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Suomen Partiolaiset asetti kasvokkain järjestettävän partiotoiminnan tauolle Suomen siirryttyä poikkeus-
oloihin maaliskuussa 2020. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut partiotoiminnan keskeytymistä, vaan herätti 
partiolaiset toimimaan. Partioillat siirtyivät verkkoon, pelialustoille ja perheen kanssa ratkottaviksi tehtä-
viksi ulkoillen. Keskusjärjestön fasilitoimana koottiin vinkkejä ympäri Suomen uudenlaiseen partiotoimin-
taan harrastustoiminnan mahdollistamiseksi lapsille ja nuorille muun arjen mullistuttua.  
 
Kesän isot piirileirit siirtyivät, ja valtakunnallinen meripartioleiri Satahanka jouduttiin perumaan. Uudenlai-
sia yhteen kokoavia elämyksiä tarjosivat kuitenkin Minecraft-ympäristöön rakennettu Bitti-virtuaalileiri 
sekä koko Suomen yhteinen, Youtubessa lähetetty etä-iltanuotio Himmee. Paikallisuus, oman lippukunnan 
ja jopa vain oman ryhmän kesken tehtävien retkien merkitys korostui. 
 
Syksyllä toimintaa järjestettiin pääasiassa ulkoillen ja paikallisia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Aikuis-
ten vapaaehtoisten toiminta jatkui kuitenkin vahvasti etänä. Järjestöä kehitettiin Teamsin ja muiden Office 
365 -alustan palveluiden kautta ympäri Suomen. Etätoteutus ylettyi myös syksyn 2020 Suomen Partiolaisten 
Jäsenkokoukseen, jossa hyväksyttiin uusi peruskirja ja partiolupaus, strategia vuosille 2021-2026 sekä par-
tion hiilineutraaliustavoite. Puheenjohtajistoon ehdolla olleet eivät kiertäneet piirejä vaalipaneelien mer-
keissä, vaan paneelit lähetettiin verkon kautta ympäri maan. 
 
Vuosi 2020 oli täynnä epävarmuutta, ja muutti monen arkea merkittävästikin. Siihen nähden se määrä kehit-
tämistä, toimintaa ja uuden luomista mitä partiossa vuoden aikana saatiin aikaiseksi, on häkellyttävä. Partio 
tarjosi monelle myös poikkeusaikana merkityksellisen harrastuksen ja vapaaehtoistyön, vaikka se saattoi tar-
koittaa etätyöpäivän jatkeelta näyttäytyneitä partioiltoja saman ruudun äärellä. Kun yhteiskunnassa piti vä-
hentää kontakteja, partio mahdollisti yhteisön, jonka kanssa jakaa merkillinen aika turvallisesti ulkoillen tai 
etänä. 
 
Vuoden 2020 päätyttyä on todettava, että poikkeusolot toivat esiin partion ja partiolaisten vahvuudet. Toi-
meen tarttuminen muutoksen hetkellä ja yhteisen päämäärän eteen toiminen ovat partion ydintä, ja vuosi 
osoitti niiden vahvuuden sekä lippukunta- että järjestötason partiossa. Partion digiloikka ja muut uudet tavat 
toteuttaa partiota eivät katoa minnekään, kun pandemia jonain päivänä on ohi, vaan ne tulevat olemaan osa 
partion arkea myös poikkeusaikojen jälkeen.  
 
Partion jäsenmäärän kasvu pandemian aikana osoittaa sen - partioliikkeelle on kysyntää ja tarve yhteiskun-
nassamme juuri nyt.  
 
 
Siiri Somerkero 
Puheenjohtaja  
 
Suomen Partiolaisten partioneuvosto vahvistaa vuosikertomuksen hallituksen esityksestä kevätkokoukses-
saan 10.-11.4.2021. Vuosikertomus julkaistaan osoitteessa www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/.  
 
Vuosikertomusta täydentää toimitettu Partion vuosikirja 2020 artikkeleineen. Voit lukea myös aiemmat Par-
tion vuosikirjat Issuu-palvelussa osoitteessa www.issuu.com/suomenpartiolaiset.   
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1 Suomen Partiolaiset valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä  
 
Partio on tunnettu ja arvostettu brändi: Joka viides suomalainen on tai on ollut arvion mukaan partiolainen 
jossain elämänvaiheessaan. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöhemmin Suomen Partiolaiset) on 
Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana 65 000 jäsentä. Toimintaa järjeste-
tään valtakunnallisesti noin 700 paikallisryhmässä eli lippukunnissa lähes kaikissa Suomen kunnissa. 
Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisan harrastuksen, jossa saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja 
tuntea itsensä merkitykselliseksi. Harrastaminen on tehokas tapa vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, 
sekä vahvistaa niin heidän luottamustaan itseensä kuin tulevaisuuteen. Partiotoiminta vahvistaa lasten ja 
nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. Suomen Partiolaisten uuden strategian ta-
voitteena onkin antaa lapsille ja nuorille taidot muuttaa maailmaa. 
 
Vuosikertomuksen ensimmäisessä luvussa arvioidaan partiovuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen tekemä toiminnan ja vaikutusten arviointi perustuu partion strate-
gian 2015-2020 mittaamiseen sekä Suomen Partiolaisten tutkimus- ja kehitystoimintaan. Vuosikertomuksen 
ensimmäisessä luvussa tarkastellaan järjestön johtamisen lisäksi myös järjestön taloudellista asemaa ja va-
rainhankinnan kehitystä. Ensimmäisen luvun päättää viime vuoden henkilöstökertomus ja toiminnanjohta-
jan katsaus kuluneeseen vuoteen henkilöstön näkökulmasta. 
 

1.1 Partion strategiaan perustuva toiminnan arviointi 
 
Valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä Suomen Partiolaiset toteutti nuorisolain (1285/2016) tavoitteita 
edellisvuosien tavoin kokonaisvaltaisesti ja kestävästi. Partiokasvatus antoi tutkitusti taitoja elämään: Tämä 
ilmeni jo partion kansainvälisessä vaikuttavuustutkimuksessa (2018) sekä kuluneena vuonna valmistuneessa 
kansallisessa partion vaikuttavuustutkimuksessa. Suomen Partiolaiset tuki niin nuorten kasvua kuin uusien 
tietojen ja taitojen oppimista koulutuksellaan ja vapaaehtoistoiminnallaan: Partiossa jokaisella nuorella on 
yhdenvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus kasvaa ja kehittyä johtajana. 
 
Järjestö- ja nuorisotyön muutoksiin valmistauduttiin partiossa huolellisesti: Suomen Partiolaiset asetti itsel-
leen kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraalista partiosta vuoteen 2030 mennessä, vahvisti uuden strate-
gian vuosille 2021 – 2026 ja hyväksyi uudistetun peruskirjan ja partiolupauksen. Strategiaprosessissa järjestö 
arvioi yhteiskunnan kehityksen sekä muutosten vaikutuksia partioon, sekä tunnisti niitä tekijöitä, joiden 
avulla partio menestyy tulevaisuudessakin Suomen vaikuttavimpana ja suurimpana nuorten liikkeenä. Yh-
teiskunnan ja väestön eriarvoistumisen ja moninaistumisen, sosiaalisen pääoman heikentymisen sekä rahoi-
tusten muutosten arvioidaan vaikuttavan tulevina vuosina yhä enemmän partioon ja sen tavoitteisiin. 
 
Strategiakauden 2015 -2020 päättyessä Suomen Partiolaisten hallitus nimitti työryhmän, jonka tehtävänä oli 
arvioida strategiakautta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista kokonaisuutena. Strategiakausi 2015–
2020 oli partion kannalta onnistunut ja jokaisen strategian painopisteen toteuttamisessa edettiin: Valtaosa 
vuonna 2018 käyttöönotetuista strategian mittareista kehittyi positiivisesti, vaikka työtä seuraavallekin stra-
tegiakaudelle jäi - partion jäsenmäärä kasvoi strategiakauden aikana 6,8 %, eli lähes 4 000 jäsenellä. 
 
Strategiakaudella toteutettiin merkittäviä strategisia hankkeita, joiden vaikuttavuus ulottuu myös tuleviin 
vuosiin. Uusia kohderyhmiä ja jäseniä tavoiteltiin Yhteisvastuu-rahoituksella toteutetulla 100 uutta tapaa 
tehdä partiota -hankkeella, partion uudistetulla peruskirjalla, perhepartion virallistamisella uudeksi toimin-
tamuodoksi ja Youtubessa julkaistulla Koitos-vaikuttajamarkkinointisarjalla. Hyvää johtajuutta edistettiin 
partiolippukuntien johtamisen uudistuksella, jossa yhden lippukunnanjohtajan mallista siirryttiin lippukun-
nanjohtajan, ohjelmajohtajan ja pestijohtajan johtokolmikkomalliin. Lisäksi Value Based Leadership –kurssi 
lanseerattiin ensimmäistä kertaa Suomeen ja Johtajatulet-tapahtumasta tuli partiolaisille ja muille johtami-
sesta kiinnostuneille joka toinen vuosi toistuva perinne. Roihu 2016 –suurleiri loi uusia käytänteitä 
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kumppanuustoimintaan. Vanhojen yhteistyökumppanuuksien jatkamisen lisäksi strategiakaudella aloitettiin 
uusia kumppanuuksia esimerkiksi Puolustusvoimien ja UPM:n kanssa. 
 
Strategia kehittyi johtamisen välineenä kauden aikana ja loi pohjaa seuraavalle strategiakaudelle. Strategian 
toteutumista alettiin mitata sekä Suomen Partiolaisissa että partiopiireissä tiedolla johtamisen periaatteiden 
mukaisesti. Johtamisjärjestelmän kehittyessä strategiakaudella vahvistui ajatus yhteisestä partiosta, jossa 
partiota viedään samaan suuntaan joka puolella Suomea. Esimerkkinä tästä on parhaillaan käynnissä oleva 
henkilöstöuudistus. 
 
Partion strategian kolmen päätavoitteen, partio kuuluu kaikille, partio kasvattaa hyvään johtajuuteen ja par-
tio on aloitteellinen yhteistyökumppani, edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä strategian mittarei-
den saavuttamista on kuvattu lyhyesti seuraavilla vuosikertomuksen sivuilla.  
 
 

Partio kuuluu kaikille  
 
Ensimmäinen partion kolmesta strategisesta tavoitteesta korostui panostuksina kasvuun ja partion saavu-
tettavuuteen. Suomen Partiolaiset jatkoi piirien ja lippukuntien tukemista partiotoiminnan järjestämisessä 
avoimen, monimuotoisen ja kasvavan harrastuksen tarjoamisessa. Partiolaisten saamaa Tunkelon säätiön 
erityisavustusta käytettiin partion valtakunnalliseen kasvu- ja moninaisuustyöhön. Partio osallistui aktiivi-
sesti harrastamisen Suomen mallin kehitystyöhön ja käynnisti työn sen soveltamiseksi partiotoimintaan. 
 
Partion moninaisuustyö oli aktiivisempaa kuin koskaan aiemmin. Vuoden 2020 aikana Suomen Partiolaiset 
tarjosi partiotoimijoille koulutusta niin monikulttuurisesta toiminnasta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmis-
töjen kohtaamisesta. erityislasten kanssa toimimisesta ja johtamisesta sekä partion saavutettavuudesta. Suo-
men Partiolaisten oman toiminnan saavutettavuuteen kiinnitettiin huomiota toteuttamalla koulutuksia mo-
nimuotoisina.  
 
Kasvutyötä tehtiin yhdessä partiopiirien ja lippukuntien kanssa. Kasvun tekijöitä ja esteitä selvitettiin Kasvun 
motivaatiotekijät -tutkimuksessa, jonka tulosten pohjalta lippukuntia tullaan tukemaan aikuisten rekrytoin-
nissa ja perehdytyksessä, motivoituneessa johtamisessa, viestinnässä ja partio-ohjelman toteuttamisessa. 
Vuoden lopussa käynnistettiin lippukuntien kasvun treeniohjelmat, jonka tavoitteena on löytää lippukun-
nissa kasvun ja harrastamisen mahdollisuuksia. Korona-pandemian siirtäessä toimintaa etäyhteyksin pidet-
täväksi aloitettiin partiossa lippukunnille suunnattujen Iltatee-webinaarien järjestäminen joka toinen viikko.  
Iltatee -tapaamisten tavoitteena oli tukea toiminnan jalkautumista lippukuntiin, ja niihin osallistui vuoden 
aikana yli 2 300 partiolaista. 
 
Sosiaalisen eriarvoistumisen ja lapsiperheköyhyyden kasvaessa Suomessa partioharrastuksen pariin pääsy on 
osalle ja lapsille haastavaa. Suomen Partiolaisten ja partiopiirien yhteistyössä perustaman Partion ystävät -
rahaston kautta mahdollistettiin partion harrastaminen yhä useammalle lapselle ja nuorelle ympäri Suomen. 
Jäsenmaksuvapautus myönnettiin viime vuonna noin tuhannelle partiolaiselle. Partion ystävät – rahaston 
varat kerättiin lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja yrityskumppaneilta sekä partiolaisilta, joille tarjottiin jä-
senmaksun yhteydessä mahdollisuutta vapaaehtoiseen lahjoitukseen. 
 
Jäsenkasvutavoitteiden saavuttamiseksi Suomen Partiolaisten markkinointiin panostettiin erilaisin kampan-
join. Tammi- ja elokuussa toteutetut liity partioon -kampanjat näkyivät koronavuodesta huolimatta: Partion 
verkkosivujen Tule mukaan -osion kävijämäärät nousivat merkittävästi edellisistä vuosista. Aikuisten rekry-
tointiin panostettiin järjestämällä valtakunnallinen aikuisrekrykampanja, jonka aikana elokuussa järjestet-
tiin yli 70 tapahtumaa. Korkeakouluopiskelijoille järjestettiin ensimmäisen kerran kohdennettua markki-
nointia. Partion ja partioharrastuksen tunnettuutta kasvatettiin nuorten kohderyhmässä Tubetour -kiertu-
eella, jolla partio oli alkuvuodesta näyttävästi esillä eri paikkakunnilla. 15 nuoren partiolaisen muodostama 
some-ryhmä tuotti erityisesti sisältöjä Instagramiin sekä suunnitteli loppuvuodesta TikTokin käyttöönoton. 
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Suomen Partiolaiset tavoittelee voimakasta jäsenkasvua kaikissa ikäryhmissä. Vuonna 2020 partioon liitty-
neistä uusista jäsenistä noin 70 % oli tarpoja- ja sudenpentuikäisiä. Kokonaisuutena partion jäsenmäärä kas-
voi vuoden aikana noin tuhannella jäsenellä (1,6 %), joka kuvaa järjestön onnistumista partiotoiminnan hou-
kuttelevuuden ja toimintaan sitoutumisen suhteen. Kasvun mahdollistamiseksi ja kunnianhimoisiin tavoit-
teisiin pääsemisen varmistamiseksi hallitus totesi Suomen Partiolaisten kaipaavan lisää kasvutekoja koko 
järjestön tasolla: Vuosien 2021-2026 strategisissa tavoitteissa onkin huomioitu partion moninaistuminen ja 
monipuolistuminen sekä partioharrastuksen mahdollistaminen yhä suuremmalle osalle lapsia ja nuoria. Par-
tion kasvua mitataan partioprosentilla, joka kuvaa partiotoiminnan piiriin kuuluvien kohderyhmäikäisten 
osuutta kaikista toiminta-alueen kohderyhmäikäisistä. Tavoitetasoksi vuodelle 2040 Suomen Partiolaisten 
hallitus asetti kunnianhimoisen 9,7 % väestöosuuden 7-22-vuotiaista lapsista ja nuorista.  
 
