AJANKOHTAISTA PARTIOSSA 2021
Päivitetty 17.12.2021
Koulutusjärjestelmän mukaisissa partiokoulutuksissa on moduulit nimeltään P4: Ajankohtaista
partiossa (1h) ja P6 Ajankohtaista partiossa Ko-Gilla (8h, työnimi).
Tavoitteena on nostaa sekä keskusjärjestön että piirien strategian painotukset, vuositeemat,
keskeisimmät projektit, suurtapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat tiiviimmin osaksi
partiokoulutuksia. Partiokoulutuksen kautta on mahdollisuus tavoittaa satoja nuoria ja aikuisia
partiolaisia vuoden aikana.
Ohessa on lista SP:n nostoista vuodelle 2021. Kouluttajat voivat täydentää niitä piirin omilla
tapahtumilla ja painotuksilla.

Strategian painopisteet 2021-2016

Partion uusi strategia nostaa taidot partion vision ytimeksi seuraavaksi kuusivuotiskaudeksi. Maailma
on muuttumassa polarisoituneemmaksi ja vaikeammaksi ymmärtää, minkä lisäksi kohtaamme
tulevina vuosina ennennäkemättömiä haasteita ilmastonmuutoksen ja Suomen väestörakenteen
muuttuessa. Partion kasvatusjärjestelmä on aina antanut taitoja, joita tarvitaan myös tulevissa
haasteissa: ryhmätyötaitoja, siltojen rakentamista erilaisten ryhmien välille, toisten huomioimista,
luonnon arvostamista ja suojelua, jne. Nyt nostamme ne strategiseksi kärjeksemme ja teemme myös
partiokasvatukselle päivityksen vastaamaan 2040-luvun tarpeita.
Strategian tarkoitus on parantaa organisaation partion menestystä pitkällä aikavälillä, joten on
selvää, että kasvun tulee olla osa sitä. Suoran määrällisen kasvun lisäksi haluamme, että olemme
kasvava harrastus erityisesti maahanmuuttajataustaisten kohdalla, sekä huomioimme
väestönmuutoksen ja uudet tavat harrastaa, jotta partiota voisi harrastaa kaikkialla Suomessa.
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Strategian kolmas alakohta vastaa partion tärkeimmän resurssin, vapaaehtoisten, muuttuneeseen
harrastusympäristöön. Sitoutuminen pitkäaikaiseen vapaaehtoistyöhön on vähentynyt samalla kun
pestit ovat kasvaneet ja niiden vaatima ammattimaisuustaso on noussut. Haluamme tulevaisuudessa
pitää vapaaehtoisistamme paremmin huolta ja siksi korostamme työn merkityksellisyyttä,
yhteisöllisyyttä ja sitä mitä oppia partiosta voi saada. Sen lisäksi varmistamme, että vapaaehtoisista
pidetään huolta.
Lisätietoa partion strategiasta: https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/strategia/

Ohjelmapainotus 2021 Katsomus (k)antaa
Vuoden 2021 ohjelmapainotus on katsomus- ja rauhankasvatus. Se opastaa huomaamaan, miten
katsomuskasvatus on yksi tärkeä osa partiokasvatusta lippukunnissa taustasta riippumatta. Jokaisella
meillä on tunnistettavissa kolme katsomuksen osa-aluetta: oman katsomuksen rakentaminen, oman
katsomuksen toteuttaminen sekä katsomusdialogi. Näissä osa-alueissa voimme jokainen kehittyä
koko elämämme ajan ja näiden osa-alueiden harjoitteluun voimme myös viikkotoiminnassa
kohderyhmän kanssa keskittyä.
Lisätietoja: https://partio-ohjelma.fi/katsomuskantaa/, jonka alasivulta https://partioohjelma.fi/katsomuskantaa/katsomuskasvatus-lippukunnissa/ löytyy esimerkiksi hyvä talovertaus
asian hahmottamiseen käytännössä.

