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Partion viestinnän ja markkinoinnin onnistumisella on kriittinen rooli partion 
jäsenmäärän kasvussa ja partiotoiminnan tukemisessa. Yhtenäistämällä 
toimintamalleja voimme tehdä vaikuttavampaa, laadukkaampaa ja 
näkyvämpää työtä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. 
Henkilöstöorganisaation uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää 
partion viestintää ja markkinointia. Haluamme tukea viestinnän keinoin 
laadukasta partiotoimintaa. Lisäksi haluamme saada aikaan entistä 
parempaa jäsenviestintää, tuloksellista markkinointia ja kehittää partion 
brändimielikuvaa. 

Projektissa määritellään:

Millainen on partion viestinnän ja markkinoinnin työntekijöiden organisaatio 
sekä millaisia työtehtäviä tulevaisuudessa tarvitaan?

Miten varmistetaan partioviestinnän laatu paikallisesti?

Miten lippukuntia tuetaan oman toimintansa viestinnässä ja 
markkinoinnissa?

Miten kehitetään yhteisiä valtakunnallisia toimintamalleja yhtenäisen 
partiobrändin tukemiseksi?
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Nykytilan kartoitus: mitä piirien viestinnässä tehdään tällä hetkellä? Mitä tekee työntekijä, 
mitä vapaaehtoiset? Mitkä ovat tärkeintä alueellista ydintä, ”luovuttamatonta” omaa?

Jatkotyöstöinä: 1. yhteenveto piirien ”luovuttamattomista”, 2. visiointia viestinnän työntekijän 
ja lpk-koordinaattorin työnjaosta, 3.alueelliset palvelut tulevaisuudessa

Visiointi: Tulevaisuuden tavoitteet ja miten niihin päästään. 

Kahdenkeskiset keskustelut työryhmän vetäjän ja jäsenten välillä

Valtakunnalliset palvelut –ryhmän tuottama yhteenveto ja huomiot

Työstöjen pohjalta luonnos uudesta toimintamallista

– Jatkojalostus oman työryhmän kommenttien pohjalta

– Esittely luottamushenkilöt-toimihenkilöt –työryhmälle + kommentit

Yhteenveto ja mallin jalostus piirien lippukunnille tekemien viestintäkyselyiden pohjalta. 

Kiteytetty työstöjen ja haastattelujen pohjalta (+ linjassa työn alla olevien vima-linjausten kanssa)

KETTERYYS  - valmius muuttua ja kehittyä, tarttua tilaisuuksiin ja luopua rohkeasti vanhasta. 

BRÄNDI - houkutteleva ja ylpeyttä herättävä harrastusbrändi. Edelläkävijyys, ajanmukaisuus, 
visuaalisuus tärkeitä! Yhteiskunnallisesti näkyvä toimija, haluttu kumppani. 

KOHDENNUS - käyttäjää palvelevaa, kohdennettua ja laadukasta viestintää. Kannustava ja 
innostava sävy, hyödyllistä tukea omaan pestiin ja harrastukseen. 

LIPPUKUNNILLE ENEMMÄN- tasalaatuista, aktiivista vima-tukea lippukuntiin. Valmiita 
materiaaleja, pohjia, koulutusta, tukea paikalliseen näkyvyyteen jne.  

YHDESSÄ TEKEMISTÄ - Tukea ja valmiita työkaluja muille toiminnanaloille ja projekteille, tiivis 
yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa. 
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Tarjolla entistä enemmän valmiita pohjia ja 
materiaaleja, koulutusta

Yhtenäisemmät käytännöt ja toimintamallit

Aktiivisempaa tiedonkulkua lippukuntiin ja 
lippukunnista

Enemmän viestintätukea tarvitsevat lippukunnat 
löydetään

Osa toimintamalleista ja työnjaosta vielä auki, 
esim. edunvalvonta-/vaikuttamisviestinnän 
toteutus