 

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen  
 
Partio oli edelleen houkutteleva ja motivoiva paikka kehittää omaa osaamistaan ja tehdä vapaaehtoistyötä. 
Tämä ilmenee Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä – kyselystä, jonka keskiarvo jatkoi nousuaan edellisvuo-
sista. Kyselyn vuosittainen vastaajamäärä on ollut noin kaksi tuhatta.  Suomen Partiolaisten hallitus arvioi, 
että partiossa on edelleen kiinnitettävä huomiota erityisesti palautteen antamiseen ja kiittämiseen, työmää-
rän jakautumiseen ja pesteissä hyvinvointiin.  
 
Keväällä 2020 Suomen Partiolaiset julkaisi partion vaikuttavuustutkimuksen, jossa kartoitettiin partiokasva-
tuksen vaikutusta nuorten kehitykseen Suomessa. Tutkimuksen mukaan partiota harrastavat nuoret suoriu-
tuivat monilla elämän osa-alueilla keskivertonuoria paremmin. Partiolaiset erottuivat positiivisesti erityi-
sesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäin suuntautuneisuudessa, sekä auttamisessa ja muiden 
tukemisessa. Taidoista nuorilla partiolaisilla korostuivat erityisesti organisointi- ja johtamistaidot, sekä en-
siaputaidot ja ympäristötietoisuus. Tutkimuksen tuloksia hyödynnettiin osana partion strategiatyötä. 
 
Partion johtajuuskoulutus oli edelleen houkuttelevaa ja yhteiskunnallisesti kiinnostavaa. Partiolaiset osallis-
tuivat innokkaasti johtajuuskoulutuksiin koronavuodesta huolimatta: suosituimpia koulutuksia olivat piirien 
järjestämät Partiojohtajan peruskoulutus, sekä Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus. Kehittyminen johta-
jana -itsearvioinnin perusteella partiolaiset kasvavat johtajana ja kehittyvät johtamisessa. Partiokasvatuksen 
keinon johtamiskoulutusta ja johtajuuden opettelua laajennettiin entisestään, vuoden 2020 partiokasvatuk-
sen painotuksen ollessa Minäkin johdan!. 
 
Suomen Partiolaiset jatkoi arvopohjaisen johtajuuden koulutuksen, Value Based Leadership -johtamiskoulu-
tuksen järjestämistä. Koulutus on vakiinnuttanut asemansa partiossa ja kuluneen neljän vuoden aikana siihen 
on osallistunut jo yli 200 20-29 -vuotiasta järjestöjohtajaa sekä partiosta että lukuisista muista järjestöistä. 
Partion tunnettu ja vuorovaikutustekona palkittu johtajuusseminaari Johtajatulet järjestetään jälleen vuonna 
2021. Suomen Partiolaiset aloitti tapahtuman järjestämisen ja valmistautumisen kesää 2021 varten. Suomen 
Partiolaiset tuki koulutuksen saavutettavuutta ja digitaalista oppimista tarjoamalla koulutuksia etänä sekä 
digitaalisen oppimisympäristön, PartioMoodlen kautta. 
 
 

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani 
 
Suomen Partiolaiset hyväksyi alkuvuonna kumppanuusstrategian, jonka tavoitteena on luoda kumppanuus-
työlle periaatteet ja aidosti yhteistyötä tukevat toimintamallit sekä tukea partiolippukuntia kumppanuus-
työssä. Partio jatkoi vuonna 2020 johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti yhteistyökumppanuuksien rakenta-
mista yksittäisten leiri- ja tapahtumakumppanuuksien rinnalla. Partion kumppanuustyö rakentui partion ar-
vopohjan ja yhteisten tavoitteiden pohjalle. Vuoden 2020 aikana Suomen Partiolaiset otti käyttöön CRM-
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järjestelmän, jonka tehtävänä on tukea partion kumppanuustoimintaa, sekä mahdollistaa viestinnän ja va-
rainhankinnan automaatioratkaisuja lähivuosina.  
 
Suomen Partiolaisten kumppaniperheeseen liittyi vuonna 2020 ensimmäisenä pääyhteistyökumppanina 
UPM, yhteistyökumppaneina Erätauko-säätiö, Suomen Punainen Risti Ensiapu sekä projektiyhteistyökump-
panina Moomin Characters. Yhteistyösopimusten avulla Suomen Partiolaiset pystyi rakentamaan sisällölli-
sesti rikkaita ohjelmakokonaisuuksia, monipuolista viestintää sekä luomaan uudenlaisia verkostoja. 
 
Vuoden aikana päätettiin kaksivuotinen hallitusprojekti Kestävä kehitys partiossa. Lippukuntien vastuulli-
suustyön tukemiseksi julkaistiin Kestävästi partiossa -tunnus, jonka tavoitteena on auttaa lippukuntia kes-
tävämpien valintojen tekemisessä. Työn merkityksellisyydestä ja tavoitteiden kunnianhimosta kertoo, että 
tunnus valittiin WWF:n 20 luonnonsuojelun saavutuksen 2020 joukkoon. Työ huipentui partion sitoutuessa 
jäsenkokouksessa Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteeseen ja partioneuvoston hyväksyessä suunnitelman 
sen toteutumiseksi.  
 
Edellä kuvattiin Suomen Partiolaisten toimintaympäristön muutosta sekä järjestön strategisia painopisteitä 
ja toimintasuunnitelman toteutumista vuonna 2020. Seuraavassa taulukossa on kuvattu Suomen Partiolais-
ten jäsenmäärän kehitys vuosina 2019-2020. 
 
 
Taulukko 1. Partiolaisten määrän kehitys  
 

Partiopiiri Partiolippukunnat Jäsenmäärä 31.7.2020 Jäsenmäärä 
31.7.2019 

Lapin Partiolaiset  22 1 331 1 281 
Pohjanmaan Partio-
laiset 

71 5 995 5 688 

Järvi-Suomen Par-
tiolaiset  

96 5 473 5 644 

Pohjois-Savon Par-
tiolaiset  

2 200 189 

Lounais-Suomen 
Partiopiiri 

117 11 633 11 620 

Hämeen Partiopiiri 115 11 366 11 074 
Kymenlaakson Par-
tiopiiri 

23 1 314 1 297 

Etelä-Karjalan Par-
tiolaiset 

19 1 289 1 247 

Uudenmaan Partio-
piiri  

59 5 285 5 132 

Pääkaupunkiseudun 
Partiolaiset  

111 12 694 12 412 

Finlands Svenska 
Scouter  

60 3 894 3 958 

    
Yhteensä 695 60 480 59 542 
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1.2 Järjestön johtaminen  
 
Vuonna 2020 Suomen Partiolaiset jatkoi määrätietoista valmistautumista tulevaan. Vuoden aikana partio hy-
väksyi uuden peruskirjan, strategian vuosille 2021-2026, suunnitelman hiilineutraalista partiosta vuonna 
2030 sekä kumppanuusstrategian.  
 
Peruskirjan uudistaminen alkoi jäsenkokouksen 2018 päättäessä partion peruskirjan, partiolupauksen ja kas-
vatustavoitteiden päivittämisestä. Uudistuksen tavoitteeksi asetettiin peruskirja, johon yhä useampi nykyi-
nen ja tuleva partiolainen voi sitoutua. Peruskirjan uudistaminen pohjautui vuosien 2017-2018 aikana käy-
tyyn arvokeskusteluun ja arvotyöryhmän tekemiin toimenpide-ehdotuksiin. Osana peruskirjauudistusta par-
tiokenttää osallistettiin laajasti, aina piiri- ja lippukuntatoimijoista keskusjärjestötoimijoihin asti. Päivitetty 
peruskirja ja partiolupaus hyväksyttiin marraskuun jäsenkokouksessa. 
 
Mennyt partiovuosi oli strategiakauden 2015–2020 viimeinen. Suomen Partiolaisten strategista työtä johti 
hallituksen alainen strategiatyöryhmä, joka vastasi strategian valmistelusta. Vuoden 2019 aikana työryhmä 
kuuli laajasti partiokentän toimijoita, selvitti Suomen Partiolaisten toimintaympäristön muutoksia, trendejä 
ja tulevaisuutta. Strategiaa varten järjestettiin kymmenen alueellista työpajaa partion menestystekijöiden 
tunnistamiseksi, sekä erilaisia työpajoja ja webinaareja yli kaksikymmentä. Partiolaisille tarjottiin mahdolli-
suutta osallistua avoimiin webinaareihin sekä valtakunnalliseen kyselyyn. Strategian rinnalla Suomen Par-
tiolaiset valmisteli strategiakauden mittaisen pitkän aikavälin taloussuunnitelman, sekä hyväksyi digitaalis-
ten palvelujen kehittämissuunnitelman, joiden avulla taloutta ja sen investointeja suunnitellaan. 
 
Suomen Partiolaisten strategiakauden 2021-2026 tavoitteena on partio, joka antaa jokaiselle nuorelle taidot 
muuttaa maailmaa. Strategiakauden keskeiset tavoitteet on ryhmitelty kolmen teeman alle: Partio kasvaa, par-
tio antaa taidot elämään ja partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. 
 

 
 
Suomen Partiolaisten toimintaa johti ja ohjasi hallitus, joka kokousti vuoden 2020 aikana seitsemäntoista ker-
taa. Kokousten lisäksi hallitus kehitti työskentelyään ja Suomen Partiolaisten toimintaa monipuolisesti myös 
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iltakouluissaan. Hallituksen valmistelutyöstä vastasi työvaliokunta, johon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja 
sekä varapuheenjohtajat. Knoppivartioksi nimettyyn hallitukseen kuului puheenjohtajan ja kahden varapu-
heenjohtajan lisäksi seitsemän toiminnanaloista vastaavaa hallituksen jäsentä ja kansainvälinen valtuutettu. 
 
Partioneuvosto eli Suomen Partiolaisten valtuusto jatkoi kaksivuotista kauttaan toimien partiota kehittävissä 
projekteissa hallituksen kanssa hallitusohjelman 2019–2020 mukaisesti. Partioneuvosto kokoontui toiminta-
vuoden aikana sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi kahteen ylimääräiseen kokoukseen.  
 
Varsinainen jäsenkokous järjestettiin marraskuussa Helsingissä. Jäsenkokouksessa vahvistettiin Suomen Par-
tiolaisten etäkokoustamisen mahdollistava sääntömuutos, hyväksyttiin partion uusi peruskirja, päätettiin par-
tion strategiasta vuosille 2021–2026 sekä hyväksyttiin tavoite hiilineutraalista partiosta vuoteen 2030 men-
nessä. Jäsenkokous myös valitsi Suomen Partiolaisille partioneuvoston puheenjohtajan, hallituksen puheen-
johtajan ja kaksi hallituksen varapuheenjohtajaa kaksivuotiskaudelle 2021–2022.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen Partiolaisille valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä noin 
1,45 miljoonan euron avustuksen, josta Suomen Partiolaiset siirsi yli puolet alueellisille partiopiireille dele-
gointisopimuksin. Arpajaislain ja valtionavustustoiminnan uudistaminen sekä jatkuva yhteiskunnallinen 
keskustelu Veikkauksen asemasta ja toiminnasta vaikuttavat tulevaisuudessa kansalaisjärjestöjen rahoituk-
seen rahapelitoiminnan tuotoista. Suomen Partiolaiset varautui toimintaympäristön ja rahoitusjärjestelmän 
mahdollisiin muutoksiin ottamalla käyttöön pitkän ajan taloussuunnitelman, joka kestää strategiakauden 
ajan.  
 
Hallitus johti myös Suomen Partiolaisten ansiomerkkitoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen asettamien 
tavoitteiden mukaisesti ansiomerkkiryhmä kehitti Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmää aiempaa 
läpinäkyvämmäksi, toteutti uuden ansiomerkin ja nykyisten ansiomerkkien myöntöperusteiden määrittely-
työn ristijärjestelmän tehtävä- ja ikäkausimerkkien osalta. Tehtyjen toimenpiteiden tavoitteena on helpottaa 
ansiomerkkien ehdottamista ja ansiomerkeillä vapaaehtoisten kiittämistä partiossa. Suomen Partiolaisten 
ansiomerkkejä myönnettiin viime vuonna lähes 1 000 kappaletta.  
 
 

1.3 Partiolaiset selvisivät koronavuodesta yhdessä 
  
Kun koronavirus saapui Suomeen keväällä 2020, partio oli yksi ensimmäisistä harrastusjärjestöistä, joka siir-
tyi ripeästi poikkeusajan toimintaan. Partiolaisten huikea toimintavalmius näkyi hienosti heti maaliskuussa, 
kun viikossa koottiin etäpartioaktiviteetit kaikille ikäkausille kevään viikkojen ajaksi. Osa ryhmistä jatkoi ko-
koontumisia heti etäyhteyksien avulla, toisissa ryhmissä johtajat jakoivat tehtäviä itsenäisesti tehtäviksi ja 
jotkut järjestivät luontoon perheen kanssa kierrettäviä rastiratoja tai muita etäaktiviteetteja.  
 
Partiossa valmiudet digitaaliseen työskentelyyn olivat jo valmiiksi hyvät ja suunnitelmat laajemmastakin 
käytöstä pitkällä. Esimerkiksi Office 365-työkalut saatiin piirin ja keskusjärjestötoimijoiden lisäksi nopeasti 
myös lippukuntien vapaaehtoisten käyttöön. Nuorten aloitteesta syntyi keväällä Discord-kanava partiolais-
ten yhteydenpitoon. Lisäksi nuoret ryhtyivät rakentamaan kesäksi Bitti-leiriä Minecraftin pelimaailmaan.   
 
Osa toiminnasta ja tapahtumista oli helpompi järjestää etämuotoisesti kuin toiset. Ne tapahtumat, jotka oli 
mahdollista siirtää etätoteutukseen, vaihtuivat lennosta digitaalisiksi. Monet etänä järjestetyt koulutusta-
pahtumat vetivät jopa enemmän osallistujia kuin mitä perinteiset kasvokkain järjestetyt tilaisuudet ovat 
aiemmin tehneet.  Jo valmistelussa olleet etäkoulutukset Moodle-alustalla nousivat arvoon arvaamattomaan. 
Myös erilaiset webinaarit ja kevyemmät koulutus- ja tiedonvaihtotilaisuudet löysivät hienosti oman ylei-
sönsä.  
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Monia tapahtumia jouduttiin kuitenkin myös peruuttamaan. Kokoontumisrajoituksista johtuen kaikki kesälle 
suunnitellut suuret piirileirit ja valtakunnallinen meripartioleiri Satahanka-leiri jouduttiin perumaan. Noin 
12.000 lasta ja nuorta jäivät vaille vuoden kohokohtaa ja myös taloudelliset menetykset järjestölle olivat mer-
kittäviä. 
 
Syksyn aikana ensisijainen tavoite oli lasten viikkotoiminnan ylläpitäminen mahdollisimman normaalisti. 
Turvallisuusohjeiden noudattamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota ja ryhmiä kannustettiin ulkotoimin-
taan. Alueellinen ohjeistus ja tilanteiden nopea muuttuminen on tuonut oman haasteensa viestintään ja oh-
jeistukseen. Partion vapaaehtoistoiminta on jälleen osoittanut vahvuutensa – koronavuoden sankareita ovat 
kaikki ryhmien ohjaajat, jotka läpi pimeän talven ovat tarjonneet lapsille mahdollisuuden harrastaa keksien 
yhä uusia ulko- ja etäaktiviteetteja. Tämän työn onnistumisesta kertoo pääkaupunkiseudulla lasten vanhem-
pien parissa toteutettu kysely, jonka tulosten mukaan peräti 82% vastanneista piti korona-ajan partiotoi-
mintaa hyvänä tai erinomaisena ja 72% vastaajista koki, että partiotoiminnalla oli positiivisia vaikutuksia 
huollettavan hyvinvointiin.  
 

1.4 Järjestöä johdettiin taloudellisesti turvallisesti       
 
Suomen Partiolaisten taloudellinen asema oli edellisvuosien tavoin vakaa, joka nosti järjestön edellytyksiä 
valmistautua talouden mahdollisiin muutoksiin lähivuosina. Suomen Partiolaiset on kehittänyt vakavarai-
suuttaan määrätietoisesti varautuakseen tulevaisuuden investointeihin, kuten digitaalisiin palveluihin. Jär-
jestö on vakavarainen, sillä se kykenee selviytymään hyvin pitkän aikavälin sitoumuksistaan. 
 
