Suomen Partiolaisten hallitus esittää partioneuvostolle, että Suomen
Partiolaiset – Finlands Scouter ry
1. Liittyy Moniheli ry:n jäseneksi
Mikä Moniheli?
Moniheli ry on yli 100 monikulttuuri-, maahanmuuttaja- ja kotoutumista
tukevan järjestön verkosto Suomessa. Verkosto tukee alan vieraskielisiä
toimijoita, heidän yhteiskunnallista osallistumistaan ja edistää
yhdenvertaisuutta Suomessa.
Moniheli ry:n tarkoitus on edistää yhä monikulttuurisemman suomalaisen
yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, että se on hyvä paikka elää myös koko
ajan kasvavalle uussuomalaiselle väestöllemme. Tätä missiota Moniheli
toteuttaa toimimalla tällä hetkellä yli 110 eri monikulttuurijärjestön
valtakunnallisena yhteistyöverkostona. Verkosto kasvaa koko ajan ja
erityisesti viime vuosina maahanmuuton lisääntyessä. Monihelin
jäsenyhdistykset ja -järjestöt uussuomalaisine jäsenineen ovat juuriltaan
noin 40 eri maailman maasta.
Kulttuurien moninaisuus, tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus ovat Monihelille
keskeisiä arvoja, joita se pyrkii vaalimaan verkostossaan muun muassa
kannustamalla jäseniään yhteisöllisyyteen ja keskinäiseen kunnioitukseen.
Moniheli odottaa arvokkuutta, asiallisia toimintatapoja ja läpinäkyvyyttä
kaikilta jäseniltään, työntekijöiltään ja yhteistyökumppaneiltaan kaikessa
toiminnassa.
Mitä jäsenyys tarkoittaa?
Suomessa rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy Monihelin arvot, voi liittyä
verkoston jäsenjärjestöksi. Jäsenjärjestö voi käyttää Monihelin palveluja
(mm. ohjaus ja neuvonta, koulutukset, Moniheli-avustuksen hakeminen) ja
osallistua verkoston toimintaan (yleiskokoukset, hallitus, verkostoituminen
ja vaikuttamistyö).
Jäsenyys maksaa vuosittain 25 euroa, ja sen lisäksi uudet jäsenjärjestöt
maksavat 25 euroa liittymismaksua (vain kerran).
Miksi partion pitäisi liittyä jäseneksi?
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Monihelin kautta partion on mahdollisuus löytää yhteistyökumppaneita sekä
paikallisella että valtakunnallisella tasolla maahanmuuttajatyön lisäämiseksi.
Muita jäsenjärjestöjä: https://www.moniheli.fi/jasenjarjestot-memberassociations/
Lisätietoja hausta: Petra Valkonen, p. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi

2. Liittyy Lastensuojelun Keskusliiton jäseneksi
Mikä Lastensuojelun Keskusliitto?
Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö, joka
toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien
asioissa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Keskusliitto tavoittelee
yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle
päätöksenteossa ja että lapselle kuuluvat oikeudet toteutuvat
täysimääräisinä.
Keskusliiton tehtävänä on lastensuojelun kehittäminen ja alalla toimivien
järjestöjen, kuntien ja valtiovallan yhteistoiminnan edistäminen.
Keskusliitolla on jäseninään jäsenjärjestöjä ja kuntia tai kuntayhtymiä.
Lastensuojelun Keskusliitto:
vaikuttaa lainsäädäntöön kannanotoin ja lausunnoin sekä yleisiin
asenteisiin tiedotuksella ja kampanjoilla
parantaa ammattilaisten asiantuntemusta järjestämällä koulutuksia
sekä tekemällä ja teettämällä selvityksiä ja tutkimuksia
vaikuttamistyö ja vaalit, Anna ääni lapselle, lapsen oikeuksien viikko
koordinoi ohjelmia ja projekteja, kuten Kaikille eväät elämään hanketta.
tekee yhteistyötä jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien kanssa
tekee yhteistyötä median kanssa
julkaisee Lapsen Maailma -kuukausijulkaisua, uutiskirjettä
Aihepiirit: lastensuojelu, ehkäisevä työ, lapsen oikeudet ja
kansainvälinen työ.
Mitä jäsenyys tarkoittaa?
