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TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2022
Toimintasuunnitelman liite 1 | Suomen Partiolaisten talousarvio 2022
Toimintasuunnitelman liite 2 | Suomen Partiolaisten toimenpiteet 2022
Toimintasuunnitelman liite 3 | Suomen Partiolaisten tapahtumat 2022
Toimintasuunnitelman liite 4 | Valtakunnallinen ruotsinkielinen partiotoiminta 2022
Iloa, naurua, ystäviä ja elämyksiä. Partio on kaikille avoin harrastus, joka vaalii vastuuntuntoisuutta, ympäristön ja toisten
ihmisten huomioimista sekä johtajuustaitoja. Partiossa retkeillään luonnossa, opitaan asioita yhdessä tehden ja tutustutaan
uusiin ihmisiin. Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Vapaaehtoisemme antavat vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia aikaansa lasten ja nuorten partioharrastamisen mahdollistamiseksi.
Tämä vastaa yli 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa
yli 200 maassa.
Lähdemme vuoteen 2022 koronapandemian jälkimainingeissa, jonka seurauksista lapset ja nuoret ovat kärsineet
erityisen paljon. Tavoitteemme mielekkään harrastustoiminnan mahdollistamisesta yhä useammille lapsille ja
nuorille lähtökohdista riippumatta on entistäkin ajankohtaisempi.
Partion uuden strategian kunnianhimoinen tavoite on antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Visiomme edellyttää, että partio kasvaa. Kehitämme sen vuoksi partioharrastuksen moninaisuutta ja monimuotoisuutta. Katsomme kasvatuksessa ja koulutuksessa lähivuosia kauemmas, jotta nuoret saavat tarvitsemiaan taitoja
elämään. Rohkaisemme nuoria myös tekemään ja vaikuttamaan, kuten hillitsemään ilmastonmuutosta. Haluamme olla jatkossakin tuhansille partiolaisille paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä.
Vuoden 2022 suurin partiotapahtuma on Kajo2022 Finnjamboree -suurleiri, johon odotamme yli 15 000 partiolaista Suomesta ja ulkomailta. Kajo2022 järjestetään 15.–23.7.2022 Hämeenlinnassa, Evon nuorisoleirialueella.
Leirin tavoitteissa korostuvat yhteisen, ainutlaatuisen ja kansainvälisen partioelämyksen lisäksi voimakkaasti
kestävä kehitys ja saavutettavuus. Kestävään kehitykseen panostamme niin kasvatuksellisuuden kuin vastuullisen
tapahtuman tekemisen kautta. Saavutettavuuden huomioimme kaikissa sen eri muodoissa siten, että jokaisen
osallistuminen Kajolle on mahdollista ja jokaisella Kajolle tulijalla on turvallinen ja sujuva leirikokemus.
Toimintasuunnitelmaan olemme valinneet taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävimmät tehtävät, toimenpiteet sekä pitkän aikavälin suunnitelmat. Olemme määritelleet jokaiselle toimenpiteelle tavoitteet sekä tuotosten
ja vaikutusten arviointitapa, jotka perustuvat partion strategiaan 2021–2026.
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I Strategian päämäärä: Partio kasvaa
Partio on kaikille avoin harrastus. Kehitämme partioharrastusta vahvistaaksemme lasten ja nuorten osallisuutta
sekä vähentääksemme heidän eriarvoisuuttaan. Tavoitteemme on, että erityisesti maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret löytävät partiosta harrastuksen itselleen. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisen harrastuksen,
jossa saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Haluamme, että partio kasvaa,
ja että sitä harrastetaan monipuolisesti koko maassa.

1. Mahdollistamme uudet tavat tehdä partiota
Tavoittaaksemme uusia kohderyhmiä ja madaltaaksemme kynnystä harrastaa partiota, kokeilemme ja luomme uusia harrastamisen tapoja. Jatkamme koulupäivän yhteydessä järjestettävän partion pilotointia ja tuomme sen oppeja
osaksi perustoimintaamme. Käymme laajaa keskustelua partiolaisuuden käsitteestä ja mahdollistamme yhä enemmän myös erilaisia partion harrastamisen ja osallistumisen tapoja.
•
•
•