Taseen perusteella Suomen Partiolaiset on suuri nuorisojärjestö. Vuosittaisista kustannuksista suurimmat 
erät muodostavat henkilöstön ja digitaalisten palvelujen säännölliset kustannukset. Muutokset Suomen Par-
tiolaisten varallisuuden ja toiminnan rakenteeseen tehdään hallitusti. Vuonna 2014 käyttöön otetun Partio-
rekisteri Kuksan hankinta on partiolaisten viime vuosien suurimpia investointeja, jonka hankinnan poisto, eli 
arvonvähennykset järjestön taseessa päättyivät vuonna 2020. 
 
Koronavuosi ja äkillinen kaiken toiminnan siirtäminen etämuotoon aiheutti Suomen Partiolaisten toimintaan 
taloudellista epävarmuutta: Erityisesti piirien ja lippukuntien adventtikalenterikampanjan toteuttamismah-
dollisuudet sekä valtionavustuksen muutokset saivat järjestön varautumaan toiminnan tulojen pienentymi-
seen. Partiolaisten adventtikalenterikampanjaa varten suunniteltiin erilaisia skenaarioita koronapandemian 
varalle. Kuitenkin Adventtikalenterikampanja toteutui lopulta varsin hyvällä tuloksella. Partion ystävät -yk-
sityisvarainhankinnan ohjelma tuotti myös aiempia vuosia paremmin. 
 
 
Taulukko 2. Suomen Partiolaisten järjestötalouden kehitys  
 

Järjestön ta-
louden tun-
nusluvut 

2020 2019 2018 2017 

Järjestön vaka-
varaisuus: 
Omavaraisuus-
aste 

36,9 % 38,3 % 44,1 % 38,0 % 

Järjestön mak-
suvalmius: 
Quick Ratio 

2,0 2,1 3,6 2,1 

Järjestön (ta-
louden) koko: 

6 110 536 5 708 659 6 878 588 4 593 066 
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Taseen loppu-
summa 
Järjestön kehi-
tys: Oma pää-
oma  

1 685 658 1 568 547 1 398 433 1 202 562 

Tilikauden ko-
konaistuotot 

5 160 499 8 735 935 5 373 875 5 379 386 

Julkisen rahoi-
tuksen osuus 
tilikauden ko-
konaistuotoista 

31,1 % 20,4 % 31,9 % 35,6 % 

     
Tilikauden ko-
konaiskustan-
nukset 

-5 043 389 -8 565 820 -5 178 003 -5 299 632 

Henkilöstökus-
tannusten 
osuus tilikau-
den kokonais-
kustannuksista 

26,3 % 15,6 % 28,3 % 27,9 % 

Digitaalisten 
palvelujen kus-
tannusten 
osuus tilikau-
den kokonais-
kustannuksista 

10,5 % 6,4 % 10,4 %  

Tilikauden ali- 
tai ylijäämä 

117 110 170 114 195 872 79 753 

 
 

    

1.5 Henkilöstökertomus 2020 
 

Kohti uutta organisaatiota koronavuoden keskellä 
 
Suomen Partiolaisissa jatkettiin vuonna 2020 johdonmukaista kehitystyötä partion henkilöstöorganisaation 
kehittämiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Kuten lähes kaikissa työpaikoissa, myös parti-
ossa tätä vuotta leimaa koronaepidemiasta johtuva etätyö. Toinen keskeinen vuoteen vaikuttanut asia oli 
henkilöstöorganisaatiouudistus, jota edistettiin ja suunniteltiin aktiivisesti koko henkilöstön voimin. 
Maaliskuussa 2020 koronaepidemian laajetessa ja valtakunnallisten etätyösuositusten myötä myös partiossa 
siirryttiin tekemään pääsääntöisesti etätyötä. Organisaatiolla oli tähän hyvät valmiudet sekä työvälineiden 
että jo käytössä olleiden toimintatapojen ansiosta. Keskeisenä tavoitteena on ollut lasten ja nuorten harras-
tamisen mahdollistaminen myös poikkeusoloissa, ja koko henkilöstön työpanosta suunnattiin tähän vuoden 
aikana. Loppuvuoden arvioinnissa voitiinkin todeta, että kunkin henkilökohtaiset ja partiotyön yhteiset ta-
voitteet oli saavutettu jopa hämmästyttävän hyvin poikkeusolot huomioiden. 
 
Partion valtakunnallisen henkilöstöorganisaation uudistamista työstettiin koko henkilöstön voimin. Yhtei-
nen työstö käynnistettiin helmikuisessa toimihenkilöpäivässä, jossa perustettiin kuusi eri työryhmää valmis-
telemaan uudistusta. Työryhmissä työstettiin mm. eri tehtävien ja toiminnanalojen työnkuvia ja tulevaisuu-
den HR-toimintoja.  Ryhmät työskentelivät kevään ja kesän ajan pääsääntöisesti etänä ja lopputulokset esi-
teltiin yhteisessä toimihenkilöiden tapaamisessa elokuussa. Syksyn aikana keskustelua jatkettiin 
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kuukausittaisten webinaarien muodossa. Uutta organisaatiomallia on työstetty niin, että siitä pystyttäisiin 
tekemään päätökset vuoden 2021 aikana ja siihen siirryttäisiin vuoden 2022 alusta. Henkilöstön osaamisen 
parempaa tunnistamista ja tasa-arvoista kehittämistä ajatellen keväällä 2021 toteutetaan kaikkia partiotoi-
mihenkilöitä koskeva osaamiskartoitus. 
 
 

Suomen Partiolaisten henkilöstö 
 
Suomen Partiolaisten henkilöstörakenne pysyi lähes ennallaan vuonna 2020. Aikaisempien kolmen partiopiirin 
lisäksi kaksi piiriä, Etelä-Karjalan Partiolaiset ja Lapin Partiolaiset siirsivät työntekijänsä keskusjärjestön pal-
velukseen vuoden aikana. Järjestössä työskenteli viime vuonna kaiken kaikkiaan 50 eri henkilöä ja henkilötyö-
vuosien määrä oli 37,2.  Työntekijöistä 80 % työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 20 % 
määräaikaisessa työsuhteessa. Viime vuonna käyttöön otettu Sympa HR-järjestelmä on edesauttanut henkilös-
töprosessien kehittämistä. 
 
Vuonna 2022 toteutettavaa valtakunnallista finnjamboree-leiri Kajoa varten palkattiin määräaikainen projekti-
päällikkö. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella rahoituksessa Kentauri-osaamiskeskuksessa 
työskenteli yksi henkilö, joka vastaa koko osaamiskeskuksen johdosta ja koordinoinnista. 
 
Henkilöstökustannukset vuonna 2020 olivat noin 1,3 miljoonaa euroa toteutuen lähes talousarvion mukaisesti. 
Henkilöstön keski-ikä oli noin 38 vuotta, ja naisia työntekijöistä oli peräti 80 %. Henkilöstötyössä partion kes-
keisiä periaatteita ovat tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja perhemyönteisyys.  
 
 
Taulukko 3. Suomen Partiolaisten henkilöstöorganisaatio vuonna 2020 
 

Lippu-
kunta-
työn tiimi 

Vies-
tintä- ja 
markki-
nointi-
tiimi 

Palvelu-
tiimi 

Talous-
tiimi 

Piiripal-
velujen 
tiimi 

Vaikutta-
mis- ja 
varain-
hankin-
tatiimi 

Par-
tion 
nuori-
soalan 
osaa-
mis-
kes-
kus 

Lippu-
kunta-
työn 
päällikkö 

Viestintä- 
ja mark-
kinointi-
päällikkö 

Kehitys-
päällikkö, 
hallinto ja 
henki-
löstö 

Talous-
johtaja  

Järjestö-
päällikkö 

Toimin-
nanjoh-
taja (hen-
kilöstö-
johtaja) 

Kas-
vatus-
johtaja 

Vapaaeh-
toistuen 
koordi-
naattori 

Viestintä-
koordi-
naattori 

Digitaa-
listen rat-
kaisujen 
suunnit-
telija 

Pääkir-
janpitäjä 
(2)  

Järjestö-
koordi-
naattori 
(5) 

Edunval-
vonnan 
koordi-
naattori 

 

Kasvatus-
koordi-
naattori 

Markki-
nointi-
koordi-
naattori 

Tiedon-
hallinta-
koordi-
naattori 

Kirjanpi-
täjä 

Projekti-
koordi-
naattori  

Varain-
hankinta-
koordi-
naattori 

 

Koulu-
tuskoor-
dinaattori 

Graafinen 
suunnit-
telija 

Jäsenhal-
linta-
koordi-
naattori 

 Kasvatus-
koordi-
naattori 

Kumppa-
nuus-
koordi-
naattori 
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Kansain-
välisten 
yhteyk-
sien 
koordi-
naattori 

  Palvelu-
koordi-
naattori 

 Lippu-
kunta-
työn 
koordi-
naattori 

  

  Toimis-
toassis-
tentti 

 Viestintä- 
ja mark-
kinointi-
koordi-
naattori 

  

  Aulapal-
veluhen-
kilö, osa-
aikainen 
(4) 
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2 Toiminnanalat lyhyesti    
Vuosikertomuksen toisessa luvussa kuvataan, mitkä olivat Suomen Partiolaisten toiminnanalojen keskeiset 
tuotokset kuluneena vuotena. Toiminnanalojen esimerkit ja tapahtumakalenterit täydentävät edellä kuvattua 
toiminnan ja strategian arviointia. Valiokunnat arvioivat lyhyesti myös toimintaansa ja sen kehittämistä 
viime vuoden aikana.  

2.1 Aluetyö 
 
Moninaisuuspäivät järjestettiin kaksi kertaa etätoteutuksena ja etenkin kevään tapahtumassa moninaisuuden 
aiheet mm. Katsomusdialogista, monikulttuurisesta toiminnasta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 
huomioimisesta, erityislasten johtamisesta ja partion saavutettavuudesta välittyivät laajasti eteenpäin yli 100 
osallistujan kautta. 
  
Piirien kanssa tehtävä yhteistyö lisääntyi ja partion aluetyötä edistettiin aidosti yhdessä. Laajennettu alueva-
liokunta työsti yhdessä mm. kasvun, johtokolmikkopestien ja uusien lippukuntien perustamisen teemoja. Pii-
rien kanssa tehtävä yhteistyö lisäsi aidosti asioiden jalkautumista suoraan lippukuntiin. Aloitettiin lippukun-
nille suunnattujen iltatee-webinaarien järjestäminen joka toinen maanantai-ilta. Vuoden aikana iltateet ta-
voittivat yhteensä yli 2300 osallistujaa tai tallenteen katsojaa. Valmentajakoulutus järjestettiin ensimmäistä 
kertaa monimuotoisena toteutuksena tehden koulutuksesta entistä saavutettavamman.   
  
Vuoden lopussa valmistui Kasvun motivaatiotekijät -tutkimus. Sen mukaan lippukuntien jäsenmäärän kas-
vuun vaikutti eniten aikuisten rekrytointi ja perehdytys, lippukunnan innostuneet ja innostavat johtajat, vies-
tintä ja partio-ohjelmassa onnistuminen. Tärkeimmiksi kasvuun motivoiviksi tekijöiksi nousi lippukunnan 
jatkuvuuden turvaaminen sekä toiminnan tarjoaminen lapsille ja nuorille. Kasvun esteiksi taas koettiin joh-
tajaresurssit, kilpailu muiden harrastusten kanssa sekä tilat. Vuoden lopussa saatettiin alkuun lippukunnille 
suunnatut kasvun treeniohjelmat, jotka toteutuvat kokonaisuudessaan vuonna 2021. 
 
Lippukunnille suunnattu kokeilurahoitus muutettiin jatkuvaksi niin, että sitä voi hakea ympäri vuoden. Nyt 
rahoitus tukee paremmin nopeasti syntyviä projekti-ideoita. Vuonna 2020 rahoitettiin kahdeksan lippukun-
nan kokeilukulttuurihanketta. Waldemar von Frenckell -säätiön 30 000 euron avustuksella rahoitettiin 51 lip-
pukunnan moninaisuusteemaista hanketta. 
 
Partioharrastuksen lopettaneille lähetettävän Exit-kyselyn avulla selvitettiin harrastamisen päättämisen 
syitä. Yleisimmät syyt erota partiosta ovat ajankäytön ongelmat, paikkakunnalta muutto ja harrastuksen 
vaihtaminen, mutta enemmän kuin yhdeksän kymmenestä kaikista vastanneista kuitenkin suosittelisi har-
rastusta muille, joka osaltaan kuvaa harrastuksen laatua ja mielekkyyttä.   
 

    

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 

Valmentajakoulutus 
1/2020 

Pälkäne 7.-9.2.2020 15 

Moninaisuuspäivät Etä 18.-19.4.2020 125 

Valmentajien koulutuspäivä Etä 9.5.2020 37 
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Moninaisuutta etänä: rau-
hankasvatus 

Etä 11.5.2020 8 

Tervetuloa partioon -kurssi Etä 3.5.2020 15 

MOK: teaser Etä 25.5.2020 9 

Moninaisuutta etänä: sisu-
partio 

Etä 25.5.2020 8 

Welcome to Scouting  Etä 6.9.2020 12 

Monikulttuurinen ohjaaja-
koulutus (MOK) 

Helsinki 12.9.-17.10.2020 11 

Moninaisuuspäivät Etä 12.-13.9.2020 31 

Moninaisuutta etänä: kat-
somusdialogi 

Etä 14.9.2020 8 

Valmentajakoulutus 
2/2020 

Etä 2.-4.10.2020 7 

Koulutus etävalmentami-
sesta 

Etä 21.11.2020 25 

Moninaisuutta etänä: osal-
lisuus 

Etä 23.11.2020 10 

Moninaisuustoimijoiden ta-
paaminen 

Etä 12.12.2020 15 

Iltateet -webinaarisarja Etä joka 2. maanantai 2 300 

 

2.2 Kansainväliset yhteydet  
 
Vuoden 2020 maailmanlaajuinen pandemia vaikutti konkreettisimmin Suomen Partiolaisten kansainväliseen 
toimintaan. Alun perin kesälle 2020 Suunniteltu Puolan Euroopan Jamboree peruuntui ja maailmanjärjestöjen 
konferenssit siirrettiin vuodelle 2021. Suomen Partiolaiset järjestivät kansainväliseen partiovaikuttamiseen 
keskittyvän KV-trainee -koulutusohjelman, jonka uudistetut koulutussisällöt kattoivat kansainvälisten lei-
rimatkojen ja koulutusten sekä kansainvälisen vaikuttamisen ja kehitysyhteistyöhankkeiden teemoja. 
 
