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Iloa, naurua, ystäviä ja elämyksiä. Partio on kaikille avoin harrastus, joka vaalii vastuuntuntoisuutta, ympäristön ja toisten 
ihmisten huomioimista sekä johtajuustaitoja. Partiossa retkeillään luonnossa, opitaan asioita yhdessä tehden ja tutustutaan 
uusiin ihmisiin. Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Vapaa-
ehtoisemme antavat vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia aikaansa lasten ja nuorten partioharrastamisen mahdollistamiseksi. 
Tämä vastaa yli 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuoriso-
järjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa 
yli 200 maassa. 
 
Aloitamme uuden kuusi vuotta kestävän strategiakauden poikkeuksellisissa olosuhteissa Covid19-pandemian 
vuoksi. Nuorten huoli työstä, toimeentulosta ja terveydestä aiheuttaa epävarmuutta. Siksi on entistä tärkeämpää, 
että uuden strategian tavoitteena on nuorten tulevaisuuden taidot eli kyky ja edellytykset toimia yhteiskunnassa. 
 
Kunnianhimoinen tavoitteemme on antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Visiomme edellyttää, että 
partio kasvaa. Kehitämme sen vuoksi partioharrastuksen moninaisuutta ja monimuotoisuutta. Katsomme kasva-
tuksessa ja koulutuksessa lähivuosia kauemmas, jotta nuoret saavat tarvitsemiaan taitoja elämään. Rohkaisemme 
nuoria myös tekemään ja vaikuttamaan, kuten hillitsemään ilmastonmuutosta. Haluamme olla jatkossakin tu-
hansille partiolaisille paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. 
  
Olemme valinneet toimintasuunnitelmaan taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävimmät tehtävät sekä pitkän 
ajan suunnitelmat. Määrittelemme jokaiselle tehtävälle tavoitteet sekä tuotosten ja vaikutusten arviointitavan, 
mikä perustuu partion strategian 2021-2026 mittareihin. Koska strategiakausi vaihtuu ensi vuonna, uusien stra-
tegian mittareiden tavoitteita ei ole vielä asetettu eikä kaikkia tietolähteitä ole vielä uudistettu. Tarkennamme 
tavoitteita ensi vuoden aikana, mikä luo edellytykset muutosten osoittamiseksi ja tekemiseksi strategikaudella.  
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I Strategian päämäärä: Partio kasvaa   
Partio on kaikille avoin harrastus. Kehitämme partioharrastusta vahvistaaksemme lasten ja nuorten osallisuutta 
sekä vähentääksemme heidän eriarvoisuuttaan. Tavoitteemme on, että erityisesti maahanmuuttajataustaiset lap-
set ja nuoret löytävät partiosta harrastuksen itselleen. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisen harrastuksen, 
jossa saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Haluamme, että partio kasvaa 
ja että sitä harrastetaan monipuolisesti koko maassa.   

1 Mahdollistamme yhä useamman lapsen ja nuoren harrastamisen kasvu- ja moninaisuustyöllä.  
Luomme uusia tapoja harrastaa partiota ja seuraamme, minkälaisia uusia harrastamisen muotoja paikalliset par-
tiolippukunnat tarjoavat partiolaisille. Jäsenmäärämme kasvaa ensi vuonna kolme prosenttia ja partioon liittyy 
vuoden aikana 12 000 uutta sudenpentua ja seikkailijaa eli 7-12-vuotiasta lasta. Seuraamme jäsenkasvua ja -ke-
hitystä myös partioprosentin perusteella, mikä ottaa väestökehityksen huomioon. Tutkimme vuoden aikana toi-
minnan saavutettavuutta, inklusiivisuutta ja osallisuutta asettaaksemme tavoitteita alkavalle strategiakaudelle. 
Rahoitamme kasvu- ja moninaisuustyötä Tunkelon säätiön nelivuotisella erityisavustuksella.   
 

 Aloitamme merkittävän yhteistyön valtakunnallisen maahanmuuttajajärjestön kanssa, jotta tarjoamme 
harrastusmahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. 
 

 Kehitämme harrastamisen Suomen mallia lasten ja nuorten harrastamisen asiantuntijana. Kokeilemme vä-
hintään neljässä koulussa koulupäivien yhteydessä harrastamista uuden toimintamallin luomiseksi. Tavoit-
teemme on vakiinnuttaa koulupäivien yhteydessä harrastamisesta eli ”koulupartiosta” valtakunnallinen toi-
mintamuoto.  