•

Kokeilemme ja kehitämme rohkeasti. Rahoitamme 20 lippukunnan toimintakokeiluja vuonna 2022. Järjestämme kokeilukulttuuria tukevia työpajoja osana partiotapahtumien ohjelmaa.
Tuemme lippukuntia uusien toimintamuotojen ideoimisessa ja käynnistämisessä. Autamme lippukuntia
jakamaan keskenään syntyneitä ideoita ja toimintatapoja.
Otamme vuonna 2021 pilotoidut, Suomen harrastamisen mallin mukaiset, koulupäivän yhteydessä järjestettävät partiokerhot osaksi vakinaista toimintaa ja niiden määrää lisätään merkittävästi. Kerhoja järjestävät lippukunnat, ja tavoite on, että kerhoja on tarjolla tasaisesti ympäri Suomen.
Kasvatamme perhepartiolaisten määrää ja lisäämme perhepartioryhmien määrää lippukunnissa. Vuonna
2018 käyttöön otettu perhetoimintamuoto perhepartio toteutuu tällä hetkellä 40 % lippukunnista.

2. Kasvamme tuomalla partion yhä useamman lapsen ja nuoren saataville
Mahdollistamme partioharrastuksen yhä useammalle lapselle ja nuorelle kasvu- ja moninaisuustyöllä. Tavoitteemme on valtakunnallisesti tavoittaa 9 % Suomen 7–22-vuotiaista vuoteen 2040 mennessä. Rahoitamme osaa
partion saavutettavuus- ja moninaisuustyöstä Tunkelon säätiön nelivuotisella erityisavustuksella.

•

Kasvu näkyy kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme lippukunnille kasvun treeniohjelmia ja pestaamme 30
vapaaehtoista kasvukummia tukemaan lippukuntia kasvussa. Tuotamme uusia työkaluja valmentajien
käyttöön lippukuntien tukemiseksi sekä tuemme luotseja partion eri toimintamuotojen käyttöönottoon lippukunnassa ja alueilla.

•

Teemme partiosta saavutettavaa erilaisista taustoista tuleville partiolaisille. Etsimme ja puramme yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa yhteistyössä osallisuuden ja osallistumisen esteitä toimintatavoistamme ja rakenteistamme. Jalkautamme lippukuntiin työvälineitä, kuten Kaikki mukaan- ja saavutettavuuskoulutukset, Helppo Tulla -tunnuksen ja PartioKamu-toiminnan. Tuemme maahanmuuttajataustaisten partioharrastuksen aloittamista koulutuksen ja viestinnän keinoin. Tuotamme käännösmateriaalia
piirien ja lippukuntien toiminnan tueksi.

•

Mahdollistamme harrastamisen ja leirikokemuksen tarjoamalla leiristipendin vähintään tuhannelle vähävaraiselle lapselle ja nuorelle Kajo2022 -suurleirillä sekä kutsumalla mukaan syrjäytymisvaarassa olevia ja
maahanmuuttajaryhmiä yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Partioon liitytään useimmiten koulutaipaleen alussa. Toteutamme valtakunnallisen Esikoulujen partioviikon ja osallistumme Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle -kampanjaan. Tuemme ja
kannustamme partiolippukuntia näkymään ja markkinoimaan toimintaansa alueellisesti.

•

•

Perustamme vuoden aikana vähintään 10 uutta partiolippukuntaa, joiden avulla tarjotaan harrastuspaikka
tuhannelle uudelle partiolaiselle.
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3. Kehitämme partioharrastusta ja partion johtamista tietoa ja teknologiaa hyödyntäen
Kehitämme partion digitaalisia palveluja ja tiedon hyödyntämistä monivuotisen kehityssuunnitelman mukaisesti.
Panostamme saavutettaviin ja partiotoimintaa tukeviin ratkaisuihin, jotka toimivat sekä lippukunnissa, piireissä
että valtakunnallisesti.
•

Käynnistämme Partiorekisteri Kuksan uudistusprojektin. Viisivuotisen projektin tarkoituksena on varmistaa laadukkaat ja toimivat jäsenrekisteri- ja tapahtumapalvelut, jotka helpottavat partiotoimintaa piireissä
ja lippukunnissa, sekä tukevat tiedonkeruuta partiotoiminnasta.

•

Analysoimme pandemian vaikutuksia partioon niin toiminnallisesti kuin numeerisesti. Arvioimme pandemian vaikutuksia ja muutoksia, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten arkeen. Tunnistamme ne poikkeusajan
toimenpiteet, joita toteutamme jatkossakin osana partiotoimintaa.

