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PONSIVASTAUS 
SUOMEN PARTIOLAISTEN 16. 
JÄSENKOKOUKSELLE 14-15.11.2020 
 
Ponsi Suomen Partiolaisten 15. jäsenkokouksesta 2018 
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 päällekkäiset tai samalle kohderyhmälle liian lähekkäin tarjottavat 
tapahtumat, joka voisi johtaa sekä tekijäpulaan että osallistujakatoon. Ongelmakohta on erityisesti 
kesän leirien sijoittuminen tähtikarttaan. 
 
Nyt sekä A-jäsenten että valtakunnallisten tapahtumien järjestämisen sykli vaihtelee ja monissa 
piireissä esimerkiksi 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 Finnjamboree-vuosien väliin 
luoda Satahanka-vuosi ja kaksi piirileirivuotta. Jäljelle jäävät kaksi vuotta toimisivat esimerkiksi 
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 eteenpäin ulottuva tähtikartta, johon A-jäsenten tulisi sitoutua 
pitämällä piirileirinsä toisena sovituista piirileirivuosista. Näin 2020 jäsenkokouksella olisi 
päätettävänään uusi tähtikartta, jossa sekä valtakunnalliset että A-jäsenten isot leirit lomittuvat 
paremmin. 
 
Hämeen Partiopiiri ry 
 
Pontta kannatti Uudenmaan Partiopiiri ry 
 
 
 
 
Hallituksen ponsivastaus 16. jäsenkokoukselle 
Ongelma, joka nostetaan ponnessa, on tunnistettu ja pitkän ajan tapahtumasuunnitelmasta (aiemmin 
tähtikartta) on vuosien 2019 ja 2020 aikana käyty aktiivista keskustelua Suomen Partiolaisten 
hallituksessa, A-jäsenten puheenjohtajien ja Partioneuvoston kesken. Kannamme huolta tekijöiden 
riittävyydestä ja suurtapahtumien määrästä, samalla kun näemme että lippukuntaleirien määrä on 
Suomen Partiolaisten tilastojen mukaan pudonnut parikymmentä prosenttia vuoden 2016 jälkeen. 
Suurtapahtumien paljous on konkretisoitunut etenkin tänä vuonna, kun tapahtumia on koronan takia 
siirretty eteenpäin. 
 
Pitkän ajan tapahtumasuunnitelmasta on keskusteltu piirinjohtajien tapaamisessa maaliskuussa 
2019, partion tulevaisuusseminaarissa 2019 ja partioneuvoston syyskokouksessa 2019. Partioneuvosto 
teki syyskokouksessaan 2019 periaatepäätöksen, jossa suositellaan, että kaikki piirileirit järjestetään 
jatkossa kuuden vuoden välein. Tämän jälkeen keskustelu jatkui keväällä ja alkusyksystä 2020 
piirinjohtajien Teams-kokouksissa. 
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Keskustelua on käyty eri skenaarioiden pohjalta, missä Finnjamboree-vuosien välissä on kaksi tai 
kolme piirileirivuotta, lippukuntaleirivuosia ja erilaisia vaihtoehtoja Satahangan ajankohdalle. 
Keskustelun pohjalta hallitus päätti elokuussa 2020 ehdotuksesta partioneuvostolle, missä 
Finnjamboree-vuosien välillä on kaksi piirileirivuotta. Tässä ehdotuksessa Satahanka jatkaisi kuuden 
vuoden syklissä ja järjestetään kolme vuotta ennen Finnjamboreeta. 
 
Aikaisemmin Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti partion tähtikartasta. Suomen Partiolaisten 
menettelytapasäännön päivityksen yhteydessä (partioneuvoston kevätkokous 2020) päivitettiin 
partioneuvoston ja jäsenkokouksen roolia päätöksenteossa: 
 
Jäsenkokous päättää Finnjamboree-tapahtuman ja muiden yli 10 000 osallistujan tapahtumien tilaamisesta 
hallituksen esityksestä. Hallitus tekee esitykset partioneuvoston hyväksymän tapahtumasuunnitelman 
perusteella (Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö, 6.1 Varsinainen jäsenkokous, sivu 8). 
 
Partioneuvoston ylimääräisessä syyskokouksessa syykuussa 2020 päätettiin uudesta pitkän ajan 
tapahtumasuunnitelmasta. Uudessa tapahtumasuunnitelmassa: 
 

 vuosi 2022 on Finnjamboree vuosi 
 vuosi 2023 on lippukuntaleirivuosi 
 vuosi 2024 on piirileirivuosi 
 vuosi 2025 on lippukuntaleirivuosi, vuonna 2025 järjestetään myös Satahanka 
 vuosi 2026 on piirileirivuosi 
 vuosi 2027 on lippukuntaleirivuosi 
 vuosi 2028 on Finnjamboree vuosi 

 
A-jäsenten puheenjohtajat suhtautuviat myönteisesti ehdotukseen ja A-jäsenet ovat sitoutuneet 
pitämään piirileirinsä toisena sovituista piirileirivuosista. 
 
Nykyinen pitkän ajan tapahtumasuunnitelma on laadittu vuoteen 2034 asti. Vaikka maailma ja 
olosuhteet saattavat muuttua, tämä antaa keskusjärjestölle ja A-jäsenille raamin tapahtumien 
suunnitteluun pitkällä tähtäimellä. Hyväksytty versio löytyy kokonaisuudessaan partiota ohjaavat 
dokumentit nettisivuilta. 
 
Hallitus kiitää A-jäseniä hyvästä ja aktiivisesta keskustelusta, jonka tuloksena on muodostunut 
pitkän ajan tapahtuma suunnitelma, joka vastaa ponnessa kuvattua tavoitetta. 
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