Partion uusi peruskirja
Partion uusi peruskirja hyväksyttiin jäsenkokouksessa 2020. Peruskirjaan liittyen on laadittu
koulutusmateriaalia ROK-, PJ-perus- ja Ko-Gi –koulutusten käyttöön.
Koulutusmateriaali

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/

Paljon materiaalia sekä peruskirjasta ja srk-lpk yhteistyöstä löytyy www.partio.fi/arvokeskustelu

Kasvu
Kasvava lippukunta tutkitusti on hyvinvoiva lippukunta. Kasvu tuo mukanaan lisää käsipareja,
toimintaa, laatua ja tekemisen meininkiä. Kasvu mahdollistaa monet muut toimivan lippukunnan
edellytykset kuten johtokolmikon, uusien ryhmien perustamiset, riittävät resurssit, mielekkään
kokoiset tapahtumat ja laadukkaan ohjelman toteutuksen. Kasvu on lippukunnan jatkuvuuden
elinehto. Partiojohtajan tulee osata mm. innostaa kasvuun ja rekrytoida aikuisia. Vuoden 2021 aikana
käynnistyvät kasvun treeniohjelmat, joihin lippukunnat voivat osallistua.
Jäsenkasvua tukevat kampanjat
Teemme aktiivista valtakunnallista viestintää ja markkinointia partion jäsenkasvun tueksi.
Partioviikolla 2021 toteutetaan valtakunnallinen aikuisrekrykampanja, johon lippukunnat voivat
osallistua järjestämällä omia tapahtumia partiosta kiinnostuneille aikuisille. Partioviikolla
järjestetään myös Esikoulujen Partioviikko, jonka ansiosta n. 40 000 esikoululaista pääsee
tutustumaan partioon. Kesän ja alkusyksyn aikana tehdään aktiivista Liity partioon -markkinointia
sekä lähetetään kaikkien ekaluokkalaisten kotiin mainos partiosta.
Myös lippukuntia kannustetaan ja tuetaan aktiiviseen markkinointityöhön. Lippukunnat voivat
vierailla kouluissa valtakunnallisella harrastusviikolla. Ohjeita ja materiaalia löytyy osoitteesta
www.partio.fi
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Moninaisuus ja partion saavutettavuus
Partio on avointa kaikille vain silloin, jos jokainen voi osallistua yhdenvertaisesti, ja voi tuntea
kuuluvansa joukkoon. Haluamme partiolaisten jäsenistön Suomessa vastaavan paremmin
väestörakennetta ja siksi käynnistämme mm. koulujen yhteydessä tapahtuvaa partiotoimintaa ja
kutsumme mukaan maahanmuuttajataustaisia. Helppo tulla –tunnus on jokaisen koulutuksen ja muun
partiotapahtuman tärkeä ohjeisto, joka auttaa huomioimaan ja edistämään partion saavutettavuutta.
Kaikki mukaan -koulutus ja sen apuvälinekassi tukee vilkkaiden lasten ja nuorten ryhmänjohtajia.
Sosiaalisen saavutettavuuden koulutus antaa valmiuksia tunnistaa ja kehittää partion saavutettavuutta.
Saavutettavuudesta, osallistumisen esteistä ja turvallisesta tilasta löytyy myös useita videoita. Lue
lisää avoimesta partiosta (ks. myös tämän pääsivun alasivut).

Partion iltateet
Maanantaisin iltakasilta on tarjolla kaikille avoimia ja ilmaisia vaihtuvateemaisia webinaareja Partion
iltateet -sateenvarjon alla. Webinaarit sopivat niin johtokolmikoille kuin muillekin
lippukuntatoimijoille ja piirien ja keskusjärjestön luottiksille. Iltateiden tallenteet ja paljon muita
hyviä koulutuskäyttöön sopivia videoita löytyy Partio Live YouTube-kanavalta.

Erätauko-keskustelut
Suomen Partiolaiset on aloittanut yhteistyön Erätaukosäätiön kanssa uudenlaisen
keskustelumenetelmän käyttöönotosta partiossa. Erätaukokeskustelua käytetään vuosina 2021-2022
menetelmänä useissa partiokoulutuksissa ja –keskusteluissa.
Suositus on seuraavanlainen:
Erätauko menetelmänä (ns. kokemus):
Minä Partiolaisena
Pj –peruskoulutus
Ko-Gi –koulutus
Erätauko-ohjauksen perusteet (ns. ohjaus), pituus noin 2h
Ko-Gi -staabikoulutus
Koulutusohjaaja –koulutus
Valmentaja –koulutus
Partiokouluttaja -koulutus

