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PARTIONEUVOSTON LAUSUNTO PARTION 
STRATEGIASTA 2021-2026 

Partioneuvoston kevätkokous kokous hyväksyi jäsenkokouslausunnon partion strategiasta 19.4.2020. Lausunto on 
sekä suomeksi että ruotsiksi. Partioneuvoston pöytäkirjan voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa www.par-
tio.fi/partioneuvosto.  
 
Partioneuvoston strategialausunto jäsenkokoukselle (19.4.2020) 
 
Partioliike täyttää Suomessa 110 vuotta ja 2020-luvulla partion strateginen ympäristö on jatkuvassa muutoksessa.  
 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter aloitti prosessin uuden strategian tekemiseksi vuoden 2019 alussa. Partio-
neuvosto kiittää hallitusta ja strategiatyöryhmää osallistavasta prosessista. Partioneuvoston lähetekeskustelujen 
lisäksi esimerkiksi samoajat ovat päässeet tuomaan näkemyksensä Explo-tapahtumassa ja partiolaiset laajemmin 
partiopiirien ja Finlands Svenska Scouterin monissa tapahtumissa. Lisäksi on tehty erilaisia kyselyitä partiolai-
sille.   
 
Partioneuvosto muistuttaa, että strategian lisäksi Suomen Partiolaiset on laatinut pitkän ajan taloussuunnitelman, 
joka vastaa järjestötaloutta koskeviin muutoksiin.  
 
Partioneuvosto pitää tärkeänä, että strategia on laadittu perustuen laajaan tiedonhankintaan ja perusteelliseen 
analyysiin. 
 
Partioneuvosto katsoo strategian antavan koko partiolle hyvän suunnan seuraaviksi vuosiksi ja vastaavan onnis-
tuneesti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Partioneuvosto puoltaa strategian hyväksymistä.  
 
Scoutrörelsen i Finland fyller 110 år och dess strategiska omgivning är i konstant förändring. 
 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter påbörjade processen med att skapa en ny strategi i början av år 2019. 
Scoutrådet tackar styrelsen och strategiarbetsgruppen för en inkluderande process. Förutom att scoutrådet har 
bearbetat utkastet har både explorerscouter på Explo-evenemanget och övriga scouter fått bidra med sina åsikter 
under flera av distriktens och Finlands Svenska Scouters evenemang. Dessutom har scouter fått delta i olika 
förfrågningar. 
 
Scoutrådet påminner om att Finlands Scouter utöver strategin har gjort upp en långtidsplan för ekonomin, som 
svarar på förändringar inom förbundets ekonomi. 
 
Scoutrådet finner det viktigt att strategin är baserad på en bred datainsamling och en grundlig analys. 
 
Scoutrådet anser att strategin lotsar hela scoutfältet i en god riktning de kommande åren och att den på ett pas-
sande sätt svarar på förändringar i verksamhetsmiljön. Scoutrådet stöder därmed ett godkännande av strategin. 
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