•

Uudistamme partiokasvatuksen digitaalisia käyttösovelluksia ja kehitämme esimerkiksi partio-ohjelma.fi sivustoa sekä Kompassi-ohjelmasovellusta partiolippukuntien ja ryhmänjohtajien työvälineenä.

•

Tuotamme digitaalisia työvälineitä partiotoiminnan ja -koulutuksen tueksi. Tarjoamme lippukunnille
Seppo.io -sovelluksen partiokasvatuksen välineenä ja kehitämme e-oppimisen sovelluksia partiokouluttajille. Kehitämme sähköisiä työvälineitä laadukkaan ja alueellisesti yhdenvertaisen partiotoiminnan mahdollistamiseksi.
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II Strategian päämäärä: Partio antaa taidot elämään
Lapset ja nuoret kasvavat partiossa aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka vaikuttavat yhteisöihinsä ja maailmaan. Tekemällä oppiminen vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta yhteiskunnassa. Partiolaiset
oppivat esimerkiksi tekemään vastuullisia valintoja ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Haluamme, että partion
kasvatus ja koulutus antavat lapsille ja nuorille taidot onnistua tulevina vuosikymmeninäkin.

4. Kasvatamme aktiivisia, osaavia ja vaikuttavia partiolaisia
Partion laaja ja laadukas partio- eli kasvatusohjelma perustuu viiteen ikäkauteen ja valtakunnallisiin kasvatustavoitteisiin. Olemme valinneet kestävän kehityksen kaksivuotiseksi ohjelmapainotukseksi, Tavoitteemme on, että
jokainen ikäkauden päättävä saa ikäkauden päätösmerkin. Jatkamme digitaalisten työvälineiden kehittämistä ja
hyödyntämistä osana vaikuttavaa partiokasvatusta ja -koulutusta.
•

Tarjoamme partiolaisille taitoja onnistumiseen nyt ja tulevaisuudessa: Tuomme partio-ohjelmaan kestävän
kehityksen, vaikuttavuuden ja rauhankasvatuksen sisältöjä. Kasvatamme arvopohjaisen Value Based Leadership -koulutuksen tunnettuutta ja tutkimme johtajuuden vaatimuksia 2040-luvulla. Järjestämme yhteiskuntasuhteiden, kansainvälisten yhteyksien ja kestävän kehityksen trainee-ohjelmat sekä koulutamme
medialähettiläitä Young Spokesperson -koulutusohjelmassa.

•

Toimimme aktiivisesti yhteiskunnassa. Toteutamme partion seurakuntavaalikampanjan. Käynnistämme
valmistautumisen eduskuntavaaleihin ja teemme partion yhteiskunnallista toimintaa näkyväksi partiossa ja
sen ulkopuolella.

•

Tarkastelemme Partion tulevaisuustaidot -projektissa partio-ohjelman sekä vapaaehtoistyön laadun nykytilaa ja kehitämme niitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Projektin tavoitteena on selvittää, minkälaisia
taitoja partiossa ja elämässä tarvitaan tulevaisuudessa ja miten partio-ohjelma sekä koulutustarjonta vastaavat tulevaisuuden haasteisiin.

•

Teemme tavoitteellista yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Koordinoimme Kajo2022-suurleirin kumppanuusyhteistyötä sekä kartoitamme ja neuvottelemme uusista kumppanuuksista.

5. Tavoittelemme hiilineutraalia ja kestävää partiota
Tavoittelemme hiilineutraalia partiota vuoteen 2030 mennessä. Toimimme strategian mukaisesti ilmastopositiivisena liikkeenä ja tuomme kestävän kehityksen periaatteet kiinteäksi osaksi partioarkea. Vaikutamme yhteiskunnassa ja toimimme asiantuntijoina.
•

Kestävä kehitys on tulevaisuuden partiotoiminnan elinehto: painotamme vuonna 2022 partio-ohjelmassa
kestävää kehitystä. Toteutamme kestävän kehityksen taitojen trainee-ohjelman ja tuotamme ohjelmapainotuksen mukaiset kesäleiripaketit sudenpentu- ja seikkailijaikäisille partiolaisille.

•

Kannamme vastuumme suurleirien vaikutuksesta Evon alueeseen. Laskemme Kajo2022-suurleirin hiilijalanjäljen suurleirien lähtötasoindikaattoriksi tulevien leirien toiminnan arvioinnissa. Minimoimme ympäristön rasituksen leirialueella ja kehitämme seurattavat mittarit ympäristöjäljen pienentämisen tueksi.