Partiopiirit, -alueet ja -tapahtumat voivat tilata Erätauko-koulutuksia
Erätauko-säätiöltä vuoden 2021 ja kevään 2022 aikana.
Koulutuksissa on mahdollisuus oppia Erätauko-menetelmän perusasiat, Erätauko-keskustelun
ohjaamista tai Erätauko-menetelmän kouluttamista. Kokonaisuus voidaan räätälöidä tarpeen
mukaan. Ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksiin sisältyy osallistuminen Erätauko-keskusteluun sekä
tehtävänä sellaisen järjestäminen ja ohjaaminen. Koulutukset ovat maksuttomia.
Erätauko-säätiöltä voi tilata koulutusta myös esimerkiksi tapahtumien, kuten piirileirien
vapaaehtoisille. Säätiö on myös valmis vierailemaan piirien eri tapahtumissa, tilaisuuksissa,
koulutuksissa ja leireillä kouluttamassa, järjestämässä ja ohjaamassa Erätauko-keskustelua.
- Erätauko-menetelmä on avoin ja ilmainen menetelmä kenen tahansa käytettäväksi
- Koulutukset ovat säätiön osalta maksuttomia, mutta mahdolliset matka-, tila- ja
tarjoilukulut tulevat järjestävän tahon korvattavaksi
- Koulutukset voivat tapahtua fyysisesti läsnä ollen tai etänä
- Koulutuksen toteuttajina toimivat Erätauko-säätiön työntekijät
- Tulemme järjestämään myös avoimia etä-koulutuksia partiojohtajille ensi vuoden
aikana. Lisätietoa näistä tammikuun aikana.
Lue lisää: www.eratauko.fi ja www.dialogpaus.fi
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Mikäli haluat tilata koulutuksen Erätauko-säätiöltä, ole yhteydessä koordinaattori Toni Kuoremäkeen
(toni.kuoremaki@eratauko.fi).
Mikäli haluat tehdä yhteistyötä Erätauko-säätiön kanssa liittyen esimerkiksi leiriin tai tapahtumaan,
ole yhteydessä toimitusjohtaja Laura Arikkaan (laura.arikka@eratauko.fi).
Lisätiedot: https://www.eratauko.fi/

Partion johtamiskäsitys
Partion johtamiskäsitys on uudistunut ja sisältää WOSM:in ja WAGGGS:in johtamiskäsitykset sekä
arvopohjaista johtamista. Johtamiskäsityksen kouluttamiseen löytyy tukimateriaalia partion
verkkosivuilta.
Lisätietoja: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-partiossa/
Johtamiskäsityksen koulutuksen tukimateriaali.

Partiomoodlen koulutuskirjasto
Partion etäkoulutuksen tukena on koulutuskirjasto, josta löytyy moodlekoulutuksia. Ne ovat
partiokouluttajien vapaassa käytössä. Moodlekoulutukset sisältävät:
Moodle-ohjeet
Pj-peruskoulutuken moduuleja
Akela –koulutuksen moduuleja
Sampo –koulutuksen moduuleja
Luotsi –koulutuksen moduuleja
Tervetuloa partioon -koulutus
Turvallisesti yhdessä -koulutus
Sosiaalinen saavutettavuus -koulutus
Lisätietoja: https://moodle.partio.fi/

Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksista
Partiojohtaja-peruskoulutuksesta ja muista partiokoulutuksista on mahdollista hakea
opintopisteytetty todistus. Oheisen linkin takaa löytyy video, jolla kerromme opintopisteytetystä
todistuksesta ja miten opintopisteytetyn todistuksen voi hakea. https://youtu.be/Qyj6L4PWnsE

Turvallisuusmateriaalien päivityksiä
SP:n turvallisuusverkosto on päivittänyt turvallisuuteen liittyviä materiaaleja. Ohessa on kattava lista:
Turvallisuusohjeet
Turvallisesti yhdessä Ohjeistus on tarkoitettu jokaiselle partionjohtajalle, ja tarjoaa tietoa lasten ja

nuorten turvallisesta kasvuympäristöstä.
Mukavasti yhdessä Tämä ohjeistus tarjoaa työkaluja kiusaamiseen ja häirintätapauksiin.
Puuttumisen portaat Tämä malli kuvaa kiusaamisen puuttumista eri asteilla. Tämä on Pohjanveikkojen
tuottama malli, jota lippukunnat voivat käyttää mallina omien suunnitelmien laatimisessa.
Piirileirin Lääkinnän opas
Piirileirin palokunnanopas
Piirileirin turvaopas
Piirileirin Infraopas

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi

Johtajatulet 27.-29.8.2021
Johtajatulet on ainutlaatuinen johtajuusseminaari, joka järjestetään elokuun viimeisenä
viikonloppuna metsässä Hämeenlinnan Evolla. Ilmoittautuminen alkaa keväällä 2021!
Lisätietoja: https://www.partio.fi/nyt/johtajatulet/

Finnjamboree Kajo 2022
Kajon valmistelut ovat käynnissä. Vuoden 2021 aikana leirin valmistelut ja tekijöiden pestaaminen
etenevät.
Lisätietoja: https://finnjamboree.fi/

