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PARTION STRATEGIA 2021-2026 

Seuraavassa on hallituksen strategiaesitys varsinaiselle jäsenkokoukselle. Jäsenkokous käsittelee ja hyväksyy 
suomenkielisen strategian.   
 
Strategia on käännetty partioarkea varten myös ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen käännös on tehty yhdessä 
Finlands Svenska Scouter rf:n kanssa. Mahdolliset jäsenkokouksessa hyväksytyt muutokset käännetään myös 
yhdessä.  
 
Lue lisää strategiaprosessista osoitteessa www.partio.fi/strategia.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partion strategia 
Visio: Partio – jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa 

1 Partio kasvaa 

 Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria 
 Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harratuksen itselleen 
 Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa 

2 Partio antaa taidot elämään 

 Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin 
 Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan 
 Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta 

3 Partion paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä  

 Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille 
 Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti 
 Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista  
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Scoutingens strategi  
Vision: Scouting ger alla unga färdigheter att förändra världen  

1 Scoutingen växer 

 Allt fler barn och unga är scouter 
 Personer med invandrarbakgrund hittar en hobby i scouterna 
 Scouting förverkligas på ett mångsidigt sätt i hela landet och vi skapar modigt nya sätt att scouta 

2 Scouting ger färdigheter för livet  

 Genom scoutprogrammet får man färdigheter att lyckas ännu på 2040-talet 
 Scouter påverkar aktivt sitt samhälle och världen 
 Scouter motarbetar klimatförändringen 

3 Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete 

 Scoutingen erbjuder en allt mer betydelsefull gemenskap och ett meningsfullt frivilligarbete för vuxna 
 I scoutingen utvecklas de frivilligas kunskap och kompetens på ett mångsidigt sätt 
 I scouterna tar vi hand om och bryr oss om våra frivilliga 

Scouting’s Strategy  
Vision: Scouting – Skills for young people to change the world 

1 Scouting grows 

 An increasing number of children and young people become scouts.  
 People with an immigrant background find a hobby in scouting  
 Scouting is available all over Finland in versatile ways and we boldly create new ways to participate 

2 Scouting provides skills for life 

 Through the youth program, scouts gain skills which help them thrive 20 years on 
 Scouts actively make a difference in their community and the world 
 Scouts mitigate climate change 

3 Scouting is the best place for volunteering  

 Scouting gives adults a more meaningful community and place for volunteering 
 Scouting provides volunteers with diverse new skills and competences 
 Scouting cares for and looks after its volunteers 
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