•

Hillitsemme partion ilmastovaikutuksia luomalla työkalupakin vastuullisten ja hiilineutraalien partiotapahtumien järjestämiseen. Luomme suurtapahtumille vastuullisuuden auditointijärjestelmän ja määrittelemme tapahtumahankintojen vastuullisuuden raamit. Määrittelemme partion kädenjäljen ja luomme työkalut hiilijalanjäljen mittaamiseksi koko partiokentällä. Kehitämme edelleen Kestävästi partiossa -tunnusta
ja tuemme lippukuntia sen käyttöönotossa.

•

Toimimme kansainvälisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Jatkamme nelivuotista No Missed
School Days -kehitysyhteistyöhanketta yhdessä Ugandan partiolaisten kanssa ja toteutamme rauhankasvatukseen keskittyvän kehitysyhteistyöhankkeen Nepalin partiolaisten ja Erätaukosäätiön kanssa.
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III Strategian päämäärä: Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä
Yli 20 000 vapaaehtoista mahdollistaa partion matalan kynnyksen harrastamisen yli 5 000 ryhmässä ympäri Suomen. Mielestämme harrastamalla hankittua osaamista ei tunnisteta eikä tunnusteta eli hyödynnetä yhteiskunnassa vielä riittävästi. Haluamme, että vapaaehtoiset kokevat tehtävänsä merkitykselliseksi, voivat hyvin ja oppivat uutta pestissään.

6. Huolehdimme partion vapaaehtoisten voimavaroista ja vapaaehtoisista voimavarana
Partion vapaaehtoiset osallistuvat toimintaan suurella sydämellä. Vapaaehtoisten hyvinvointi, motivaatio ja jaksaminen ovat meille tärkeitä ja strategisia tavoitteita, joita tuemme moninaisin keinon. Tuemme vapaaehtoisia ja
mahdollistamme onnistumisen pesteissä, järjestämme johtajuuskoulutuksia sekä kiitämme ja palkitsemme partiotoiminnasta. Mittaamme vapaaehtoisten hyvinvointia kuukausittaisella Hyvinvointipulssi-kyselyllä. Innostamme mukaan toimintaan uusia vapaaehtoisia ja kehitämme partiota vapaaehtoistyöpaikkana ja harrastuksena.
•

Toteutamme kärkihankkeen vapaaehtoisresurssin käytöstä Suomen Partiolaisissa, jotta vapaaehtoiset löytävät mielekkäitä pestejä ja käytämme resurssejamme järkevästi partion strategian edistämiseen ja lippukuntien toiminnan tukemiseen.

•

Toteutamme aikuisrekrytointikampanjan yhdessä A-jäsenten kanssa, jotta entistä useampi aikuinen löytää
partiosta merkityksellisen yhteisön ja vapaaehtoistyön paikan.

•

Lisäämme aikuisten partioharrastuksen merkityksellisyyttä kehittämällä aikuispartion kokonaisuutta ja tukemalla aikuisten partioharrastamisen erilaisia muotoja. Hyödynnämme Erätauko-menetelmää määritellessämme vapaaehtoistoiminnan, hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden käsitteitä partioharrastuksen kontekstissa.

•

Huolehdimme turvallisesta harrastamisesta. Laajennamme Turvallisesti yhdessä -verkkokurssia ja kehitämme Mukavasti yhdessä -toimintamallia. Otamme käyttöön päivystävän kriisipuhelimen ja koulutamme
puhelinpäivystäjiä.

•

Kiinnitämme huomiota vapaaehtoisten mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Otamme käyttöön välineitä
vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen, esimerkiksi yhteistyössä Mieli ry:n kanssa järjestettävän Nuoren
Mielen Ensiapu -koulutuksen.

7. Mahdollistamme osaamisen kehittämisen vapaaehtoisille
Partion näkyvintä ja tunnetuinta toimintaa ovat suuret tapahtumat ja kansalliset sekä kansainväliset leirit. Tuotamme tapahtumia vastuullisesti ja varaudumme muutoksiin niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tapahtumissa. Vuonna 2022 järjestämme Kajo2022-suurleirin, jolle osallistuu yli 15 000 partiolaista. Suomen Partiolaisten
toimintaa on mahdollistamassa yli 20 000 vapaaehtoista partiolaista.