Kumppanuuksien avulla kasvuun
Partion strategian mukaisten kasvutavoitteiden toteuttamiseen tarvitsemme kumppaneita
toteuttamaan yhteistä partio-ohjelmaamme – kestävästi ja arvopohjaisesti. Mutta kuinka näitä
kumppanuuksia oikein rakennetaan? Tutustu tarjolla olevaan Yritysyhteistyön ja kumppanuuksien
ABC -koulutuspakettiin netissä: https://www.partio.fi/wpcontent/uploads/2020/12/SPn_Kumppanuuskoulutus_ABC_2020.pdf

Halutessasi voit jatkaa teeman syventämistä omien partiotapahtumiesi yhteydessä Suomen
Partiolaisten Kumppanuusryhmän tuella esimerkiksi räätälöityjen koulutusten muodossa.

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021. Suomen suurimpana nuorisojärjestönä partiolaisilla on
mahdollisuus ja velvollisuus nostaa keskusteluun nuorille tärkeitä asioita vaalien alla ja kannustaa
nuoria käyttämään äänioikeuttaan. Partion kuntavaalitavoitteet ja vinkkejä kuntavaikuttamiseen
löydät osoitteesta https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/

Hiilineutraali partio 2030
Jäsenkokous päätti 14.11.2020 että partio tavoittelee jatkossa hiilineutraaliutta vuoteen 2030
mennessä. Tämä vaatii tekoja ja toimia meiltä kaikilta. Hiilineutraaliin partiotoimintaan pääsemiseksi
hyväksyttiin hiilineutraali partio suunnitelma, joka esittelee niitä toimenpiteitä, joiden avulla
hiilineutraaliuteen voidaan myös päästä.
Lippukuntia tukemaan tehtiin Kestävästi partiossa (Hållbar scoutkår) -tunnus, jonka avulla jokainen
lippukunta voi etsiä niitä kestävämpiä ja ekologisempia toimintamuotoja. Tämä sopii erinomaisesti
esimerkiksi samoaja tai vaeltajaryhmän toteuttamaksi projektiksi lippukunnan arjessa. Lue lisää
https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/

Perhepartiosta uutta toimintaa lippukuntaan
Perhepartio on toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen
mukaisesti. Perhepartiotoiminnan avulla lippukuntaan on helppo saada mukaan uusia aikuisia ja
lapsia. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot,
retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen.
Kolmetuntinen perhepartio-ohjaajan koulutus perehdyttää aikuisen perhepartio-ohjelmaan ja sen
toteutukseen. https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/perhepartio/
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Tulevaisuuden taidot
Partiokasvatus on käynnistänyt partion tulevaisuustyön (2021-2022), jonka tavoitteena on kartoittaa
tarvittavia tulevaisuuden taitoja ja kehittää partio-ohjelmaa vastaamaan tulevaisuuden kansalaisen
tarvitsemia elämäntaitoja. Tulevaisuustyötä tehdään yhdessä ja tulevaisuusdialogiin pääsee
osallistumaan kaikilta järjestön tasoilta. Tulevaisuustyön tavoitteena on, että partiolla on yhteisesti
maalattu positiivinen tulevaisuusmaisema.
Ehdotetaan, että Ko-Gilla käydään tulevaisuusdialogia partiossa opittavista tulevaisuuden taidoista
Sitran megatrendikortteja (https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf)
hyödyntäen:
Valitkaa 3 trendikorttia ja pohtikaa, kuinka trendit vaikuttavat tulevaisuuden elämään. Miten
partiossa vastataan näihin tulevaisuuden trendeihin? Mitä taitoja trendi edellyttää tulevaisuuden
kansalaiselta? Tulostakaa tähti padeltista, piirtäkää trendiin liittyviä taitotarpeita tähtikuvioon ja
lisätkää kuvat tähdistä padletin seinälle: https://padlet.com/sonja_uschanov1/k2ncwe2bggnll44x.

Henkilötietojen käsittely partiossa
Jokaisen partiojohtajan velvollisuus on tutustua henkilötietojen käsittelyyn partiossa ja perehtyä
www.partio.fi/tietosuoja -sivun ohjeisiin ja dokumentteihin.