Suomen Partiolaiset jatkoi Ugandan partiojärjestöjen kanssa nelivuotista kehitysyhteistyöhankettaan 
NoMissedSchoolDays. Ulkoministeriön, Linnea Tuuliaisen rahaston, Otto A. Malmin lahjoitusrahaston ja Tu-
run yliopiston ylioppilaskunnan rahoittaman hankkeen tavoitteena on tasa-arvon edistäminen Ugandassa 
tukemalla tyttöjen koulunkäyntiä. Kuukautisterveyteen keskittyvässä hankkeessa vahvistetaan myös tyttöjen 
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ja naisten vaikutusmahdollisuuksia. Toisen hankevuoden aikana Ugandassa järjestettiin lisää koulutuksia ja 
sidosryhmätapaamisia sekä tuotettiin materiaalia molempien maiden partio-ohjelmissa hyödynnettäväksi. 
Hanke teki muun muassa yhteistyötä kuukuppeja valmistavan Lunetten kanssa. Lunette lahjoitti kuukuppeja 
ja koulutusmateriaaleja piireille jaettaviin koulutuspaketteihin, järjesti Tone of Voice -viestintäkoulutuksen 
sekä aloitti Buy one give some -kampanjan, jossa joka kymmenes partion alennuskoodilla ostettu kuukuppi 
lahjoitettiin Ugandan kumppanijärjestöille. 
 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 

Euroopan Jamboree -
ennakkotapaaminen 

Hollola 10.1.2020 36 

Euroopan Jamboree- 
ennakkotapaaminen 

Kannus 10.1.2020 40 

Euroopan Jamboree-en-
nakkotapaaminen 

Vaasa 8.2.2020 34 

Euroopan Jamboree -
ennakkotapaaminen 

Turkasenjärvi 1.5.2020 23 

KV-trainee Etä 6.2.2020 6 

KV-trainee Etä 25.2.2020 7 

KV-trainee Etä 17.3.2020 9 

KV-trainee Etä 27.4.2020 9 

 
 

2.3 Kasvatus 
Kasvatuksen toiminnanala kehitti partio-ohjelmaa, erilaisia digitaalisia työvälineitä ja tapoja osallistua Vuo-
den aikana samoajaohjelmaa ajantasaistettiin, sekä päivitettiin partioohjelmaa erityisesti katsomuskasva-
tuksen näkökulmasta. Vuoden 2020 Minäkin johdan! -ohjelmapainotuksessa nostettiin esiin johtajuuskas-
vatusta kaikilla ikäkausilla. Yhteistyössä John Nurmisen Säätiön ja Moomin Charactersin kanssa tuotettiin 
Itämereen tutustumiseen ja suojelemiseen liittyvät #MEIDÄMERI-aktiviteetit. 
 
Korona vauhditti partion toimintatapojen ja –muotojen kehitystyötä. Lippukuntia tuettiin ja kannustettiin 
partiotoiminnan siirtämisessä etätoiminnaksi tuottamalla etäpartion toteutusvinkkejä eri ikäkausille, tuot-
tamalla  Ketänä-etäkesäleirimateriaali, jonka avulla oli mahdollista toteuttaa kesäleiri alueellisen tilanteen 
mukaan joko kokonaan etänä tai ryhmän/lippukunnan päiväretkinä. Elokuun alussa järjestettiin Himmee-
etäiltanuotio striimattuna. 
 
Digitaalisia työkaluja pilotoitiin toiminnan järjestämisessä: Partion Discord-kanava toimi nuorten kohtaa-
mispaikkana ja Discordin toimintaa pyörittivät pääosin nuoret toisille nuorille. Minecraft-peliympäristössä 
järjestettiin Bitti-partioleiri. Syyskaudella lippukuntia tuettiin koronaohjeiden mukaisen toiminnan järjestä-
misessä muun muassa Iltakipinä-Teams-tapaamisten muodossa, jossa jaettiin vinkkejä ja vertaistukea. Par-
tio-ohjelmasovellus Kompassia testattiin syksyn aikana ikäkausiryhmien toiminnassa, testauksessa oli mu-
kana 60 ryhmää eri puolilta Suomea. Partio-ohjelma.fi-sivustouudistusprojekti käynnistyi. 



Vuosikertomus 2020 
  

 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

 
 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 

Kipparikurssi Kurssiviikonloput 
etänä/Helsin-
gissä/Turussa/Saa-
ristomerellä 

28.3.2020, 15.-
16.8.2020, 28-
30.8.2020, 10.-
13.9.2020 

16 

Leirinjohtamissemi-
naari 

Helsinki 7.-8.3.2020 10 

Meripartiojohtajapäivät 
Online 

Etä 4.4.2020 25 

Himmee - koko Suomen 
yhteinen iltanuotio 

Etä 2.8.2020  

Eräopaskurssin teoriaosa Evo 13.-16.8.2020 47 

Syvennetty kasvatusva-
liokunta 

Lempäälä 28.-30.8.2020 10 

Meripartiojohtajapäi-
vät Online 

Etä 10.10.2020 25 

LuotsiSatelliitti Etä 24.10.2020 30 

2.4 Talous  
Talouden toiminnanala johti partion tietohallinnon, varainhankinnan ja taloudenhoidon kehittämistä. Vuo-
den aikana suunniteltiin vuoden 2021 alusta voimaan tullut toiminnanalan organisaatiomuutos, jossa toi-
minnanalan digivastuuta selvennettiin ja tehtävänkuvaa kirkastettiin. 
 
Digipalveluiden ja niihin liittyvien toimintatapojen kehitystä jatkettiin voimakkaasti, ja vuoden aikana uusit-
tiin useiden keskeisten digitaalisten ratkaisuiden ylläpitomenettelyt. Vuoden aikana julkaistiin myös aluehal-
lintoviraston tuella tehty uusi partiolaisaloiteratkaisu, johon tehtiin vuoden 2020 aikana viisi aloitetta, joista 
kaksi sai tarvittavan kannatuksen ja joihin molempiin vastattiin vuoden aikana. Myös kululaskujärjestelmää 
päivitettiin. 
 
Partion sähköinen työympäristö Microsoft O365 laajennettiin lippukuntien käyttöön keväällä 2020. Uuden 
CRM-järjestelmän hankinta toteutettiin. Käyttöön otettiin myös jäsenten ja huoltajien asiointipalvelu. 
Talousvaliokunta valmisteli vuoden aikana partio- ja erityisesti tapahtumatuotteiden verkkomyyntiä koske-
van selvityksen. Lisäksi päivitettiin pitkän ajan taloussuunnitelmaa. Talousvaliokunnan luottamushenkilöi-
den pestejä tarkennettiin ja erityisesti projekteille tarjottavaa tukea parannettiin nimettyjen projektiyhteys-
henkilöiden käyttöönotolla. 
 
Lippukunnille tarjottava talousopas päivitettiin ja talouskoulutusta varten luotiin materiaalit. 
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Syksyn aikana valmisteltiin erityisesti digikehityksen vuodenvaihteessa voimaan astunutta uutta organisaa-
tiota sekä käynnistettiin yhdessä kasvatustoiminnanalan digiryhmän kanssa Partio-ohjelma.fi-sivuston uu-
distusprojekti. 
 
Partion jäsenpalvelun toimintaa kehitettiin edellisenä vuonna käyttöönotetun JIRA-ratkaisun avulla. Palve-
lupyyntöjä vastaanotettiin kaiken kaikkiaan lähes kahdeksan tuhatta, joista kolmasosa koski jäsenlaskutusta. 
Partiolaisten adventtikalenterikampanjaa varten suunniteltiin erilaisia skenaarioita koronapandemian va-
ralle. Adventtikalenterikampanja toteutui lopulta varsin hyvällä tuloksella. Partion ystävät -yksityisvarain-
hankinnan ohjelma tuotti myös aiempia vuosia paremmin. 

2.5 Vapaaehtoistuki  
Vapaaehtoistuen toiminnanalalla jatkettiin partion vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämistä 
muun muassa mittaamalla johtamistaitojen kehittymistä partiossa Johtajuuden itsearviointi -kyselyllä. Par-
tion johtamiskäsitystä kehitettiin edelleen, ja partion johtamismalli (WAGGGS) julkaistiin partion aiemman 
johtamismallin (WOSM) rinnalle. Partion mentorointiohjelmassa muodostettiin viisitoista mentori–aktori-
paria, joista osa aktoreista oli Finnjamboree Kajon johtajia. Poikkeusaikojen vuoksi pestaustyökalujen piiri-
kierros toteutui suunniteltua suppeampana. Lippukunnan johtajiston hyvinvoinnin tueksi julkaistiin Viihty-
vyyspeli, joka helpottaa pestihyvinvointiin liittyvistä asioista keskustelua. Partiorekisteri Kuksan vapaaeh-
toisten rekrytointityökalun toiminnallisuuksien kehittäminen jatkui läpi vuoden. Viestinnässä nostettiin 
esiin nuorten mielen hyvinvoinnin merkitystä ja turva-aikuisten pestin tärkeyttä, jonka lisäksi Turvallisesti 
yhdessä -verkkokoulutus julkaistiin englanniksi. Ensiapukaluston päivityksessä otettiin isoja askelia hank-
kimalla hyvin varusteltuja, lainattavia ensiapureppuja.   
 
Koronapandemia vaikutti koulutustapahtumien toteutukseen merkittävästi ja verkkokoulutusmateriaalien 
tarve tuli selväksi viimeistään kevään etätoiminnan käynnistyttyä. Koulutuksia jouduttiin perumaan ja siir-
tämään paljon sekä suunnittelemaan uusia toteutustapoja etäyhteyksillä toteutettuihin koulutuksiin. 
Partion yhteisten koulutuksien verkkotehtäviä suunniteltiin partion Moodleen paljon. Piirien partiokoulutta-
jille tarjottiin myös tukea Moodlen käyttöön. Partiopiirit huomasivat verkkokoulutuksien mahdollisuudet ja 
etäkouluttautuminen on tullut jäädäkseen osaksi partiokoulutuksia. Finnjamboree Kajon tekijöiden perehdy-
tys aloitettiin Moodlen avustuksella. Minä partiolaisena -koulutuksen pilotti järjestettiin ensimmäisen ker-
ran. Pilotin tuloksena koulutus otetaan koulutusjärjestelmän osaksi ja jatkossa sitä järjestetään vuosittain. 
Osaamismerkkien jalkautus nuorille ei toteutunut suunnitellusti, koska kesän isot leirit peruttiin vallitsevan 
tilanteen vuoksi. Sen sijaan osaamiskortit julkaistiin nuorimpien ikäkausien osaamisen tunnistamisen tueksi. 
 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 

Minä partiolaisena -
koulutus (pilotti) 

Hyvinkää 24.-26.1.2020, 9.-
11.10.2020 

22 

Partiojohtajajatkokoulu-
tuksen kouluttajakoulu-
tus 

Ikaalinen 31.1.-2.2.2020 41 

Koulutusohjaajakoulutus Pälkäne, Etä 7.-9.2.2020, 9.5.2020,  29 

TG kurs (Ruotsinkielinen 
partiojohtajajatkokoulu-
tus yhteistyössä 
Scouternan kanssa) 

Sauvo 14.-16.2-2020 15 
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Partiojohtajajatkokoulu-
tus (Ko-Gi 138, vaellus) 

Etä, Lieto, Enontekiö 27.-29.6.2020, 27.-
28.6.2020, 14.-22.8.2020 

26 

Partiojohtajajatkokoulu-
tus (Ko-Gi 136, pääsiäi-
nen) 

Hämeenlinna, Etä 5.-9.8.2020, 23.-
25.10.2020 

36 

Value Based Leadership -
koulutus 

Järvenpää, Salo, Järven-
pää/Loppi 

14.-16.8.2020, 2.-
4.10.2020, 13.-15.11.2020 

30 

Partiojohtajajatkokoulu-
tus (Ko-Gi 139, kaamos) 

Hämeenlinna, Etä 28.-30.8.2020, 28.-
30.12.2020 

36 

Value Based Leader-
ship Diplomiseremo-
nia 

Espoo 3.9.2020 54 

Vapaaehtoistuen foorumi Tampere 12.9.2020 53 

Partiojohtajajatkokoulu-
tuksen kouluttajakoulu-
tus 

Turku 9.-11.10.2020 23 

 

2.6 Viestintä ja markkinointi  
Viestintä- ja markkinointityö Suomen Partiolaisissa onnistui hyvin. Koronapandemiasta huolimatta toimin-
nanala pystyi toteuttamaan valtaosan tavoitteistaan, tukemaan muita toiminnanaloja ja pitämään tekemisen 
tason korkealla. Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala panosti syksyllä merkittävästi adventtikalenteri-
kampanjan tukemiseen ja uusien markkinoinnin keinojen käyttöönottoon kasvokkain tapahtuvan myynnin 
ollessa rajoitettua. 
 
Partion jäsenkasvutavoitetta edistettiin tammi- ja elokuussa toteutetuilla Liity partioon -kampanjoilla. Par-
tion verkkosivujen Tule mukaan -osion kävijämäärät nousivat reippaasti edellisestä vuodesta. Suomen Par-
tiolaiset toteutti toista kertaa valtakunnallisen, yli 70 tapahtuman aikuisrekrykampanjan alkusyksystä 2020 
sekä laajensi markkinointiaan korkeakouluopiskelijoille kohdentaen. Koululaisten partioseikkailu oli syksyllä 
suositumpi kuin koskaan ja 46 000 lasta ympäri Suomen pääsi tutustumaan partioon. Kevään Esikoululaisten 
Partioviikon peruuntuminen korvattiin toimittamalla kaikkien ekaluokkalaisten perheisiin elokuussa par-
tiomateriaalia osana MLL:n Hyvä alku koulutielle -postitusta.  
 
Partion tunnettuutta nuorten kohderyhmässä lisäsi alkuvuodesta toteutettu TubeTour-kiertue, jolla partio 
oli näyttävästi esillä eri paikkakunnilla. Valitettavasti TubeTour katkesi koronan takia kesken, mutta sen ti-
lalle tehtiin kesällä someyhteistyötä muutamien vaikuttajien kanssa. Kampanjoiden lisäksi lippukunnille tar-
jottiin monipuolista materiaalia paikallisen markkinoinnin tueksi.  
 
Sosiaalisten medioiden kanavia ja niiden käyttöä kehitettiin aktiivisesti.  15 nuoren muodostama some-ryhmä 
tuotti sisältöjä erityisesti Instagramiin ja suunnitteli loppuvuodesta TikTokin käyttöönoton. Lisäksi 20 
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nuoren vapaaehtoisen toimituskunta vastasi neljä kertaa vuodessa kaikille partiolaisille lähetettävän, erityi-
sesti teini-ikäisille suunnatun Partio-lehden sekä sähköisen Partiomedian sisällöistä.   
Perustyö viestinnässä onnistui hyvin ja sen tueksi laadimme uudet, vuonna 2021 käyttöön tulevaan strategi-
aan pohjautuvat Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet partiossa sekä brändiohjeen. Verkkosivujen osalta 
kehitettiin erityisesti englanninkielistä sivustoa sekä käynnistettiin lippukunnille tarjottavan uuden verkko-
sivuratkaisun suunnittelu.   
 
 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 

Viestinnän ja markki-
noinnin koulutusvii-
konloppu 

Helsinki/etä 26.-27.9.2020 54 

Partio-lehden suun-
nittelupäivä 

Tampere 6.6.2020 11 

Young Spokespeople 
–koulutus 

Kärkölä 24.-26.1.2020 26 

 

2.7 Yhteiskuntasuhteet  
Yhteiskuntasuhteiden toiminnanala vaikutti yhdessä muiden nuorisojärjestöjen kanssa nuorisoalan rahoi-
tuksen turvaamiseen vuodelle 2021. Nuorisoalan rahoitus kompensoitiin täysimääräisesti valtion budjetista 
vuoden 2020 tasolle. Vuoden aikana toiminnanala teki yhden lausunnon, muutamia kannanottoja sekä mie-
lipidekirjoituksia ja oli mukana nuorisojärjestöjen yhteisissä vetoomuksissa kunnianhimoisen ilmastolain ja 
EU:n nuorisoaloitteen puolesta. Loppuvuodesta 2020 Eduskunta myönsi Evon nuorisoleirialueen kehittämi-
seen lisämäärärahan valtion budjetin käsittelyn yhteydessä. 
 
Uusien kansallispuistojen valmistelua seurattiin tiiviisti ja keskusteluja käytiin eri sidosryhmien kanssa. Ym-
päristöministeriö julkaisi ehdotukset uusiksi kansallispuistoiksi marraskuussa 2020 ja Evolle esitettiin pe-
rustettavan uusi kansallispuisto. Partion merkitys oli huomioitu ja partion laajassa käytössä oleva nuoriso-
leirialue on rajattu jo lähtökohtaisesti puiston ulkopuolelle. Partiolaiset saivat myös edustajan Evon tiede-
kansallispuistoa valmistelevaan alueelliseen työryhmään, joka aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. 
 