 
 Toteutamme digitaalisen nuorisotyön ”Etäpartio”-kehitysprojektin, jossa otetaan huomioon myös Covid19-

pandemian aikana opitut asiat ja onnistuneet kokeilut. Luomme myös välineitä partiotoiminnan toteutta-
miseksi alueilla, joissa partiotoimintaa ei vielä ole.  

 
 Partioon liitytään useimmiten ensimmäisellä koululuokalla. Järjestämme esikoululaisten partioviikon ja 

jaamme ykkösluokkalaisille partioaiheisen julkaisun tavoittaaksemme lähes satatuhatta kohderyhmäikäisiä 
heitä kiinnostavalla tavalla ja sisällöllä.  
 

 Kehitämme vapaaehtoisten valmentajien ja partiolippukuntien johtokolmikoiden osaamista esimerkiksi kou-
lutuksin ja järjestämällä Kohtaus-tapahtuman. Valmentajat tukevat paikallisten partiolippukuntien kasvua 
ja kehitystä sekä moninaisuutta. Järjestämme valtakunnalliset moninaisuuspäivät. 
 

 Kehitämme kokeilukulttuuria edelleen. Rahoitamme 15 partiolippukunnan hankkeen ja teemme onnistu-
neista kokeiluista valtakunnallisia. Uusia partiolippukuntia perustetaan valtakunnallisesti vähintään kym-
menen. Tavoitteessa otetaan huomioon myös olemassa olevien partiolippukuntien elvyttäminen eli elinvoi-
maisuuden parantaminen. 

2 Hyödynnämme sekä tietoa että teknologiaa partion johtamisessa ja partioharrastuksen kehittämi-
sessä. 
Alamme toteuttaa digitaalisten palvelujen ja tiedon käytön monivuotista kehityssuunnitelmaa. Panostamme en-
tistä enemmän myös digitaaliseen osallisuuteen ja vuorovaikutukseen. Partion digitaalisessa työympäristössä 
(Microsoft 365) toimii vähintään 300 partiolippukuntaa ja 5 000 partion vapaaehtoista vuoden 2021 loppuun men-
nessä.  
 

 Parannamme tiedon hallintaa ja hyödyntämistä luomalla uusia kyselyjä strategian mittaamiseksi, suunnit-
telemalla koulutus- ja tapahtumapalautejärjestelmän sekä ottamalla käyttöön automaation työvälineitä. Uu-
distamme esimerkiksi Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn. Teemme uuden tieto- ja toiminnanoh-
jausjärjestelmän esiselvityksen. Järjestämme datan ja analytiikan koulutuspäivän, jotta partiolippukunnat 
osaavat hyödyntää tietoa kasvussa ja kehityksessä. 
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II Strategian päämäärä: Partio antaa taidot elämään 
Lapset ja nuoret kasvavat partiossa aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka vaikuttavat yhteisöihinsä ja maailmaan. Teke-
mällä oppiminen vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta yhteiskunnassa. Partiolaiset 
oppivat esimerkiksi tekemään vastuullisia valintoja ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Haluamme, että partion 
kasvatus ja koulutus antavat lapsille ja nuorille taidot onnistua tulevina vuosikymmeninäkin.  

3 Kehitämme partio-ohjelmaa sisällöllisesti ja tuemme partiolaisten digitaalista oppimista.  
Laaja ja laadukas partio- eli kasvatusohjelma perustuu viiteen ikäkauteen ja valtakunnallisiin kasvatustavoittei-
siin. Kehitämme erityisesti sudenpentuikäkauden eli 7-9-vuotiaiden ohjelmaa. Viiden ikäkauden päätösmerkkejä 
tehdään vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2020. Jatkamme kasvatuksen ja koulutuksen työvälineiden digitali-
sointia.  
 

 Toteutamme valtakunnallisen partiokasvatustutkimuksen arvioidaksemme lasten ja nuorten tarvitsemia tu-
levaisuuden taitoja. Tarkastelemme esimerkiksi, mitä digitaalisia ilmiöitä ja kestävän kehityksen painotuksia 
partio-ohjelmassa on oltava, jotta partiossa oppii myös digitaitoja ja tiedon lukutaitoa sekä hillitsemään il-
mastonmuutosta. Suunnittelemme uuden kyselyn, jolla mittaamme, miten partiolaiset kokevat kehitty-
neensä partiossa.   

