin partiota Liity partioon –kampanjan tiimoilta, missä 
hyödynnettiin kolmea vaikuttajavideota.

Uusi lippukuntahaku, jossa mukana ryhmä-toiminto

Uusi asiointipalvelu huoltajien ja jäsenten helpompaan Kuksa-asiointiin

Uusi jonotoiminnallisuus, joka sujuvoittaa jäsenhakemusten siirtämistä 
lippukunnasta toiseen

Koulujen partioseikkailussa mukana ennätykselliset 46 000 lasta

Partio mukana MLL:n Hyvä alku koulutielle –materiaalissa

Kevään aikuisrekrykampanja siirrettiin elo-syyskuulle

Elokuun iltateet ovat olleet teemoilla Näin johdat lippukuntaa koronakevään 
jälkeen ja Näin johdat ryhmää etänä

TubeTour peruttiin koronan vuoksi ja tällä hetkellä neuvotellaan tilalle tulevasta 
vaikuttajamarkkinoinnista

-> Paljon on tehty ja paljon vielä tehdään, mutta viime kädessä sisäänotto tapahtuu 
lippukunnissa! Siten jokaisen piirin panostus lippukuntien suoraan tukemiseen on 
keskeistä.



JOITAKIN NOSTOJA JA 
HERKKUPALOJA 1/3

Heidi Jokinen on valittu WAGGGS:n hallituksen puheenjohtajaksi. 
Puheenjohtajuuskausi jatkuu 2021 maailmakonferenssiin asti

Kompassin tekeminen on viivästynyt, mutta se julkaistaan näillä näkymin 
syyskuussa

Kouluissa tapahtuvaa partiota lähdetään pilotoimaan kahdella mallilla, joista 
toisessa partiotoiminta on “normaalia” - se vain tapahtuu koulun jälkeen ja koulun 
tiloissa. Tässä osallistujat maksavat jäsenmaksun ja johtajat toimivat 
vapaaehtoispohjalta. Toista mallia on kutsuttu partiokerhoksi, jossa osallistuminen 
on ilmaista ja mahdolliset palkkiot maksetaan lippukunnalle kunnan tai koulun 
toimesta. Kummassakin mallissa ohjelma on lippukunnan organisoimaa

Vammaisten Lasten ja Nuorten Tukisäätiön (Vamlas) kanssa käynnistetään 
yhteistyötä sisupartio-ohjelman ja sisupartiojohtajakoulutuksen kehittämiseksi. 

Kasvun johtoryhmän kanssa rakennetaan partion kasvusuunnitelmaa vuosille 
2021-2021. Suunnitelman keskiössä on ajatus jakaa lippukunnat kuuteen 
segmenttiin koon ja kasvupotentiaalin mukaan ja siten saa kohdennetumpaa 
kasvuviestintää ja osuvampia toimenpiteitä

Jatkossa SP:ssä maksetaan kompensaatiomaksut lentomatkoista, tähän 
kannustetaan myös A-jäseniä ja lippukuntia



JOITAKIN NOSTOJA JA 
HERKKUPALOJA 2/3
Peruskirjatyö on siirtynyt jalkautusvaiheen ja saavutettavuuden suunnitteluun. 
Työn alla mm. ihanteista ja lupauksesta useita kieliversioita + kaksi videota, joista 
toinen kohderyhmäikäisille lupauksesta ja toinen yli 15-vuotiaille koulutuksiin 
yleisemmin peruskirjasta. Kirkkoyhteistyö pidetään tiiviinä ev. lut. kirkon kanssa ja 
ortodoksisen kirkon kanssa viritellään yhteistyötä vuosien tauon jälkeen. Muita 
uskontokuntia kontaktoidaan ensi vuonna.

Partioasemalla tehdään energiaremontti ja siirrytään maalämpöön syksyllä 2020, 
remontti siirtyi koronan vuoksi kesältä syksyyn

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri on käynnistelemässä toimintaansa kovaa 
vauhtia. Toiminnan tarkennettu suunnittelu on menossa ja verkkosivustoa 
valmistellaan. Kentaurin kick-off-tilaisuus järjestetään 17.9. yhdessä Allianssin 
kanssa. 

Uuden partio-ohjelma.fi-sivuston tekeminen on aloitettu

WOSM julkaissut Growing Stronger Together suunnitelman vuosille 2020-2021. 
Suunnitelman keskiössä on seuraavat viisi prioriteettia: Supporting membership
retention in a changing reality, Support NSOs in their new financial reality, 
Strengthen Scouting’s role and impact as a key actor in local communities, 
Connecting the Movement ja Long term focuses and core business continuation. 
Lisätietoa löytyy: https://www.scout.org/growing-stronger-together. 