•

Järjestämme kesällä 2022 Kajo2022-suurleirin. Finnjamboreen tavoitteena on luoda uusia tapoja tehdä isoja
yleisötapahtumia kestävästi. Leirin tavoitteena on kasvattaa osallistujia ja vapaaehtoisia kohti aiempaa vastuullisempia valintoja.

•

Valmistaudumme osallistumaan Suomen joukkueena kesän 2023 maailmanjamboreelle Etelä-Koreassa. Tuemme partiolippukuntien vapaaehtoisia myös leirimatkojen järjestämisessä ja kotikansainvälisyydessä.

•

Tuotamme suurten, valtakunnallisten ja alueellisten partiotapahtumien ja leirien palveluja ja työvälineitä
partiopiirien ja -lippukuntien hyödynnettäväksi.

•

Tarjoamme kaikille mahdollisuuden onnistua ja kehittää osaamistaan. Kehitämme pestaamiskulttuuria entistä avoimemmaksi ja tuotamme niin paikallisen kuin valtakunnallisen tason toimijoiden perehdytystä
sekä ohjeita ja materiaaleja vapaaehtoistyössä onnistumiseen. Otamme käyttöön Osaamisen kehittyminen
pestissä -työkalun vapaaehtoisten osaamisen kehittymisen seurantaan.

Su om en P ar ti ol a ise t – F in l an ds Sc ou te r r y

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

LUONNOS

IV Muut järjestön johtamisen ja kehittämisen tehtävät
Partiokasvatuksen ja strategisten painopisteiden lisäksi kehitämme myös taloutta ja toimintaedellytyksiä valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä. Esimerkiksi Covid19-pandemia aiheuttaa varainhankinnan epävarmuutta,
mitä varten olemme luoneet erilaisia varautumissuunnitelmia. Vahvistamme paikallista lippukuntatyötä ja -tukea
sekä parannamme henkilöstötyötä jäsenjärjestöjemme kanssa. Kehitämme myös nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurissa.

8. Siirrymme työskentelemään yhteisessä henkilöstöorganisaatiossa
Suomen Partiolaisten uusi valtakunnallinen henkilöstöorganisaatio aloittaa toimintansa 2022. Yhteisen henkilöstöorganisaation avulla pystymme vastaamaan muutoksiin järjestöjen toimintaympäristössä, jakamaan työtehtäviä
tasaisesti organisaatiossa sekä huolehtimaan työntekijöiden osaamisesta nyt ja tulevaisuudessa.

9. Kehitämme toiminnan suunnittelun prosesseja yhdessä A-jäsenten kanssa
Kehitämme partiolle yhteisen toiminnansuunnitteluprosessin, jonka tavoitteena on entistäkin paremmin mahdollistaa strategian toteuttaminen ja lippukuntien tukeminen sekä mahdollistaa aito yhteistyö koko partioliikkeessä. Haluamme poistaa päällekkäistä ja moninkertaista työtä sekä tarjota jäsenjärjestöille ketterän ja pitkäjänteistä toimintaa tukevan suunnitteluprosessin.

10. Toimimme valtakunnallisena nuorisoalan osaamiskeskuksena kumppaneidemme kanssa.
Yhtenäistämme ja kehitämme nuorisoalan järjestöjen tiedonkeruuta ja kehitämme nuorisojärjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista. Tuotamme tietoa nuorten harrastamisen vaikutuksista kasvuun ja osallisuuteen sekä
edistämme nuorten harrastuksissa ja järjestötoiminnassa kertyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista oppilaitoksissa ja työelämässä. Jatkamme jatkuvan oppimisen ja ohjauksen työvälineiden kehitystä ja käyttöönottoa.

V Valtakunnallinen ruotsinkielinen partiotoiminta
Olemme sopineet valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan ja palvelujen järjestämisestä ruotsinkielisen jäsenjärjestömme kanssa. Finlands Svenska Scouter rf edustaa partiota myös suomenruotsalaisessa kieli- ja kulttuuriyhteisössä. Tavoitteemme on, että ruotsinkieliset partiolippukunnat saavat yhtä hyvää tukea kuin suomenkielisetkin. Panostamme valtakunnallisessa ruotsinkielisessä partiotoiminnassa erityisesti digitaalisiin palveluihin, kasvatukseen, viestintään ja markkinointiin sekä valtakunnallisiin kampanjoihin. Toimintasuunnitelmaa täydentää erillinen, valtakunnallista ruotsinkielistä partiotoimintaa koskeva toimintasuunnitelma.
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