 
 Uudistamme digitaalisen partio-ohjelma.fi -palvelun ja kehitämme siihen perustuvaa Kompassi-sovellusta 

edelleen. Kompassi on ryhmänjohtajien työväline partiokasvatuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. 
Otamme käyttöön partiokoulutuspalvelun ja tuemme partiokouluttajia digitaalisten koulutusten suunnitte-
lussa.  

 
 Käännämme partio-ohjelmamateriaalia englanniksi, jotta parannamme partiokasvatuksen saavutettavuutta. 

Suunnittelemme myös uusia digitaalisia koulutuksia, joiden aiheina ovat esimerkiksi kumppanuustyö ja yh-
teiskuntavaikuttaminen sekä etäjohtamisen taidot. 

4 Toimimme ja vaikutamme erityisesti kestävän kehityksen puolesta. 
Vahvistamme ekologisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen kulttuuria partiossa. Toimimme strategiakauden 
alusta alkaen näkyvästi ympäristön hyväksi ilmastopositiivisena liikkeenä ja tuomme kestävän kehityksen tavoit-
teet entistä vahvemmin partioarkeen. Teemme yhteiskuntavaikuttamista ja vaikuttajaviestintää asiantuntijuuden 
teemojemme perusteella.  
 

 Otamme käyttöön Kestävästi partiossa -tunnuksen ja partiolippukuntien ilmastorahaston. Toteutamme il-
mastokampanjan uuden yhteistyökumppanin kanssa. Kehitämme partiolaisten kestävään kehitykseen liitty-
vää osaamista. 
 

 Toteutamme kuntavaalikampanjan nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen asiantuntijana. Kuntavaalitavoit-
teemme ovat nuorten harrastaminen ja osallistuminen päätöksentekoon, sillä harrastustoiminnan tukemi-
nen vähentää nuorten syrjäytymistä ja lisää kuntien elinvoimaisuutta. Olemme tehneet vaaleihin tutustumi-
sen ja vaalivaikuttamisen helpoksi partiolaisryhmille demokratiakasvatukseen perustuvan Vaalipöllö-mer-
kin avulla. 

 
 Teemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä myös kansainvälisesti. Jatkamme nelivuotista No Missed School 

Days -kehitysyhteistyöhanketta Ugandan partiolaisten kanssa. 
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III Strategian päämäärä: Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä    
Yli 20 000 vapaaehtoista mahdollistaa partion matalan kynnyksen harrastamisen yli 5 000 ryhmässä ympäri Suo-
men. Mielestämme harrastamalla hankittua osaamista ei tunnisteta eikä tunnusteta eli hyödynnetä yhteiskun-
nassa vielä riittävästi. Haluamme, että vapaaehtoiset kokevat tehtävänsä merkitykselliseksi, voivat hyvin ja oppi-
vat uutta pestissään. 

5 Vapaaehtoisemme kehittävät osaamistaan monialaisissa tapahtumaprojekteissa.  
Partio tunnetaan suurista tapahtumistaan sekä kansallisista ja kansainvälisistä leirielämyksistä. Tuotamme ta-
pahtumia vastuullisesti ja varaudumme muutoksiin tapahtumien järjestämisessä niin kotimaassa kuin kansain-
välisestikin. Kestävä kehitys, kiertotalous ja kumppanuustyö korostuvat tapahtumien tuottamisessa. Jatkamme 
tapahtumien hiilidioksidipäätösten ja kulutusdatan mittaamista tuottaaksemme tapahtumien kaupunkimaiset 
palvelut. Tavoitteena on myös alkaa kasvattaa hiilikädenjälkeä ja vähentää -jalanjälkeä, jotta partiotoiminta on 
hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.  
 

 Järjestämme 3 300 osallistujan Johtajatulet-metsäseminaarin. Valmistaudumme tuhansien partiolaisten 
Kajo-suurleirikesään 2022 ja Finnjamboree-elämykseen, jonka tavoitteena on luoda uusia tapoja tehdä isoja 
yleisötapahtumia kestävästi sekä kasvattaa osallistujat ja tekijät tekemään aiempaa vastuullisempia valintoja.   

 
 Alamme suunnitella Suomen joukkueen osallistumista kesän 2023 maailmanjamboreelle Etelä-Koreassa. Tu-

emme partiolippukuntien vapaaehtoisia myös kansainvälisten leirimatkojen järjestämisessä ja kotikansain-
välisyydessä.   
 