Kuntavaaleihin valmistauduttiin partion kuntavaalitavoitteiden luomisella ja viestimällä tavoitteista muun 
muassa eduskuntaryhmille. Partiolaisille luotiin yhteinen vaalipöllö-merkki  ja lippukunta- sekä piiritoimi-
joita koulutettiin kuntavaaleihin valmistautumiseen ja kuntavaikuttamiseen liittyen. Y-trainee koulutus jär-
jestettiin poikkeusvuodesta huolimatta hybridimallilla. Koulutukseen osallistui 30 uutta nuorta vaikuttajaa. 
Kesän tapahtumat jouduttiin koronatilanteen takia perumaan, mutta  Bitti-virtuaalileirillä järjestettiin kaksi 
sidosryhmätilaisuutta Teamsin välityksellä, joihin osallistui yhteensä 44 henkilöä.   
 
Evankelis-luterilaisen kirkon kanssa käytiin tiivistä vuoropuhelua peruskirjauudistuksesta ja sen vaikutuk-
sista toimintaan. Vuoden 2020 aikana käyty keskustelu tiivisti entisestään hyvää yhteistyötä kirkon kanssa: 
Kirkkohallituksen kanssa päivitettiin yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin tammikuussa 2021. Keskustelua 
käytiin myös ortodoksisen kirkon kanssa ja sovittiin keskinäisen yhteistyösopimuksen päivittämisestä. 
 

Kumppanuudet 
Kumppanuustyön osalta merkittävä askel oli kumppanuusstrategian hyväksyminen alkuvuonna 2020. Uuden 
kumppanuusstrategian mukaisesti käynnistettiin uuden kumppanuusryhmän käynnistäminen sekä avoimen 
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pestihaun kautta, että myös kutsumalla ryhmän toimintaan mukaan SP:n ja piirien projektien kumppanuuk-
sista vastaavat luottikset. Ryhmä muodosti itselleen edelleen toimintasuunnitelman strategian tavoitteiden 
toteuttamiseksi, jonka mukaisesti pystyttiin toimimaan edistämään kuukausitasolla, koronasta huolimatta. 
Fokus tekemisessä ollut sekä projektien oman toiminnan ja tavoitteiden tukemisessa, että myös itse kumppa-
nuustoiminnan kehittämisessä (CRM, koulutusmateriaalit, tilaisuudet, neuvottelut).  
 
Kumppanuusstrategian mukaisesti Suomen Partiolaiset lähti muodostamaan kumppaniperhettä tavoitteena 
rakentaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja pitkäaikaisia yhteistyön malleja eri tahojen kanssa. Vuonna 2020 
solmittiin ensimmäinen pääyhteistyökumppanuus UPM-Kymmenen kanssa sekä uudet yhteistyösopimukset 
Erätauko-säätiön, Moomin Charactersin ja Suomen Punainen Risti Ensiavun kanssa. Lisäksi Suomen Partiolai-
set uusi puitesopimuksensa Metsähallituksen ja jatkoi puitesopimuksen optioaikaa Puolustusvoimien kanssa 
sekä kehitti edelleen sisällöllistä ja viestinnällistä yhteistyötä jo tuttujen kumppaniensa kanssa. Viestinnän 
osalta SP aloitti uuden sidosryhmillensä suunnatun muutaman kerran vuodessa ilmestyvän sähköisen uutiskir-
jeen, jonka tavoitteena on kertoa partion uutisia entistä laajemmalle kohderyhmälle. 
 
 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 
Yhteiskuntasuhteiden piiripäivä 

Helsinki 2.2.2020 14 

Yhteiskuntasuhdevaliokunnan semi-
naariviikonloppu Rehvakka 21.-23.8.2020 7 

Virtuaalinen sidosryhmätilaisuus 
Bitti-leirillä etä 15. ja 16.62020 44 

Y-trainee kouluksen lähijakso 1/2 
Helsinki 18.-20.9.2020 31 

Y-trainee kouluksen lähijakso 2/2 
 etä 9.-11.10.2020 27 

Partioparlamentaarikoiden nokipan-
nukahvit Helsinki 7.10.2020 50 

 

3 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 
 
Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Fin-
lands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) och Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP-FS). FiSSc finns till för 
att stöda sina medlemmar, kårerna, och för att främja scoutarbetet på svenska i Finland. FiSSc upprätthåller 
ett kansli som till avtalade delar verkställer centralorganisationens tjänster så som kommunikation, 
medlemsinformation och medlemstjänster på svenska. Endast satsningarna för Finlands Scouters landsom-
fattande svenska verksamhet 2020 lyfts fram här. Övrig landsomfattande svenskspråkig verksamhet beskrivs 
i FiSSc:s årsberättelse för 2020. 
 
I enlighet med samarbetsavtalet har FiSSc i sin verksamhet förverkligat SP-FS strategi 2019–2020; scouting 
för alla, scouting fostrar till gott ledarskap och scouting är en initiativtagande samarbetspartner.  
 
Denna rapport utvärderar de satsningar som lyftes i planen för den landsomfattande svenskspråkiga 
verksamheten 2020. Utöver dem gjordes även annat som kom upp under året. Åtgärder vars målgrupp är 
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scoutkårerna har högsta prioritet, enligt logiken att scoutkårerna ska erbjudas samma eller motsvarande 
oberoende av språk. Flera åtgärder konstateras vara sådana att de ännu behöver följas upp närmare eftersom 
de inte blivit klara under 2020. En del åtgärder som t.ex. materialproduktion görs på svenska först efter att de 
finska blivit klara, om det är frågan om exakt samma produkt.  Många åtgärder, som här inte skilt omnämns, 
är sådana som innebär marknadsföring och mindre översättningsinsatser av FiSSc. 
 
De olika satsningar som förverkligats på svenska är direkt från SP-FS åtgärder för verksamheten 2020. De 
verkställda åtgärderna är alla ordinarie verksamhet, d.v.s. SP-FS hade inga projektfinansierade beställningar 
till FiSSc år 2020.  
 
 

3.1 Resultat 
Den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten finansieras delvis med stöd av ett understöd från cen-
tralorganisationen till Finlands Svenska Scouter, i enlighet med det gällande samarbetsavtalet. Grundfinan-
sieringssumman för 2020 var enligt budget 351 135 euro (2019: 373 727 euro, förverkligat 351 304 euro), den 
förverkligade summan 355 647 euro. Summan justeras mot förverkligade kostnader i FS i slutet av budgetåret. 
I Finlands Scouters budget fördelas helhetssumman på de olika verksamhetsområdena enligt:  
 

Verksamhet-
sområde  

Fördelning  Relativ andel  

Ledarstöd och ut-
bildning  

-49791 14 %  

Scoutfost-
ran och program  

-49791 14 %  

Kårstöd  -49791 14 %  
Marknadsfö-
ring och kommuni-
kation  

-64016 18 %  

Organisationsverk-
samhet  

-71129 20 %  

Ekonomi- och me-
delsanskaffning  

-71129 20 %  

 TOTALT  - 355 647 €   100 %  
 
 
För år 2020 hade Finlands Scouter inte initierat skilda projektunderstöd som skulle behöva redovisas. 
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Liite 1. Suomen Partiolaisten yhteistyökumppanit ja tukijat     
 
Suomen Partiolaiset on aloitteellinen yhteistyökumppani. Järjestö vaikutti yhteiskunnallisesti ja kansainvä-
lisesti jäsenyyksiensä ja ulkoisten edustajiensa kautta. Suomen Partiolaiset teki kannanottoja ja lausui erityi-
sesti nuorisotyöstä ja -politiikasta sekä esimerkiksi Suomen hallitusohjelmasta ja kansallisesta metsästrate-
giasta asiantuntijuuden teemojensa perusteella. 
 
Suomen Partiolaisten kumppanuustyötä tehdään vuonna 2020 hyväksytyn kumppanuusstrategian ja sitä tu-
kevan toimintaohjeen mukaisesti. Suomen Partiolaiset haluaa vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan, 
tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä rakentaa merkittäviä, pitkäaikaisia ja vastavuoroisuuteen perustu-
via yhteistyösuhteita.  
 
Seuraavassa kuvataan Suomen Partiolaisten viime vuoden jäsenyydet järjestöissä ja verkostoissa sekä yhteis-
työkumppanit.  
 
 
Taulukko 1. Järjestö- ja verkostojäsenyydet  
 
 

Järjestö tai verkosto Suomen Partiolaisten edustaja  
Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Juuso Luomala 1.3.2020 asti, hallituksen jäsen  
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, 
YK-nuorisodelegaatti   

Yuri Birjulin, partion suosituksella tehtävään va-
littu 

Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Ilmi Salminen, vaalivaliokunnan puheenjohtaja 
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry  Maija Santalahti, hallituksen jäsen 
Nuorten Akatemia ry Hanna Salminen, hallituksen jäsen 
Suomen YK-liitto ry  Mikko Jalo, hallituksen varajäsen 
Opintokeskus Sivis (Opintotoiminnan keskus-
liitto ry) 

Laura Kalervo, hallituksen varajäsen 

Kansalaisareena ry Lasse Roiha, hallituksen varajäsen   
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry Petri Salovaara, hallituksen varajäsen 
Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry (FSC) Ei edustajaa vuonna 2020 
Suomen Metsäyhdistys Anna Haavikko, hallituksen jäsen  
Ulkoilufoorumi Helka Otsolampi, valmistelutoimikunnan jäsen 
Kirkkopalvelut ry Jari Nieminen, valtuuston jäsen 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa  Pauliina Kiilava, keskustoimikunnan jäsen 
Suomen Hostellijärjestö ry Mirva Matikka, edustajiston jäsen, Helka Otso-

lampi, edustajiston varajäsen  
Suomen radioamatööriliitto ry Ei edustajaa vuonna 2020 
Projektiyhdistys ry Ei edustajaa vuonna 2020 
Aikakauslehtien liitto ry Ei edustajaa vuonna 2020 
Finnish Business & Society ry Ei edustajaa vuonna 2020 
Harrastamisen verkosto Helka Otsolampi ja Petra Valkonen, jäsenet  

 
Taulukko 2. Edustajat ja kansainvälinen yhteistyö  
 

Kansallinen tai kansainvälinen organisaatio 
tai toimielin 

Suomen Partiolaisten edustaja  

Kansallinen metsäneuvosto 2019-2023 Petri Salovaara, edustaja, Anna Haavikko, vara-
edustaja 

Valtion nuorisoneuvosto 2019-2023 Mirva Matikka edustaja 
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Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelu-
kunta KANE 2017-2021 

Kaisa Leikola, edustaja 

Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden 
johtokunta 

Jari Nieminen, edustaja. Uusi johtokunta valittu 
syksyllä 2020, partiolaisilla ei edustajaa.  

Traficomin veneilyverkosto Kirsi Honkasalo, edustaja 
Turvallisuuskomitean järjestöfoorumi Kaisa Leikola, edustaja 

 
Taulukko 3. Keskeiset yhteistyökumppanit  
 

Yhteistyökumppani tai tukija  Yhteistyön tarkoitus  
Metsähallitus Suomen Partiolaisten ja Metsähallituksen yh-

teistyön tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten 
vastuullista luontosuhdetta ja luonnonvarojen 
kestävää käyttöä. Keskeisiä keinoja on viestintä- 
ja tapahtumayhteistyö sekä Evon valtakunnalli-
sen nuorisoleirialueen kehittäminen yhteis-
työssä. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen 
kirkon välillä solmitun yhteistyösopimuksen 
mukaan partiotoiminta voi olla kirkon omaa 
lapsi- ja nuorisotyötä.  

Suomen ortodoksinen kirkko Suomen Partiolaisten ja ortodoksisen kirkon vä-
lillä solmitun yhteistyösopimuksen mukaan par-
tiotoiminta voi olla kirkon omaa lapsi- ja nuori-
sotyötä. 

Puolustusvoimat Puolustusvoimat tukee partiota suurtapahtu-
missa.  

WWF Suomen Partiolaisten ja ympäristöjärjestö 
WWF:n yhteistyö on osa laajempaa kansainvä-
listä partioliikkeen ja WWF:n yhteistyötä uhan-
alaisen ja monimuotoisen luonnon puolesta. 
Suomessa yhteistyö painottuu luontokasvatuk-
seen ja yhteiseen viestintään.  

Scandinavian Outdoor Oy  Scandinavian Outdoor vastaa virallisten par-
tiotuotteiden, kuten merkkien ja partioasujen 
myynnistä ja jakelusta. Yhteistyön tarkoituksena 
on turvata ja taata partiotuotteiden saatavuus 
kaikkialla Suomessa. 

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen Partiolaisten ja Hämeen ammattikor-
keakoulun yhteistyö liittyy osaamisen tunnista-
miseen ja tunnustamiseen. HAMK kehittää myös 
Evon valtakunnallista nuorisoleirialuetta Suo-
men Partiolaisten ja Metsähallituksen kanssa.  

Hämeenlinnan kaupunki / Linnan kehitys Oy Partiolla on yhteistyösopimus Hämeenlinnan 
kaupungin Linnan Kehitys Oy:n kanssa koskien 
Evon retkeilyalueella järjestettäviä partiotapah-
tumia.  

UPM  Suomen Partiolaisten ja UPM:n kumppanuus ra-
kentuu kestävän kehityksen ja ilmastonmuutok-
sen teemojen ympärille. UPM toimii pääyhteis-
työkumppanina Johtajatulet- ja Kajo -tapahtu-
missa. 
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Taulukko 4. Tukijat  
 

Kansallinen tai kansainvälinen organisaatio 
tai toimielin 

Tuen kohde ja tarkoitus   

Ulkoministeriö No Missed School Days -kehitysyhteistyöhanke  
Erasmus+ (Opetushallitus)  Yhteiskuntasuhde-trainee-koulutusohjelma  
Tunkelon säätiö Moninaisuus- ja saavutettavuustyö 
Auramo-säätiö Johtamiskoulutus 
Folke Bernadotten Muistosäätiö Kansainvälinen partiotoiminta  
Jenny ja Arttu Wihurin rahasto Johtamiskoulutus 
Fondation du Scoutisme Mondial  
Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto  
Waldemar von Frenckells stiftelse sr Partiolippukuntien toiminta 
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr Partiotoiminnan yleisavustus 
Lasten Päivän Säätiö  Partion ystävät -rahasto (jäsenmaksuva-

pautukset)  
Päivikki ja Sakari Sohbergin säätiö Partion ystävät -rahasto (jäsenmaksuva-

pautukset) 
 Partiokasvatus  
Maa- ja metsätalousministeriö Nuorten osallisuus metsästrategiassa - hanke  
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Liite 2. Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt ja edustajat  
Suomen Partiolaisten vapaaehtoisorganisaatio muodostui vuonna 2019 noin 70 ryhmästä. Suomen Partio-
laisten vapaaehtoisina toimi vuoden aikana lähes 420 henkilöä. Ryhmät ja vapaaehtoiset jäsennetään seuraa-
vassa toiminnanaloittain.  