Uganda hanke 2019-2022
#NoMissedSchoolDays on Suomen Partiolaisten, Uganda Scout Associationin ja Uganda Girl Guide
Associationin kuukautisiin ja tasa-arvoon keskittyvä yhteistyöhanke. Projekti pyrkii lisäämään
tietoisuutta kuukautisista ja vähentämään niistä johtuvaa koulupudokkuutta Ugandassa. Suomessa
pyritään taas rikkomaan kuukautisiin liittyviä tabuja, normalisoimaan kuukautiskeskustelua ja
huomioimaan moninaisuuden kuukautisiin liittyvissä teemoissa. Molemmissa maissa tehdään
teemoihin liittyviä aktiviteetteja, joita tekemällä on mahdollista saada toimintamerkki! Suomessa
aktiviteetteihin kuuluu esimerkiksi lautapeli.

Nepal hanke 2021-2023
Nepal-hanke on Suomen Partiolaisten ja Nepalin partiolaisten uusi yhteistyöhanke. Projektin teemoja
ovat rauhankasvatus, vihapuheen torjunta sekä konfliktinratkaisutaidot. Yhteistyön tarkoituksena on
lisätä nuorten osallisuutta päätöksenteossa niin Nepalissa kuin Suomessa. Projektin aikana luodaan
teemojen mukaista koulutussisältöä lippukunnille sekä järjestään nuorisovaihtoja maiden välillä.
Molemmissa maissa tehdään teemoihin liittyviä aktiviteetteja, joita tekemällä on mahdollista saada
toimintamerkki. Rauhankasvatus halutaan myös sisällyttää pysyväksi osaksi Suomen partioohjelmaa.

Leirimatkat 2022-2023
2021: Explorer Belt järjestetään 1-30.7.2021 Tšekissä. EB:n aikana noin 18-26-vuotiaat osallistujat
kävelevät 200 km kymmenessä päivässä, suorittavat tehtäviä sekä tutustuvat kohdemaan kulttuuriin.
EB:n nettisivut löytyvät https://www.partio.fi/nyt/explorer-belt/
2022: Ugandan leirimatka järjestetään tammi-helmikuun 2022 aikana kestäen noin 3 viikkoa
(tarkempi ajankohta määritetään myöhemmin). Leirimatka on suunnattu vaeltajaikäisille, mutta
mukaan voivat hakea kaikki Suomen Partiolaisten jäsenet, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta matkan
alkuun mennessä (10.1.2022). Leirimatkalla tutustutaan Suomen Partiolaisten, Uganda Girl Guides
Associationin ja Uganda Scouts Associationin yhteiseen #NoMissedSchoolDayskehitysyhteistyöhankkeen, Ugandan kulttuuriin ja luontoon. Leirimatkan nettisivut löytyvät
https://www.partio.fi/nyt/uganda2022/.
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Moot järjestetään 18-28.7.2022 Irlannissa. Osallistujat ovat 18-26-vuotiaita (syntyneet 19.7.199518.7.2004 välisenä aikana). Tätä vanhemmat voivat osallistua leirille palveluleiriläisinä (International
Service Team). Mootilla osallistujat jaetaan vartioihin, jotka osallistuvat muutaman päivän mittaiselle
ohjelmapolulle, joiden jälkeen kaikki osallistujat kerääntyvät yhteen paikkaan muutamaksi päiväksi.
Suomen joukkueen ilmoittautuminen tapahtuu kesän 2020 aikana. Suomen joukkueen nettisivut
löytyvät https://www.partio.fi/nyt/moot/mika-ihmeen-moot/ ja Mootin omat nettisivut
https://www.worldscoutmoot.ie/.
2023: Seuraava maailmanjamboree järjestetään 1-12.8.2023 Etelä-Koreassa. Suomen
joukkueenjohtajat rekrytoidaan alkuvuoden 2021 aikana ja joukkueen toiminta alkaa. Lisätietoja
kerrotaan sitä mukaa, kun tiedotettavaa on ja osallistujailmoittautuminen alkaa myöhemmin.
Suomen joukkueen nettisivut julkaistaan myöhemmin. Sitä ennen voi tutustua jamboreeorganisaation
nettisivuihin http://www.2023wsjkorea.org/_html/index.html.

Apurahat
Seuraavilta säätiöltä on mahdollista hakea apurahoja Suomen Partiolaisten kautta.
Folke Bernadotte muistosäätiö, lippukunnan ulkomaanmatkoihin
Kata Jouhkin rahasto, kansainväliseen koulutus- tai johtajatilaisuuteen
Waldemar von Frenckell -säätiö, laadukkaan partio-ohjelman toteutumiseen lippukunnan
toiminnassa
Lippukuntien uudenlaisen partiotoiminnan kokeilujen tuki - haettavissa jatkuvana hakuna
eli kun lippukunta käynnistää uuden toimintamuodon
Partiokiltojen stipendit partiojohtajakoulutukseen

Lisätietoa: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-talous/apurahat/
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