Some
Uutiskirjeet
Partio-lehti ja Partiomedia
Verkkosivukokonaisuus
Mediaviestintä ja –seuranta, kriisiviestintä
Viestinnän kouluttaminen ja perehdyttäminen
Ohjeet ja välineet viestinnän toteuttamiseen
Sparraus
Julkaisut ja esitteet
Partion visuaalinen ilme, graafinen suunnittelu, kuvat
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Valtakunnallinen markkinointi
Valtakunnalliset markkinointikampanjat
Varainhankinnan markkinointi
Yleiset markkinointimateriaalit
Materiaalipankki
Digitaalisen mainonnan toteuttaminen
Partion brändituotteet

Lippukuntien nettisivuratkaisu
Materiaalipankki
Kuvapankki
Esitteet ja muut fyysiset materiaalit
Ohjeet ja (osin) koulutus lippukunnan 
viestinnän tueksi
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Suunnittelu ja koordinoiminen: Piirin viestinnän ja 
markkinoinnin suunnittelu ja koordinoiminen, yhteistyö 
piirien vima-johdon kanssa. 

Lippukuntien viestintätuki: erityistarpeet, joita lpk-
koordinaattori ei pysty hoitamaan

Some: paikallisen somen koordinointi, muiden 
sisällöntuottajien sparrailu. Kärkenä lippukuntia tukevat 
sisällöt ja paikallisen identiteetin rakentaminen – tuttujen 
tarinat, onnistumiset, caset, oma kieli ja tyyli, nopea reagointi. 

Paikallinen jäsenviestintä: Lippukuntiin ja jäsenille tehtävän 
paikallisen sisällön koordinointi ja tuottaminen, muiden 
sparraaminen, kärkien kirkastaminen. 

Uutiskirjeet, viestiryhmät: Valtakunnallisten uutiskirjeiden 
paikalliset täydennykset. Mahdolliset omat uutiskirjeet. 
Whatsapp/FB-ryhmät yms.  

Nettisivut: Piirin nettisivujen päävastuu 

Luottisten tukeminen: Piirin vima-luottisten ja projektien 
tukeminen

Muiden sparraus: Muiden toiminnanalojen viestinnällinen tuki ja 
sparraus 

Piirilehti: Piirilehti tms. säännöllinen piirijulkaisu. Kevyt 
toimitussihteerin rooli, ei yksin työntekijän vastuulla. 

Muut julkaisut: ne yksittäiset tarpeelliset julkaisut, joita ei voida 
tehdä valtakunnallisesti

Kuvat: Piirin kuvien ylläpito kuvapankissa 

Tapahtumien markkinointi: Piirin suurten tapahtumien 
markkinoinnissa tukeminen, näkyvyys alueellisissa isoissa 
tapahtumissa ja aluemedioissa

Kampanjoiden tuki: Valtakunnallisten kampanjoiden paikallinen 
tuki
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Lippukunnan tuki perusviestinnässä: Valmiiden 
materiaalien, pohjien, koulutusten ja työkalujen esittely, 
lippukunnan sisäisessä viestinnässä sparraaminen, 
alueelliseen näkyvyyteen kannustaminen ja lippukunnan 
markkinoinnissa tukeminen.

Piirin ja SP:n viestien välittäminen: lpk-koordinaattori vie 
eteenpäin valtakunnallisesti ja alueellisesti tärkeitä 
teemoja, tapahtumia, aiheita. Tuo toiveita ja ajatuksia 
vimalle.

Sisällöt: Lpk-koordinaattorit tuovat tarinoita ja esimerkkejä 
lippukunnista vimaan ja tuottavat tarvittaessa itsekin 
pieniä sisältöjä tapahtumista ja kohtaamisista.

Toimenkuvassa on oltava jatkossa selkeästi mainittuna 
myös viestintä ja siihen liittyvät tehtävät, huomioitava 
myös uusissa rekrytoinneissa.

Koulutuksista ja tapahtumista vastaavat työntekijät hoitavat 
itse niiden markkinoinnin ja esim. tapahtumakalenterin 
kokoamisen. Isommat tapahtumat ja projektit katsotaan 
vuosittain erikseen työnjaollisesti. 

Jokaisella työntekijällä velvollisuus huolehtia omalla 
vastuullaan olevien asioiden viestimisestä. Avuksi tarjotaan 
säännöllistä koulutusta, sparrausta, valmiita työkaluja. 
Tapauskohtaisesti isommista projekteista/asioista sovitaan 
erikseen.
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