Järjestön johto  
Hallituksen jäsen Pesti hallituksessa  
Maria Ruohola Puheenjohtaja 
Lasse Roiha Varapuheenjohtaja 
Malin Lindholm Varapuheenjohtaja 
Mari Sundell Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen 
Inari Timonen-Nissi Kansainvälisistä yhteyksistä vastaava hallituksen 

jäsen, kansainvälinen valtuutettu WAGGGS 
Kaisa Johto Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen  
Jyri-Petteri Paloposki Taloudesta vastaava hallituksen jäsen 
Antti Reinikainen Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen 
Satu Salo-Jouppila Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava halli-

tuksen jäsen 
Mirva Matikka Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen 
Reetta Grönlund Kansainvälinen valtuutettu WOSM  

 
Varsinainen jäsen  Nimi ja pesti partioneuvostossa  
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Olli Ahvo, varsinainen jäsen 

Heini Jokinen, varajäsen, Timo Seppälä, varajä-
sen  
Sohvi Kuusitunturi, varajäsen, Antti Pirinen, va-
rajäsen  

Finlands Svenska Scouter rf Mikaela Korin-Niemi, varsinainen jäsen, Victor 
Spiby, varsinainen jäsen 
Jockum Lundsten, varajäsen, Matilda Wenman, 
varajäsen, Robert Lecklin, varajäsen, Niklas 
Kumpulainen, varajäsen 

Hämeen Partiopiiri ry Henri Backman, varsinainen jäsen, Atte Kesti, 
varsinainen jäsen, Hilja Mäkinen, varsinainen jä-
sen, Heli Vuorinen, varsinainen jäsen, Tytti 
Lindroos, varsinainen jäsen 
Anni Ylinen, varajäsen, Anu Niemi, varajäsen, 
Markus Leivuori, varajäsen, Minna Horelli, vara-
jäsen 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry Aleksi Luumi, varsinainen jäsen, Antti Matikai-
nen, varsinainen jäsen 
Mervi Varis, varajäsen, Reetta Suonpää, varajä-
sen, Mikko Laitinen, varajäsen, Jonni Nykänen, 
varajäsen  
Miikael Saksman, varajäsen, Laura Tiittanen, va-
rajäsen  

Kymenlaakson Partiopiiri ry Elina Toimela, varsinainen jäsen 
Ilkka Korppi, varajäsen, Heidi Katajisto, varajä-
sen, Kristiina Mäkinen, varajäsen 

Lapin Partiolaiset ry Sanna Koponen, varsinainen jäsen 
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Anna Enbuske, varajäsen, Kimmo Vääriskoski, 
varajäsen, Laura Kunelius, varajäsen, Julius 
Oförsagd, varajäsen, Lauri Hakko, varajäsen  

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Pauli Engblom, partioneuvoston puheenjohtaja 
Eero Kivistö, varsinainen jäsen, Roope Korpela, 
varsinainen jäsen, Anna Engblom, varsinainen 
jäsen, Stefan Stjärnstedt, varsinainen jäsen, Ma-
ria Nikkari, varsinainen jäsen  
Enni Heikintalo, varajäsen, Noora Kankare, vara-
jäsen, Alli Koskimäki, varajäsen, Kris Loimaala, 
varajäsen , Anna Lagerroos, varajäsen, Teppo 
Laine, varajäsen, Hilkka Näse, varajäsen  

Pohjanmaan Partiolaiset ry  Arttu Tanner, varapuheenjohtaja 
Saija Kivelä, varsinainen jäsen 
Raisa Lindeman, varajäsen, Ines Sirén, varajäsen, 
Tiia Tuhkasaari, varajäsen, Emmi Turpeinen, va-
rajäsen  

Pohjois-Savon Partiolaiset ry Olli Happonen, varsinainen jäsen 
Eero Sauramäki, varajäsen, Ilari Heitto, varajä-
sen, Soile Viitikko, varajäsen  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Janne Heiskanen, varapuheenjohtaja  
Pinja Söderholm, varsinainen jäsen, Niko Tam-
minen, varsinainen jäsen, Tiina Varhee, varsi-
nainen jäsen 
Iiro Lehtiniemi, varajäsen, Lassi Heinilä, varajä-
sen, Inka Kekäläinen, varajäsen, Suvi Kettunen, 
varajäsen  

Uudenmaan Partiopiiri ry  Jussi Leinonen, varsinainen jäsen, Oskari Tolva-
nen, varsinainen jäsen 
Juho Packalén, varajäsen, Riina Seppälä, varajä-
sen  

  
 

Työryhmä Jäsenet 
Partion peruskirjan uudistaminen (työryhmä) Maria Ruohola, Puheenjohtaja, Viivi Alilöytty, 

Reetta Grönlund, Saija Kivelä, Mikko Laitinen, 
Jockum Lundsten, Hilja Mäkinen, Susanne Ny-
lund, Ilona Turunen, Ulla Värre 

Partion strategia (työryhmä) Lasse Roiha, puheenjohtaja, Antti Reinikainen, 
Elias Herva, Henna Heikkilä, Marianna Pouta, 
PinjaSöderholm, Maria Nikkari, Pekka Hankela, 
Jussi Leinonen  

Partion jäsenyyskäsitys (työryhmä) Antti Reinikainen, puheenjohtaja, Lasse Roiha, 
Jyri-Petteri Paloposki, Kira Järves, Victor Spiby, 
Antti Matikainen, Stefan Stjärnstedt 

Partion pitkän ajan taloussuunnitelma (työ-
ryhmä) 

Jyri-Petteri Paloposki, puheenjohtaja, Malin 
Lindholm, Arvi Snäll, Atte Jantunen, Antti Mati-
kainen ja Panu Räsänen 

Kestävä kehitys partiossa (työryhmä)  Mirva Matikka, puheenjohtaja, Kaisa Johto, Ma-
lin Lindholm, Inari Timonen-Nissi, Niko Tam-
minen, Mikko Jalo, Meeri Näppilä, Annika 
Stubbe, Iiris Somervuori, Tiina Varhee 
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Partion kasvu (työryhmä)  Malin Lindholm, puheenjohtaja, Maria Ruohola, 
Satu Salo-Jouppila, Mari Sundell, Sarita Murto-
järvi, Tea Hurme, Anna Bryk, Anna Koroma-
Mikkola 

Kasvun johtoryhmä  Ekp: Heini Jokinen  
Fissc: Fanny Aaltonen  
Häme: Anni Ylinen  
JSP: Mervi Varis  
Kymi: Maria Sakki  
Lappi: Soile Koivuranta  
LSP: Anna Engblom, Maarit Pirinen  
PP: Juulia Tavasti  
Päpa: Tiia Merenheimo, Johanna Junkkari  
Uusimaa: Jussi Leinonen, Nina Miettinen  
EKP: Heini Jokinen 
SP: Malin Lindholm, Anna Bryk, Tea Hurme 

Ansiomerkkiryhmä Satu Tammilehto-Hänninen, puheenjohtaja, 
Timo Seppälä, Henna Heikkilä, Pasi Mikkonen, 
Jens Back, Heikki Tolvanen, Aleksi Luumi, Lasse 
Roiha Maria Ruohola 

Tutkimus- ja kehitysryhmä (T&K) Samuli Bergman, puheenjohtaja, Miikael Saks-
man, Janne Peltola, Elina Järvinen, Ilona Pitkä-
nen, Annamari Rahikainen, Anna Oikarinen 

Digi- ja muotoiluryhmä Heikki Otsolampi, puheenjohtaja  
Finnjamboree 2022 -projekti Janne Costiander, johtaja, Maria Nikkari, johtaja  
Satahanka 2021 -projekti Helena Siivonen, johtaja, Ville Sahlström, johtaja  
Vaalitoimikunta Anu Niemi, puheenjohtaja, Taru Pulkkinen, Sonja 

Uschanov (26.11.2020 asti), Miikael Saksman, 
Jasper Kurjenniemi 

Johtajatulet 2021 –tapahtuman johtoryhmä Milka Hänninen, tapahtumajohtaja, Mimi Rantanen, 
tapahtumajohtaja, Siiri Naukkarinen, Katariina Aalto-
nen, Aliisa Saari, Tomi Niemi, Juho Pyörny, Ville 
Vänskä, Tiina Varhee, Sanni Pohjannoro, Emma Ylis-
talo, Hilja Mäkinen 

Johtajatulet 2021 –tapahtuman ohjausryhmä Mikko Roininen, puheenjohtaja, Jonni Ahonen, Henna 
Peltoniemi, Antti Reinikainen 

Aluevaliokunta 
Työryhmä Jäsenet 
Aluetyön valiokunta Sonja Miettinen, puheenjohtaja, Sanna Nygård, 

Salla Rantamäki, Laura Vainio, Ilona Turunen, 
Elina Lähteenmäki, Anni Karsma, Mari Sundell 

Moninaisuusryhmä 
 

Sanna Nygård, puheenjohtaja, Veera Hatakka, 
Maija Vuorinen, Miina Brodkin, Nina Leino, 
Minna Enqvist, Antti Väyrynen, Hilja Mäkinen 

Kokeilukulttuuriryhmä Salla Rantamäki, puheenjohtaja, Tuuli Vauramo, 
Laura Lundell, Laura Rantalainen, Hilla Aaltio 

Valmentajatiimi Laura Vainio, puheenjohtaja, Maria Setälä, Jukka Rau-
daskoski, Hanna Nevalainen, Erika Ali-Hokka, Perttu 
Pihlajaviita 

Kansainvälisten yhteyksien valiokunta 
Työryhmä Jäsenet 
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Kansainvälisten yhteyksien valiokunta Reetta Grönlund, Inari Timonen-Nissi, Tuulia 
Engblom, Suvi Kettunen, Essi Kurki, Sofia Savo-
nen, Toni Juntunen, Daniela Söderman, Carla 
Aarnio, Jasper Kurjenniemi, Saija Angerman, Aa-
ron Löfgren, Ester Halmari, Rasmus Helaniemi, 
Ellen Ekblom, Laura Kinnunen, Ella Räsänen, 
Henni Varhimo 

No Missed School Days -kehitysyhteistyöhanke Laura Silver, Vilma Virtanen, Reetta Harkko, 
Säde Karhu, Laura Lettermeier, Eerika Väisänen, 
Jenny Lundman, Petteri Näreikkö 

 Sakari Warro, Salla Grönlund, Krista Topi, Jaffa 
Toivanen, Saara Pajunpää, Johanna Suomalai-
nen, Elina Alajoki, Vesa Vepsä 
 

Ugandan leirimatka 2022 
 
 
 
 
Explorer Belt 2021 
 
 
 
 
Moot 2022 

Eerika Väisänen, Mari Paviala, Elli Ahonen, Ville-
Mikko Kinnunen, Linnea Pekkarinen, Mikko Kel-
tanen, Anni Rossi, Akseli Silfver, Henri Backman 
 
Oskari Lumikari, Matti Sippola, Mikko Laitinen, 
Anna Vuorenmaa, Laura Lettenmeier, Ronja Lind-
berg, Hanna Kouhia, Ada Jokela 
 
Kiia Huttunen, Riina Riihilahti-Jylhä, Eeva Blom-
berg, Tiia Ojamaa 

Kasvatusvaliokunta 
Työryhmä Jäsenet 
Kasvatusvaliokunta Sonja Uschanov, Anne Taljavaara-Gore, Elina 

Seppälä, Merja Pietilä, Mikko Paukkila, Nuutti 
Nikola, Onni Ylitalo, Outi Rantala, Anni Silvola, 
Hanna-Kaisa Keskiväli, Katja Raikas, Samuli 
Laine, Stella Björkholm 

Kilpailuryhmä Samuli Laine, puheenjohtaja, Annette Ukkola, 
Annina Koskinen, Jari Matikainen, Mikko Kinnu-
nen, Pyry Nurmilo 

Meripartioryhmä Hanna-Kaisa Keskiväli, puheenjohtaja, Anni Sil-
vola, puheenjohtaja, Akseli Silfver, Emilia Pöyry, 
Ilari Immonen, Jan-Erik Engren, Janne Puikko, 
Kirsi Honkasalo, Mikael De Meulder, Mikael 
Lindberg, Niko Luntamo, Ville Sahlström 

Meripartiokoulutuksen uudistusryhmä  Ville Koho, Erkkitapani Hintsa, Lassi Liimatai-
nen, Eveliina Saari, Johanna Vuollet, Jukka Kos-
kelainen, Jukka Lassila, Vilja Parkkunen, Kalle 
Parviainen, Kalle Pesonen 

Kasvatuksen digiryhmä Onni Ylitalo, puheenjohtaja, Lauri Suomalainen, 
Taru Airola, Otto Hyytiälä, Mikko Pöri, Joona 
Leppänen, Johannes Lares, Iines Piesala, Antti 
Vuorela 

Katsomuskasvatusryhmä Merja Pietilä, Stella Björkholm 
Karhunhammasraati Elina Sirainen, puheenjohtaja, Albert Vallunen, 

Veikko Ojala, Ville Teittinen 



Vuosikertomus 2020 
  

 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Kasvatuksen käännösryhmä Jenny Airaksinen, puheenjohtaja, Paula Davidson, 
Johanna Joensuu, Iisa Aranko, Outi Rantala  

JOTA-JOTI-ryhmä Victor Spiby, Antti Auranen, Reetta Glader, Maria 
Kaunismaa  

Talousvaliokunta 
Työryhmä Jäsenet 
Talousvaliokunta Liisa Lundell, puheenjohtaja, Aino Valkama, Arvi 

Snäll, Atte Jantunen, Juha Mäenalusta, Pekka 
Hankela, Saija Liimatainen, Samuli Korjonen, 
Tiina Riihilahti-Jylhä, Veera Arvonen 

IT-ryhmä Veli-Matti Lammentausta, Juha Mäenalusta, 
Miika Hänninen, Jyri-Petteri Paloposki 

Evo-ryhmä Ilona Turunen, puheenjohtaja, Jari Nisula, Tero 
Keso, Sara Alanärä, Juha Mäenalusta, Anna-Lea 
Nissi, Mikko Paukkila, Pirkko Tuutti, Mikko Hieta-
nen, Jari Hintsa, Maria Sakki, Lauri Takala, Marika 
Orava, Janne Costiander, Kimmo Kotro, Mikko 
Laakkonen, Nuutti Lehtikuja, Vesa-Pekka Murto-
vaara, Juha Mustonen, Poppis Suomela 

Vapaaehtoistuen valiokunta  
Työryhmä Jäsenet 
Vapaaehtoistuen valiokunta Sarita Murtojärvi, puheenjohtaja, Anne Salmela, 

Jari Nisula, Annina Kainu, Pauliina Kiilava, Tarja 
Nieminen, Henna Peltoniemi, Janne Roslöf, Jussi 
Lares, Hanna Salminen, Timo Siren 

Johtamisverkosto Jari Nisula, puheenjohtaja, Anne Salmela, pu-
heenjohtaja, Sara Miesmaa, Roosa Mäntyneva, 
Pihla Pitkänen, Maya Hänninen, Marja-Leena 
Räsänen-Ala-Alho, Marja Viluksela, Lind Vainio, 
Joachim Pippingsköld, Susanna Paavolainen 

Koulutusohjaajaverkosto Sanna Tamminen, puheenjohtaja, Eveliina Virta-
nen, puheenjohtaja, jäsenet ovat piirien koulu-
tusohjaajia 

Turvallisuusverkosto Pia Heiskanen, puheenjohtaja, Pauliina Kiilava, 
puheenjohtaja, Aleksi Mertsalmi, Henri Back-
man, Ilkka Mikkonen, Jonna Karppanen, Minna 
Auranen, Oskari Suvanto, Tarja Kallio, Tero Hon-
kaniemi  

Osaamisverkosto Annina Kainu, puheenjohtaja, Tarja Nieminen, 
puheenjohtaja, Antti Perttunen, Eeva Sinisalo-
Juha, Johanna Heinonen, Marja-Leena Räsänen-
Ala-Alho, Petri Isoluoma, Petri Louko 

Koulutusryhmä Hanna Salminen, puheenjohtaja, Timo Siren, pu-
heenjohtaja (1.3.2020 alkaen), Eino Juhani Ylö-
nen, puheenjohtaja (1.3.2020 asti), Eveliina Vir-
tanen, Evis Eteläniemi, Heini Jokinen, Katri Hie-
tanen, Kira Järves, Netta Nevalainen, Sanna 
Tamminen, Siiri Vainio 

Value Based Leadership -ryhmä Henna Peltoniemi, puheenjohtaja, Annukka Sor-
jonen, Ela Arasola, Heli Perälä, Irene Paajanen, 
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Jaana Ovaska, Jussi-Pekka Teini, Lauri Sankari, 
Mikko Roininen, Riikka Helminen, Minna Tar-
vainen, Noora Löfström, Reetta-Elina Kinnunen, 
Sara Miesmaa 