Keskusliiton sääntöjen mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
kunta tai lastensuojelun alalla työskentelevä ja tämän toimialan kehittämistä
edistävä rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka
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toiminta-alueena on koko maa tai maan jompikumpi kielialue
kokonaisuudessaan.
Poikkeustapauksissa voidaan varsinaiseksi jäseneksi hyväksyä edellä
mainittua suppeammalla alueella toimiva rekisteröity yhdistys, säätiö tai
muu oikeuskelpoinen yhteisö, jos sen toiminnalla on lastensuojelulle yleistä
merkitystä.
Jäsenille tarjolla:
neuvottelukunnat (lastensuojelun, lapsi- ja perhepolitiikka,
osallisuuden), johon jäsenet voivat nimetä edustajansa
koulutukset, kampanjat jäsenille
tiedote, uutiskirjeet, jossa myös jäsenet voivat ilmoittaa
asiantuntijoita jäsenorganisaatioiden tapahtumiin
Jäsenmaksu 120 euroa/ vuosi
Rahoitus tulee Lasten päivän säätiöltä
Miksi partion pitäisi liittyä jäseneksi?
Osallistuminen yhteiseen vaikuttamistyöhön lasten oikeuksien puolesta,
Lastenoikeuksien viikkoon, Anna ääni lapselle vaalikampanjoihin.
Nostaisimme partion profiilia lasten oikeuksien edistäjänä, voisimme jakaa
omaa osaamistamme myös sosiaalialan järjestöille ja toisaalta oppia muilta
lasten suojeluun liittyen. Vaikka partio on ennen kaikkea nuorten liike ja
nuorisojärjestö, on iso osa jäsenistämme myös lapsia ja lastensuojelun
kysymykset ovat toiminnassamme tärkeitä.
Muita jäsenjärjestöjä: https://www.lskl.fi/keskusliitto/jasenyhteisot/
Lisätietoja hausta: Helka Otsolampi, 040 7303024, helka.otsolampi@partio.fi

3. Eroaa Projektiammattilaiset ry (ent. Projektiryhdistys ry) jäsenyydestä
Esitämme, että Suomen Partiolaiset eroaa projektiyhdistyksen jäsenyydestä.
Jäsenyyttä ei ole mitenkään hyödynnetty viimeisten vuosien aikana eikä
kenelläkään ole mitään aktiivista kytköstä yhdistykseen.
Projektiyhdistykseen on aikanaan liitytty ajatellen Suomen Partiolaisten sekä
piirien suurten projektien tekijöiden tukemista, mutta käytännössä
hyödyntäminen on jäänyt hyvin vähäiseksi.
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Mikä Projektiammattilaiset ry?
Projektiammattilaiset ry (PRY) on projektityötä tekevien oma, sitoutumaton
jäsenyhdistys, jossa on jäsenenä niin yksityishenkilöitä kuin organisaatiota
lukemattomilta toimialoilta. Projektiammattilaiset ry:n jäsenet voivat
yhdistyksen kautta kouluttautua sekä verkostoitua.
Mitä jäsenyys tarkoittaa?
Yhdistys järjestää vuosittain useita tapahtumia projektimaailman eri
teemoista. Lisäksi yhdistyksellä on aluetoimintaa suurimmissa
kasvukeskuksissa sekä teemaryhmiä, joissa voi vaihtaa ajatuksia samojen
asioiden parissa painivien ammattilaisten kanssa.
Jäsenille tarjolla:
laaja kokeneiden ammattilaisten yhteisö
jäsentapahtumia, tilaisuuksia ja työpajoja
mahdollisuus osallistua teema- ja alueryhmien toimintaan
päästä osaksi kansainvälistä projektiammattilaisten verkostoa
mahdollisuuksia tuoda asiantuntijuutta esille
kerran kuukaudessa jäsenkirje sekä uutisia ja kutsuja tapahtumiin
Projektimaailma -ammattilehti kotiin kannettuna
etuhintaisia lippuja suurimpiin tapahtumiimme, Projektipäivät ja
3PMO, sekä maksullisiin workshopeihin ja tilaisuuksiin
myös alennuksia kansainvälisistä projektialan tapahtumista
IPMA®-henkilösertifioinnit edullisempaan jäsenhintaan
Jäsenmaksu 434 euroa / vuosi
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