Suomen Partiolaiset otti kantaa valtiovarainministeriön 13.8. julkaistuun 
budjettiluonnokseen, jossa esitettiin huomattavaa leikkausta 
nuorisoalan nyt jo vaatimattomaan rahoitukseen. SP oli myös näkyvästi 
mukana Allianssin koordinoimassa #suomiilmannuorisotyötä-
kampanjassa

Ansiomerkkijärjestelmän kehittämistyö etenee suunnitellusti. SPH on 
hyväksynyt uudet myöntökriteerit Louhisuden ja Collanin solkiin. 
Jäsenkokouksessa luovutetaan ensimmäistä kertaa Pohjantähti-solkia, 
joka on vähintään 26-vuotiaalle partiojohtajalle myönnettävä uusi 
aatesolki

Partion iltateet –konsepti jatkuu läpi syksyn parittomien viikkojen 
maanantaisin klo 20

Ketänä-kesäleirin materiaaleja ei hyödynnetty niin paljoa, kuin oli 
toiveissa. Tämä on toisaalta hyvä asia, sillä se osaltaan kertoo myös siitä, 
että melko moni lippukunta pystyi pitämään kasvotusten kesäretken. 
Ketänän materiaalit ovat hyvin hyödynnettävissä, jos syksyllä jossakin 
päin Suomea joudutaan siirtymään etäpartioon lyhyemmäksi tai 
pidemmäksi aikaa
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VAALIT
Vaalitentit

– 19.9. Järjestön johdon syysseminaarin yhteydessä tentti vain 
puheenjohtajiston ehdokkaille (hallituksen puheenjohtajisto & 
partioneuvoston puheenjohtaja sekä vrapuheenjohtaja ehdokkaat), Kiljava

– 3.10. Oulun syyskokouksen kokoustauolla (Pohjanmaa) teemalla partion 
strategia

– 8.10. Partioasema, Helsinki (FiSSc, Uusimaa ja PäPa + kaksikielisenä), 
teemana arvot.

– 15.10. Turku, teemana johtaminen.

– 30.10.-1.11. Laajennetut, Kiljava, teemana lippukuntatyö ja kasvu. 
(viikonlopun tarkka aikataulu tarkentuu myöhemmin)

– 4.11. Häme ja Tampere, teemana piirien erityispiirteet ja 
työntekijäorganisaatio.

– 11.11. Kymenlaakso (syyskokouksen yhteydessä illalla), teemana viestintä ja 
näkyvyys sekä partion mielikuva ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Vaalitentin järjestetään digitaalisesti



EUROOPAN JAMBOREE

Leiri järjestetään 2.-13.8.2021 Puolassa Gdanskissa

Joukkueen johtajina jatkavat Sakari ”Sakke” Warro ja Salla 
Grönlund

Kesällä kontaktoitiin kaikki osallistujat ja varmennettiin 
lähteminen siirtymisestä huolimatta

Joukkueen koko pieneni 262 partiolaisesta 217 partiolaiseen. 
Merkittävä osa peruneista on leirilippukunnanjohtajia.



JOHTAJATULET

Johtajatulet järjestetään 27.-29.8.2021 Evolla

Tapahtuman johtajina Mimi Rantanen ja Milka Hänninen

Johtoryhmä on valittu

Alkusyksystä valmistellaan projektisuunnitelma

Varsinaisen Johtajatuli-viikonlopun lisäksi järjestetään Ennakkotulia 
ympäri Suomea yhteistyössä A-jäsenten kanssa. Ennakkotulet voi olla 

esimerkiksi tunnin mittainen paneelikeskustelu, puheenvuoro tai 

vuorovaikutteinen työpaja



KAJO 
Kajo järjestetään 15.-23.7.2022 Evolla

Projektipäälliköksi on valittu Ville Pentti

Ohjausryhmää vahvistettiin toukokussa kahdella 
kohderyhmäikäisellä partiolaisella

Päällikkötason rekrytoinnit saadaan maaliin elokuun aikana

SPH hyväksyi projektisuunnitelman 5/2020



Partiotoiminta seuraa valtioneuvoston ohjeistuksia liittyen koronaan yleisesti ja 
erityisesti kokoontumisrajoituksiin liittyen.

Kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman 
normaalisti eli emme rajoita toimintaa yleisiä ohjeistuksia tiukemmin.

Päätökset ovat valtakunnallisia ja niistä viestitään keskitetysti. 

Ohjeistuksessa ja suosituksissa seurataan erityisesti koulujen linjauksia ja 
käytäntöjä.