Value Based Leadership 6 -tiimi Maya Hänninen, koulutuksenjohtaja, Saara Ny-
känen, Salla Reinikainen, Timo Moilanen, Ville 
Vänskä 

Value Based Leadership 7 -tiimi Reetta-Elina Kinnunen, koulutuksenjohtaja, Sara 
Miesmaa, koulutuksenjohtaja, Wiki Wiksröm, 
Antti Koistinen, Mikko Hurme, Virpi Ruotsalai-
nen 

Ko-Gi -ryhmä Jussi Lares, puheenjohtaja, Janne Roslöf, pu-
heenjohtaja, Viljami Lampilinna, Valtteri Karhu, 
Teemu Kujala, Rasmus Nurminen, Pekka Han-
kela, Pasi Mikkonen, Minna Karhunen, Merja 
Ranta-Aho, Markus Leivuori, Marjukka Aalto-
nen, Mari Voutilainen, Leena Lehikoinen, Laura 
Grönlund, Katri Hietanen, Josefin Taubert, Jarmo 
Heinonen, Hanna Svensson, Elina Norros, Daniel 
Weintraub, Annina Kainu, Anne Toukonen, Anna 
Munsterhjelm 

  
Pestiryhmä Meeri-Maaria Jaarva, puheenjohtaja, Mari Piiro-

nen, puheenjohtaja, Anne Parviainen, Maria 
Hast, Maria Mamia, Päivi Jouste, Marinka Rossi-
Korhonen, Tuija Piipponen 

E-oppimistiimi Netta Nevalainen, puheenjohtaja, Siiri Vainio 
  

Viestintä- ja markkinointivaliokunta  
Työryhmä Jäsenet 
Viestintä- ja markkinointivaliokunta Marianna Pouta, puheenjohtaja, Anni Rossi, 

Laura Kanerva, Mari Lehtisalo, Sonja Kananen, 
Susanna Koivisto  

Partio-lehden toimituskunta Susanna Koivisto, päätoimittaja, Laura Kanerva, 
päätoimittaja, Viivi Larri, Venla Rakkola, Roosa 
Mäntyneva, Otto Virtanen, Nea Koskivaara, 
Miska Loimaala, Miriam Luotsila, Mimma Tuo-
misalo, Meeri Rasivirta, Lotta Tuominen, Karo-
liina Närvänen, Joosef Abokhter, Jenny Nikula, 
Janina Sjöberg, Iris Pajunen, Henri Tammi, 
Heikki Heinonen, Emmi Järvinen, Emma Siekki-
nen, Catherine Huynh, Antti Kylmänen, Alina Sa-
loma, Sara Alm, Anni Taitto 

Kuvausryhmä Mari Lehtisalo, puheenjohtaja, Aleksi Murtojärvi, 
Antti Lietjärvi, Atte Kesti, Essi Koski, Jari Marvia, 
Jesse Braun, Jonne Sjögren, Juha-Antti Heikki-
nen, Miska Loimaala, Susanna Mikander, Joel 
Forsman, Saku Huovinen 

Sosiaalisen median ryhmä  Sonja Kananen, puheenjohtaja, Anna Käyhkö, Elli 
Halme, Inka Kiuru, Jessica Komulainen, Lara 
Laamanen, Marjukka Valtanen, Miro-Matias 
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Kutvonen, Olli Särkilahti, Saara Korhonen, Saija 
Angerman Silja Salmela, Tiia Kuukkanen 

Young Spokesperson -kouluttajaryhmä Anni Rossi, puheenjohtaja, Bea-Lina Holmberg, 
Atte Kesti, Mira Kokko, Saija Angerman, Hanna 
Hämäläinen 

Yhteiskuntasuhteiden valiokunta  
Työryhmä Jäsenet 
Yhteiskuntasuhteiden valiokunta Siiri Tuovila, puheenjohtaja, Atte Kesti, Joona 

Aaltonen, Petri Salovaara, Juha Mustonen, Eetu 
Piilola, Mikko Jalo, Ella Keski-Panula, AnnaKaisa 
Tikkinen, Jari Nieminen, Juuso Luomala (osan 
vuodesta)  

Kumppanuusryhmä  Juha Mustonen, puheenjohtaja, Henri Backman, 
Johanna Karlström, Joni Pinomäki, Kirsi Honka-
salo, Lotta Kuuteri, Johanna Suomalainen, Paavo 
Tertsunen, Ville Vänskä  

Metsäryhmä  Petri Salovaara, puheenjohtaja, Mikko Jalo, Anna 
Haavikko, Katja Lähtinen, Viljo Mannerjoki, Miia 
Pulkkinen, Sari Pynnönen, Anna Repo, Emma 
Siltala, Tiina Witikkala, VIlle Yrjänä, Laura Lehto 

Yhteiskuntasuhdetrainee-koulutusohjelman 
projektiryhmä 

Eetu Piilola, puheenjohtaja, Kiti Kainulainen, 
Meri Leppänen, Jasper Kurjenniemi  

Kuntavaalien projektiryhmä Joona Aaltonen, puheenjohtaja, Aino Hokkanen, 
Johanna Karlström, Melina Weckman, Siiri Mer-
takorpi, Venla Haapaniemi, Ville Rajala 

Nuorten metsäneuvoston kokous – hankkeen 
projektiryhmä 

Mikko Jalo, puheenjohtaja, Helmi Lillberg, Henri 
Annila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Liite 3. Suomen Partiolaisten valtakunnallinen ruotsinkielinen toiminta 
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Följande åtgärder rapporteras enligt planen för den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten 2020, den 
planerade åtgärden finns till vänster i tabellen och rapporten i högra spalten:  
 
Kårstöd 1 och 2 (Aluetyö)  

Vi marknadsför och deltar i de finskspråkiga 
coachutbildningarna, och utvecklar en fler-

formsutbildning. Tvåspråkig utbildning son-
deras.  

De finskspråkiga coachutbildningarna och i synnerhet 
den planerade tvåspråkiga coachutbildningen 
marknadsfördes till coacherna. Pga. coronapandemin 
och lågt deltagarantal så ställdes den tvåspråkiga 
utbildningen in och slogs ihop med en finskspråkig 
flerformsutbildning. En person från FiSSc deltog i 
utbildningen.   

Vi stöder våra coacher  
 

Coacherna stöds via e-post och Teams-inlägg. 
Samtliga coacher i förbundet fick mellanhandslag, där vi 
gick genom uppdraget, vad de åstadkommit och 
målsättningar.  
Kårstödsgruppen ordnade en halvdags coachträff på di-
stans i september och införde under 2020 månatliga 
diskussionstillfällen (coachchill) på distans för 
coacherna.  
Vi inledde en utvärderings- och utvecklingsprocess för 
coachsystemet. Arbetet fortsätter under 2021. 

Vi utvecklar Chefsposten  
 

Chefsposten utkom 7 ggr under 2020. Utskicket 
breddades till att omfatta även kårsekreterare och 
kårekonomer. Nyhetsbrevet har fått en etablerad 
position och fler verksamhetsområden har kunnat 
utnyttja den för att sprida information om sitt arbete. 
Cirka hälften av mottagarna har bevisligen tagit del av 
innehållet.    

Vi förverkligar olika stödmaterial och -verk-
tyg för coacherna på svenska  

 

Coacherna uppmuntrades att fortsätta arbeta med 
kvalitetsverktyget Steg för steg mot en bättre scoutkår 
och ta i bruk En drömscoutkår-verktyget. En 
uppföljnings- och planeringstabell för coacherna 
skapades i Teams.  

Vi stöder scoutkårerna genom att utdela un-
derstöd från Frenckellska stiftelsen  

 

Frenckell-stipendier delades ut till fem kårer i FiSSc. 
Temat var utmanande för FiSSc:s kårer, så endast ett 
fåtal ansökningar lämnades in och en stor del av FiSSc:s 
andel av understödet från Frenckell-stiftelsen blev 
outnyttjat. Enligt överenskommelse med stiftelsen 
förlängdes användningstiden för bidragen. 

Vi tar fram och erbjuder olika verktyg och 
stöd för kårernas chefstrion  

Uppdragskorten för kårchef, programchef och 
uppdragschef uppdaterades på svenska och 
publicerades. 
Vi ordnade en chefsträff på distans i november. Ett 
lekfullt chefstriotest och kårens trivselspel översattes 
och lanserades.  
Under våren gjordes en ringrunda till kårcheferna för att 
kolla upp hur de hanterade corona-läget och erbjuda 
stöd.    

Vi erbjuder distinkta utbildningar på web-
ben, per distans eller som närträffar kring 

viktiga teman som kårerna behöver  
 

Kårerna erbjöds i augusti inför terminsstarten fyra 
utbildningstillfällen online på svenska gällande den nya 
e-tjänsten (asiointipalvelu), 13 kårer deltog i 
utbildningarna. Vidare erbjöds kårerna enskilda 
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tillfällen för bl.a. medlemsfakturering via Kuksa och 
andra kårspecifika Kuksa utbildningar. Inför 
adventskalenderkampanjen erbjöd vi utbildning åt 
julkampanjcheferna online via Teams. 

Vi stöder rekryteringen av chefer och 
coacher och deltar också i FS:s tävling  

 

FiSSc deltog inte i någon rekryteringstävling ordnad av 
FS.  
Chefstriomodellen och de olika chefsuppdragen synlig-
gjordes och förklarades i en artikel i Scoutposten 
2/2020, för att uppmuntra allt fler kårer att ta dem i 
bruk.  

Vi arbetar med att grunda nya kårer  
 

En ny kår grundades då en avdelning från 
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna bröt sig loss och 
bildade en egen förening. Kåren har vuxit och kommit 
bra igång. Kåren fick hjälp med att registrera 
föreningen, ordna sitt medlemsregister och komma 
igång med verksamheten. 
Ett par andra kårprojekt har varit aktuella men p.g.a. 
coronaläget har de nya aktiva inte velat gå vidare med 
planerna.   

Vi producerar och implementerar material 
kring tillväxtåtgärder  

 

Material för kårerna på scout.fi sidorna uppdaterades 
och kompletterades. Kampanjsidan för 
vuxenrekrytering översattes och material för Bli Scout 
kampanjen förverkligades.  

Vi deltar i de olika gemensamma till-
fällena kring mångfald och arbetar 

för mångfald i scouterna  
 

Vi hade flera deltagare i FS olika tillfällen och 
utbildningar om mångfald i scouterna. 
Vi lanserade en tillgänglighetstämpel under 2020. Vi 
deltog i svenska hörnan planeringsarbetet inför 
Helsingfors Pride.   

Vi tar fram material till stöd för mångfald i 
scouterna  

 

Vi utvecklade och genomförde pilotutbildningen 
Introduktion för normkritiskt ledarskap. Vi har även 
arbetat för att skapa nya modeller för kårerna för 
arbetet kring mångfald inom scouterna. 
Vi utvecklade en svenskspråkig version av scoutkassen 
“Alla med”, som innehåller tillgänglighets- och 
mångfaldsmaterial, samt införskaffade några exemplar 
av kassen för utlåning till kårer och för förbundets 
evenemang och utbildningar. 

Vi tar fram och sprider information om lyck-
ade case kring tillväxt i kårerna  

Kårerna som deltog i vuxenrekryteringskampanjen 
lyftes i Scoutposten nr 4. De kårer som under året vuxit 
mest uppmärksammandes med personliga 
telefonsamtal till kårcheferna och i gemensamma 
utskick. 

Vi deltar i gemensamma tillfällen så 
som Kohtaus  

Kohtaus sköts pga. corona-pandemin upp till januari 
2021. Flera av FiSSc:s förtroendevalda deltog då.  

  
 
 
 
 
Scoutfostran och -program (Kasvatus)  

Vi marknadsför utbildningar och 
evenemang så 

Roverscoutevenemanget Väre inhiberades innan någon 
marknadsföring satte igång. Eräopaskurssi marknadsfördes i våra 
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som Eräopaskurssi och det nation-
ella roverscoutevenemanget Väre  

 

kanaler. Vi har inte tillgång till information om anmälningar och 
deltagare. 

Vi tar fram det svenska materialet i 
scoutprogrammet som stöder fost-

ran till ledarskap och synliggör pro-
gramsatsningen för året  

 

Vi översatte en stor del av programsatsningens material och 
aktiviteter och synliggjorde ledarskapet i scoutprogrammet i så 
gott som alla våra kanaler upprepade gånger under året samt 
under vårens scoutledarträff.  

Vi tar fram material som stöd för 
nya vuxna i scoutverksamheten  

 
 

Bl.a. följande material som riktar sig till nya vuxna togs fram: 
Guide till ditt scoutäventyr, Tips för den nya vuxna, Årsklocka 
för en ny vuxen. Nya vuxenrekryteringssidor med en mängd 
material skapades på scout.fi. Nyproducerat material för 
scoutprogrammet hann inte bli klart på finska, vi inväntar det. 

Vi upprätthåller det svenska materi-
alet på scoutprogram-

met.fi samt webbsidans funktioner  
 

Scoutprogrammet.fi uppdateras kontinuerligt och vi har en rätt 
klar översikt över läget på sidorna. Vi ligger helt naturligt några 
steg efter de finskspråkiga sidorna eftersom översättning och 
bearbetning tar tid, men vi kommer stadigt och säkert efter. 

Vi producerar material till stöd för 
programcoacherna  

 

Vi har strävat efter att hålla coacherna uppdaterade om olika 
projekt och material kring program och fostran, men har inte 
producerat något särskilt material specifikt för coacherna. 
Nyproducerat material för scoutprogrammet hann inte bli klart 
på finska, vi inväntar det. 

Vi utvecklar scouternas färdighets-
utbildningar och utbildningar kring 

fostran  
 

Sjörådet och utegruppen har aktivt följt med utvecklingen av 
sjö- och utekurser och gjort (och gör fortsättningsvis) behövliga 
uppdateringar. 

Vi utvecklar webbutbildningar kring 
fostran  

 
 

Webbutbildningen Reseledarens guide är översatt och 
publicerad på svenska. Övriga webbutbildningar kring fostran 
har vi inte gjort något åt ännu, men vi följer aktivt med vad som 
produceras på finska för att kunna avgöra vad som borde göras 
på svenska och med vilken tidtabell. 

Vi utvecklar explorerscoutprogram-
met  

 

Explorerscoutprogrammet blev klart på finska vid årsskiftet. Vi 
utvecklar programmet på svenska under år 2021. 

Vi utvecklar scoutprogrammet gäl-
lande åskådningsfrågor  

Arbetet har påbörjats; mycket kommer att göras 2021. 

Vi uppdaterar säkerhetsföreskrif-
terna för verksamhet till sjöss  

Dessa är inte klara på finska ännu. 

Vi implementerar och marknadsför 
familjescouting, programmet är en 

satsning på förbundslägret  
  

På grund av pandemiläget har implementeringen och 
marknadsföringen av familjescouting inte varit särskilt aktiv, 
och förbundslägret blev inhiberat och kunde inte fungera som 
inkörsport. Men vi har strävat efter att vara lyhörda och 
uppmuntrande när det gäller kårers tankar kring 
familjescoutingen. 

Internationellt (Kansainväliset yhteydet)  
Vi marknadsför internationella läger och utbild-

ningar  
Har inte varit aktuellt i och med pandemin. 

Vi stöder kårernas internationella projekt och 
utlandsresor  

Utbildningen Reseledarens guide är översatt och 
publicerad. Övrigt stöd har inte varit aktuellt i och 
med pandemin. 

Vi synliggör internationella kampanjer, så 
som biståndsprojekt  
 

#Nomissedschooldays-materialet är ännu i 
korrekturläsningsskedet så det stora synliggörandet 
av det kommer att ske 2021.  
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Marknadsföring och kommunikation (Viestintä ja markkinointi)  

Vi är med om att utveckla innehåll och ta i 
bruk digitala medier i samråd med det 

övriga scoutfältet  
 

Vi producerar kontinuerligt innehåll på svenska. 
Försök att intensifiera arbetet och bredda basen för 
vem alla som medverkar i producerandet har gjorts 
men arbetet för bättre genomslagskraft fortsätter 
ännu. 