 Järjestämme vaikuttavaa johtajakoulutusta ja tutkimme vapaaehtoisten kehittymistä pesteissä. Vahvistamme 
vapaaehtoisten osaamista myös mentorointiohjelmassa. Kehitämme partiossa hankitun osaamisen tunnis-
tamisen ja tunnustamisen menetelmiä edelleen.    
 

 Tuotamme suurten partiotapahtumien ja partiopiirien piirileirien palvelut ja työvälineet valtakunnallisesti. 

6 Vahvistamme vapaaehtoisten voimavaroja, kuten hyvinvointia.  
Partion vapaaehtoiset kantoivat huolta jaksamisestaan valtakunnallisessa strategiakyselyssä. Huolehdimme vapaa-
ehtoisista uusilla tavoilla strategian perusteella. Otamme käyttöön uusia mittareita, kuten Hyvinvointi-pulssin. Nos-
tamme vapaaehtoisten motivaatiota ja vapaaehtoistyön tärkeyttä esimerkiksi viestinnässä ja vaikuttamistyössä. Jal-
kautamme uuden peruskirjan ja strategian muun muassa koulutuksin ja tapahtumin sekä katsomus- ja rauhankas-
vatusohjelmapainotuksella.   
 

 Vahvistamme partiolaisten turvallisuutta entisestään. Jatkamme Mielen hyvinvointi partiossa -toimintamal-
lin kehittämistä kartoittamalla psykososiaalisen turvallisuuden tukemisen keinoja sekä luomalla ohje- ja tu-
kimateriaalia. Lisäämme turvallisuustaidot kaikkien ikäkausien kasvatukseen. 
 

 Toteutamme Partioviikon aikuisrekrykampanjan, jotta löydämme uusia vapaaehtoisia niin partiolippukun-
tiin kuin -piireihinkin sekä tapahtumaprojekteihin. Tuemme aikuisten vapaaehtoisten harrastamista.  
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IV Muut järjestön johtamisen ja kehittämisen tehtävät     
Kasvu ja kasvatus perustuvat strategiaamme. Kehitämme niiden lisäksi myös taloutta ja toimintaedellytyksiä val-
takunnallisena nuorisoalan järjestönä. Esimerkiksi Covid19-pandemia aiheuttaa varainhankinnan epävarmuutta, 
mitä varten olemme luoneet erilaisia varautumissuunnitelmia. Vahvistamme paikallista lippukuntatyötä ja -tukea 
sekä parannamme henkilöstötyötä jäsenjärjestöjemme kanssa. Kehitämme myös nuorisoalan osaamista, asian-
tuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisoalan osaamiskeskuksena.  

7 Rakennamme partiopiirien kanssa uudenlaista henkilöstöorganisaatiota. 
Henkilöstöuudistus toteutetaan kehitysprojektina, jonka tavoitteena on luoda Suomen Partiolaisista yksi valta-
kunnallinen työnantaja. Uuden henkilöstöorganisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2022. Kehitys-
projekti on suunnitteluvaiheessa ja päätökset henkilöstöuudistuksesta tehdään vuoden 2021 aikana.  

8 Toimimme valtakunnallisena nuorisoalan osaamiskeskuksena kumppaneidemme kanssa.  
Kartoitamme nuorisoalan järjestöjen tiedontuotantoa ja ennakoimme sen tarpeita lähivuosina. Tutkimme järjes-
töjen trendejä ja muutoksia sekä kehitämme nuorisoalan arviointiosaamista. Jatkamme jatkuvan oppimisen ja 
ohjauksen työvälineiden kehitystä ja käyttöönottoa.  

V Valtakunnallinen ruotsinkielinen partiotoiminta 
Olemme sopineet valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan ja palvelujen järjestämisestä ruotsinkielisen jä-
senjärjestömme kanssa. Finlands Svenska Scouter rf edustaa partiota myös suomenruotsalaisessa kieli- ja kulttuu-
riyhteisössä. Tavoitteemme on, että ruotsinkieliset partiolippukunnat saavat yhtä hyvää tukea kuin suomenkieliset-
kin. Panostamme valtakunnallisessa ruotsinkielisessä partiotoiminnassa erityisesti digitaalisiin palveluihin, kasva-
tukseen, viestintään ja markkinointiin sekä valtakunnallisiin kampanjoihin. Toimintasuunnitelmaa täydentää erilli-
nen, valtakunnallista ruotsinkielistä partiotoimintaa koskeva toimintasuunnitelma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