Tänä syksynä on oletettavissa, että tehdään kevättä enemmän alueellisia ja jopa 
kuntakohtaisia rajoituksia ja päätöksiä. Tällöin päätökset tehdään piiritasolla 
koordinoidusti yhteistyössä SP:n kanssa ylläolevan periaatteen mukaisesti, ja 
vastuu viestinnästä on piireillä. 

Lippukunnat voivat päättää oman toimintansa keskeytyksestä esimerkiksi 
tilanteessa, jossa paikallisessa koulussa esiintyy koronatartuntoja ja lapset 
asetetaan karanteeniin.

Ajankohtainen tieto kootaan: partio.fi/korona

SPH PÄIVITTI 
KORONALINJAUKSIAAN 
ELOSEMMASSA



ADVENTTIKALENTERI-
KAMPANJA SYKSYLLÄ 2020

Adventtikalenterikampanjan turvaamiseksi on tehty normaalista poikkeavia 
suunnitelmia mahdollisen koronaviruksen toisen aallon varalle. Myynnin 
mahdollisuuksista on muodostettu erilaisia skenaarioita

– SP saattaa joutua tekemään jopa noin 20 000 euron (ellei 
suurempiakin) investointeja syksyn aikana, jotta koko partion 
kalenterimyyntiä saataisiin varmistettua

– Keinoina esim. verkkokauppamyynnin vahvistaminen (vaatii 
markkinointipanoksia) tai vähittäiskauppamyynti (tähän liittyy paljon 
selvitettäviä asioita ja arvovalintoja)

On mahdollista, että kalenterimyynti tippuu jopa 20-40 %, mikäli kasvokkain 
myynti olisi selvästi estynyttä

-> Vaikka SP:n talous on tällä hetkellä vakaalla pohjalla, luo 
kalenterimyyntiin liittyvä epävarmuus myös huomattavan taloudellisen 
riskin loppuvuoteen. Adventtikalenterin vaikutus SP:n tulokseen on  noin -
75 000 euroa per -10 %. 



TALOUDEN VÄLIKATSAUS 1/2
Koronan vuoksi kevään toiminta muuttui voimakkaasti, jonka puitteissa 
vuoden 2020 tulos olisi ylijäämäinen noin 150 000 – 200 000 euroa (+ 
partiosäätiön budjetoitu avustus 170 000 e). Tässä oletuksena on, että 
koronarajoitteet vaikuttavat toimintaan myös syksyllä merkittävästi (=säästöjä 
kululaskuissa), mutta adventtikalenterikampanja toteutuisi kuitenkin 
budjetoidusti

Mikäli kalenterimyynti sakkaa esim. 20 %, tulosvaikutus SP:n osalta on noin 
150 000 euroa -> söisi ylijäämän (edelleen käytettävissä partiosäätiön 
avustuksen nostaminen)

Jos taas elo-joulukuun toiminta toteutuisi budjetoidusti huomioiden keväältä 
syksylle siirtyvät erät, tulosennuste olisi noin nolla euroa (edelleen 
käytettävissä partiosäätiön avustuksen nostaminen).

SPH hyväksyi eloseminaarissaan lisäbudjetit:

– Taittotyötä 5000 e

– Kasvatukselle 50 % etäpartio-toimihenkilö 30 000 e

– Peruskirjan jalkautusvideot 9000 e

– Lisäksi päätöstä jäi odottamaan lippukuntien verkkosivu-uudistus 25 000 
e ja mahdolliset adventtikalenterikampanjan lisäpanostukset



TALOUDEN VÄLIKATSAUS 2/2
Olemme vahvistaneet SP:n taloutta useita vuosia ”pahan päivän varalle” ja 
nyt alamme lähestymään tuota tilannetta. SPH linjasi, että syksyn 2020 
aikana tehdään tarvittavat investoinnit, mutta maltti säilyttäen. 
Leikkaustoimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole aihetta, mutta tilannetta 
seurataan tiiviisti.

Vuoden 2021 talousarvio laaditaan samanlaisin periaattein kuin 
edeltävien vuosien talousarvio -> emme lähde tekemään rohkeasti 
kasvavaa budjettia, mutta emme myöskään leikkaamaan voimakkaasti

Vuoden 2021 talouteen vaikuttavat:

– Koronaepidemian vaikutus toimintaan (kustannuksien supistuminen)

– Epävarmuus OKM yleisavustuksesta (mahdollinen jopa 30 % 
leikkaus)

– Syksyllä 2020 kerättävät jäsenmaksut (sisäänoton onnistuminen + 
jäsenpito)

– Adventtikalenterimyynti

– Ulkopuolisiin avustuksiin liittyvä epävarmuus, kun talous koko 
maassa epävakaa
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