Vi ger ut den svenskspråkiga scouttidningen 
Scoutposten, den utkommer fyra gånger under 

året som papperstidning  

Tidningen har utkommit 4 ggr., som planerat.   

Vi utnyttjar erbjudna utbildningar så gott vi 
kan  

Mest pga. av coronaläget uteblev deltagandet på 
kurser.  

Vi förverkligar vuxenrekryteringskampanjen 
under scoutveckan på svenska  

14 kårer deltog i kampanjen i augusti och september. 

Vi förverkligar en rekryteringskampanj i 
högskolor i början av hösten som en del av Bli 

scout-kampanjen  

Vi förverkligade rekryteringskampanjen på social 
media på Arcada i Helsingfors, ÅA i Åbo och Novia i 
Vasa. 
 

Vi producerar innehåll på svenska till sociala 
medier och mediaplattformen Partiomedia  

 

Innehåll har producerats till sidorna. Vi har egna 
Facebook och Instagramkanaler som vi uppdaterar 
kontinuerligt.  Under 2020 gjordes en 
kommunikationsförfrågan till kårerna med syftet att 
få fram vilket innehåll våra medlemmar vill ha till 
vilken kanal, 159 svarade på enkäten. Arbetet med att 
analyser våra kanaler och innehållet fortsätter 2021.  

Vi översätter och producerar innehåll till 
det svenska materialet för Äventyrsveckan och 

Skolkampanjen   
 

Vi översatte det uppdaterade materialet både för 
Äventyrsveckan och Lilla Scoutveckan. Vi översatte 
mejlutskicken på svenska och skickade ut 
marknadsföringsmejlen. Vi samlade ihop 
kontaktuppgifterna till alla svenskspråkiga skolor, 
eftisar och förskolor. Samt att vi upprätthöll de 
svenskspråkiga hemsidorna.  
Lilla Scoutveckan: År 2020 deltog 105 förskoleklasser 
med sammanlagt 2201 elever i förskolekampanjen.  
Äventyrsveckan: År 2020 deltog 99 skolklasser och 
eftisgrupper med sammanlagt 2681 elever i 
kampanjen. 

Vi upprätthåller och utvecklar innehållet och 
funktioner på scout.fi  

Sidorna har uppdaterats och använts aktivt. Nya 
sidor, tex stödmaterial för vuxenrekrytering har 
gjorts enligt behov. 

Vi gör en Bli scout-kampanj i början av hösten  
 

Kampanjen förverkligades med bilder på social 
media som boostades med betald marknadsföring. 

 
Ledarstöd och utbildning (Vapaaehtoistuki)  

Vi tar fram formuleringen av scoutingens ledar-
skap/stigande svårighetsgrad på svenska 

 

Kompetenscentrets åtgärder har ännu inte 
bearbetats på svenska. Följs upp under 2021 då även 
andra svenska insatser görs tillsammans med andra 
svenska aktörer. 

Vi gör verktyget för att utvärdera erhållen kom-
petens som man förvärvat i uppdrag eller frivil-

ligarbete på svenska   

Kompetenscentrets åtgärder har ännu inte 
bearbetats på svenska. Följs upp under 2021 då även 
andra svenska insatser görs tillsammans med andra 
svenska aktörer. 
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Vi tar fram nya Open Badges  
 

Fyra nya Open Badges översattes från finska i slutet 
av 2019. 2020 har inga nya märket tagits fram 
eftersom ansökningarna varit rätt få hittills och det 
kändes inte ändamålsenligt att ta fram nya. Fokuset 
har istället varit på att marknadsföra befintliga. 
Totalt finns det 10 Open Badges att ansöka om på 
svenska. 2020 ansöktes och godkändes 3 kårschefs-
/kårekonoms- Open Badges på svenska.  

Vi marknadsför TG-utbildningar till svensksprå-
kiga ledare  

 

Vi har synliggjort och marknadsfört TG-
utbildningarna. Speciellt marknadsfördes den 
tvåspråkiga TG-utbildningen i form av seglats för 
2021. 9 FiSScar är anmälda.  

Vi implementerar materialet Ledarskap i scou-
terna till kårerna  

 

Vi har översatt den nya ledarskapsmodellen 
(WAGGGS), den och andra ledarskapsverktyg har 
implementerats i våra utbildningar. Den nya 
ledarskapsmodellen syns också i det uppdaterade 
scoutprogrammet.  

Vi erbjuder våra ledare mentorskap inom ramen 
för FiSSc:s mentorprogram  

 

Sex mentorpar har träffats regelbundet under året. 
En mentorskapsträff med temat “emotionell 
intelligens” tog plats online i november med 35 
deltagare. 

Vi deltar i utvärderingen av det egna ledar-
skapet-förfrågan och följer upp resultaten  

 

Förfrågan har gått ut på finska och svenska. 69 
FiSScar svarade på enkäten. Vi har noterat 
medeltalen i våra strategimätare.  

Vi följer upp och förverkligar enligt skild 
plan moodlekurser kring ledarskap  

 

De kurser vi haft på svenska i moodle har 
uppdaterats och upprätthållits.  

Vi uppmuntrar deltagande och deltar enligt för-
måga i utbildningar och utvecklingstill-

fällen som arrangeras  
 

Utbildningstillfällen har synliggjorts för våra ledare 
och vi har uppmuntrat till deltagande. Någon 
uppföljning av vem som deltagit var finns inte, 
speciellt som många tillfällen var online. Vi ser inte 
heller i Kuksa vem som anmäler sig till olika 
tillfällen.  

Vi kommunicerar och uppmuntrar till aktivt bruk 
av scouternas handslagsmodeller. Vi erbju-
der stöd och verktyg för hållbara uppdrag.  

 

Nya handslagsbotten togs fram 2020. Under hösten 
scoutledarträffar informerades det om de nya 
materialen och nyttan med handslag. Information 
om handslag har även varit synligt i flera nummer av 
Kårposten och Chefsposten.  

Vi deltar i Bästa stället för frivilliguppdrag-en-
käten och följer upp resultaten 

Enkäten marknadsfördes i olika kanaler. FiSSc 
arrangerade även en egen tävling bland alla de kårer 
som haft 5 eller fler svaranden. Totalt 181 personer 
från FiSSc svarade på enkäten, 136 kåraktiva och 45 
personer aktiva på förbundsnivå. 

Vi använder uppdragsverktyget i Kuksa och ut-
vecklar våra processer för rekrytering  

 

Alla uppdrag på förbundsnivå publiceras och ansöks i 
uppdragsverktyget, även stabsuppdrag. En ny 
tidsplan för rekrytering av förbundets 
förtroendevalda påbörjades under året.  

Vi översätter siminstruktionerna  
 

Instruktionerna har inte översatts 2020, men vi 
kommer ta del av instruktionerna 2021 på finska sen 
när de finns. 

Vi arbetar för att fler ledare går Tryggt tillsam-
mans-utbildningen  

 

En satsning inför förbundslägret var inplanerad men 
avstyrdes då lägret inhiberades (covid-19). Arbetet 
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med att informera och öka medvetenheten om 
frågorna fortsätter. 

Vi ser till att modulerna för scouternas säker-
het uppdateras i de olika utbildningarna   

 

Arbetet är inlett på finska. Vi följer upp det och gör 
motsvarande, sker under 2021. 

 
  
Förbundets ledning (Järjestön johto)  

Vi deltar i scouternas gemensamma förstärkta 
utskottsarbete  

Våra styrelsemedlemmar, anställda och 
gruppordföranden har deltagit i de förstärkta utskottens 
möten.  

Vi deltar i gemensamma forum för scoutingens 
ledning  

 

Vår ledning har deltagit i Järjestöjohdon seminaari, 
pijo-möten, kasvun johtoryhmä, olika 
temaworkshoppar och våra scoutråd i Scoutrådets 
möten. Verksamhetsledaren arbetar med de övriga 
dito i gemensamma forum. 

Vi diskuterar framtida sätt att samarbeta 
inom scoutfältet och ser över samarbetet mel-

lan FS och FiSSc  
 

Vi har diskuterat framtida modeller för samarbete 
och fortsätter med det. FiSSc är inte en del av 
personalomorganiseringsprocessen men samarbetet 
med FS prioriteras högt. Nya modeller behöver tas 
fram senare då det framtida samarbetet diskuteras. 

Vi upprätthåller för egen del en aktiv kommuni-
kation mellan FiSSc:s och FS:s styrelser  

Styrelsemedlemmarna har haft en aktiv kontakt sins 
emellan. Modellerna för kontakhållning har varierat. 

Vi firar scouting 110 år tillsammans med det öv-
riga scoutfältet i Finland  

 

Scouting 110 i Finland år var tema på ett av 
åldersgruppsevenemangen under året (tänkt att vara 
på alla, men ganska få blev av). Scouting 110 var 
synligt i some, logon översattes. 

Vi stöder det svenska på följande Finnjamboree 
och bidrar efter förmåga till ett fungerande och 

bra flerspråkigt läger  

Gemensamma möten kring svenskan på Kajo 2022 
har hållits. Resursering och arbetssätt har 
diskuterats gemensamt. FiSSc har erbjudit sin 
expertis gällande fungerande flerspråkighet.  

Vi deltar i det strategiska arbetet för tillväxt och 
annat överenskommet  

En styrelsemedlem deltog i möten för Kasvun 
johtoryhmä. 

Vi gör en egen plan för tillväxt  
 

Planen för tillväxt är ännu under arbete. Enskilda 
åtgärder har verkställts men helhetsplanen 
behandlas under vintern 20-21 i styrelsen.  

Vi deltar i framtagandet av den nya strategin för 
scoutingen 

FiSSc:s scoutråd och ordförande har deltagit i 
arbetet. Förfrågningar och workshoppar riktade till 
medlemmarna har gjorts även på svenska. 

Vi utvecklar vidare vårt system för tackande och 
arbetar för att fler blir tackande inom ramen för 

utmärkelseteckensystemet  
 

Vi beställde nya tack-pinsar till alla kårer. Alla kårer 
fick en pins per påbörjad 40e medlem. Vi påbörjade 
en artikelserie i Scoutposten som lyfter 
utmärkelsetecknen för de olika åldersgrupperna. Vi 
marknadsförde det nya Polstjärnespännet och kunde 
även dela ut de första tre tecknen i slutet av året.   

 
  
 
Ekonomi (Talous)  

Vi kommunicerar viktiga frågor på svenska  
 

Under våren påbörjades veckovisa coronainfomail 
utskick till kårens chefstrio, sekreterare, vicekårchef. 
Coronainfomailen fortsatte även under hösten. 
Utskicket var uppskattat av kårledarna och fick bra 
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feedback. Vi har kontinuerlig kommunicerat vikten 
av medelsanskaffning med hjälp av 
adventskalenderkampanjen. 

Vi följer upp utvecklingen av scouternas inform-
ationssystem och står för det svenska förverkli-

gandet samt följer upp att det fungerar även för 
de svenska medlemmarna (Kuksa, Scout-ID och 

O365)  

Under våren övergick även vi till att koppla 
O365login till ScoutID. Höstens nya förtroendevalda 
kunde således skapa sina login själv utan insatser av 
kansliet.  

Vi deltar i utvecklingen av adventskalenderkam-
panjen och förverkligar kampanjen på svenska  

Adventskalenderkampanjen förverkligades i sin 
helhet tvåspråkigt. Extra insatser satsades på att 
stöda kårernas webbförsäljning. 

Vi marknadsför Scoutingens vänner och ser till 
att upplägget fungerar även för den svenska 

scoutverksamheten  

Vi har översatt material och synliggjort Scoutingens 
vänner. 

Vi följer upp utbildningar och verktyg för kå-
rerna och ser till att de svenskspråkiga kårerna 

har tillgång till motsvarande som de finska   

Kårerna kunde under våren ta i bruk O365 Teams för 
kårbruk. Vi arrangerade Teams utbildning kring 
detta åt kårerna. E-tjänsten (asiointipalvelu) tog i 
bruk tvåspråkigt.  

Vi erbjuder kårerna utbildningsmaterial kring 
ekonomihantering  

Under FiSScAkademin, ett evenemang för 
roverscout- och ledare ordnades en workshop om 
ekonomihantering. Workshoppen var online och 
finns inspelad för framtida bruk.  

Vi följer upp och deltar i olika kartlägg-
ningar o.dyl.   

 

Vi följer regelbundet upp exit-undersökningens svar.  

Vi utnyttjar verktyg så som Jira och CRM i våra 
projekt  

 

Login till Jira finns, systemet har en väldigt låg 
användningsgrad. Endast nio tilldelade 
meddelanden. 
Vi har deltagit i planeringstillfällen kring det nya 
CRM-verktyget och meddelat våra samarbetsparter 
till FS. Vi har ännu inte tagit i bruk CRM-verktyget, 
men följer med utvecklingen.  

 
Samhälle (Yhteiskuntasuhteet)  

Vi identifierar positioner och ställen där vi 
vill påverka och samarbetar med FS i påverkans-

arbete  
 

Vi har kartlagt potentiella ställen att vara med och 
påverka, t.ex. ett ungdomsevenemang på 
Hanaholmen och Stafettkarnevalen. Men samtliga 
evenemang inhiberades pga. covid-19.  

Vi samarbetar för ett aktivt scoutparlamentari-
kernätverk  

Detta har inte gjorts, endast på diskussionsnivå. 

Vi förbereder oss inför kommunalvalet med 
material och målsättningar  

 

Målsättningarna har översatts och behandlats. 
Scoutkandidatsidan har också uppdaterats. Vi har ett 
gott samarbete med kuntavaaliryhmä.  

Vi bevakar för scouterna viktiga samhällsfrågor 
och gör scouternas röst hörd även i den svensk-

språkiga debatten   

Som exempel på detta översatte vi och skickade vi en 
insändare kring hobbykoordinatorer i samband med 
planering av finlandsmodellen i maj.  

Vi synliggör Scouting 110 år på lämpliga sätt  
 

Scouting 110 var synligt i some, logon översattes.  

Vi upprätthåller god kontakt med beslutsfattare 
inom Borgå stift och uppmuntrar kåraktiva att 

ställa upp i olika val  
 

I januari träffade scoutchefen, vice scoutchefen, 
verksamhetsledaren och koordinatorn med ansvar 
för samhälle biskopen för Borgå stift i Borgå. Kontakt 
har hållits regelbundet. Valfrågor har belysts i våra 
kommunikationskanaler. 
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Vi förbereder oss på att aktivt medverka i plane-
ringen av följande Finnjamboree och 

stöda det svenska på lägret  
 

En enkät till kårerna gjordes gällande deltagande i 
följande storläger. Vi uppmuntrar våra ledare att 
söka sig till uppdrag i lägerorganisationen. 

Vi stöder de svenska kårerna i att skapa och upp-
rätthålla samarbeten och bygga partnerskap, 

speciellt med viktiga referensgrupper som t.ex. 
kommunen och församlingen  

 

Etiska principer för scouternas samarbeten 
översattes och publicerades på våra hemsidor. Inför 
kommunalvalet har vi informerat om varför det är 
viktigt för kårerna att ha en god kontakt med 
kommunen. Vi kartlade också utifrån årsrapporten 
vilka kårer som meddelat att de inte har ett 
samarbete med kommunen. Planen är att 2021 
kontakta speciellt de här kårerna. Vi uppdaterade 
information på hemsidan gällande samarbetsparter 
och scoutingens budskap.  

Vi deltar i gemensamma utbildningar och till-
fällen kring partnerskap och liknande  

 

Två förtroendevalda deltog i yhteiskuntasuhteiden 
piiripäivä i februari, därtill har vi aktivt deltagit i de 
förstärka utskottsmötena på våren och hösten.  

 
 
 
  


