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AJANKOHTAISTA
PARTIOSSA 2022
Tämä ohjeistus on tarkoitettu partiokoulutusten P4-moduulin kouluttamisen tueksi.
Jokaiselle kurssille valitaan 2–6 osuvinta aihetta koulutettavien tarpeiden
perusteella. P4-moduulin koulutusajan voi (ja usein kannattaa) jakaa eri
koulutussettien yhteyteen, jolloin ajankohtaista aihetta voi käyttää konkreettisena
esimerkkinä tai sen saa yhdistettyä laajempaan kokonaisuuteen.
Huom! Tarkista lisäksi oman piirisi ajankohtaiset teemat!
Jokaisesta aiheesta kerrotaan seuraavat kohdat:
Ajankohta: Tämän kohdan avulla voi päätellä onko aihe erityisen ajankohtainen
kurssin aikana.
Linkki lisätietoihin: Nettisivu, josta asiasta voi lukea tarkemmin.
Kuvaus: Perustiedot aiheesta, jotka riittävät P4-moduulin kouluttamiseen. Jos
aiheen yhdistää johonkin toiseen moduulin tai sitä haluaa syventää, lisätietoja voi
tarkistaa nettisivuilta tai yhteyshenkilöiltä.
Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilö(i)ltä voi kysyä tarkentavia tietoja omaa koulutussettiä
varten sähköpostitse (etunimi.sukunimi@partio.fi ellei muuta mainita) tai Teamsin
pikaviestillä.
Näkökulmaehdotuksia: Kohdassa kerrotaan mille kursseille aihe sopii, mihin
moduuliin aiheen voi yhdistää ja mistä näkökulmista asiaa voi käsitellä. Kursseista
käytetään seuraavia lyhenteitä:
PJ-PK: Partiojohtaja-peruskoulutus
AKSA: Akela- ja Sampo-koulutukset
Luotsi: Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajakoulutukset
ROKKO: ROK-kouluttajan koulutus
LPKJ: Lippukunnanjohtaja-koulutus
OHJO: Ohjelmajohtaja-koulutus
PEJO: Pestijohtaja-koulutus
Ko-Gi: Kolmiapila-Gilwell-koulutus eli partiojohtajajatkokoulutus
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Tapahtumat ja projektit
Maailmanjamboree Etelä-Koreassa 2023
Ajankohta:
Maailmanjamboree järjestetään 1.8.-12.8.2023.
Ilmoittautuminen:
Käynnissä 13.12.2021-28.2.2022 Kuksassa.
Linkki lisätietoihin:
www.partio.fi/nyt/jamboree2023
Kuvaus:
Maailmanjamboree on nimensä mukaisesti kaikkien maailman partiolaisten
suurleiri. Maailmanjamboree järjestetään joka neljäs vuosi ja seuraavalle jamboreelle
kokoonnutaan kesällä 2023 Etelä-Koreaan, Saemangeumiin.
Leiriläiseksi pääsevät partiolaiset, jotka ovat leirin aikana 14–18-vuotiaita. Jokainen
voi kokea jamboreen leiriläisenä vain kerran, joten tilaisuuteen kannattaa tarttua!
Teemana on ”Draw your dream”. Ajatuksena on antaa nuorien löytää unelmansa,
ilmaista ideoitaan ja mielipiteitään sekä antaa unelmiensa kasvaa jamboree
kokemuksen myötä.
Maailmanjamboreelle Koreaan odotetaan jopa 50 000 partiolaista 169:stä eri maasta.
Kansainvälisyydessään jamboree hipoo kesäolympialaisten tasoa. Suomen
tavoitteena on osallistua noin tuhannen partiolaisen voimin leirille.
Yhteyshenkilö:
Maailman
jamboree
Suomen
joukkueenjohtajat
Saara
Pajunpää
saara.pajunpaa@partio.fi ja Arvi Snäll (johtajat)
Näkökulmaehdotuksia:
PJ-PK: P2-moduulin kansainvälisen partiotoiminnan yhteydessä.
OHJO ja LPKJ: erilaiset tavat tukea jamboreelle lähteviä.

Finnjamboree Kajo 2022
Ajankohta:
Finnjamboree Kajo järjestetään 15.–23.7.2022
(plus rakennusleiri ennen ja purkuleiri jälkeen).
Ilmoittautuminen:
Käynnissä 2.2.2022 saakka:

https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/

Linkki lisätietoihin:
https://kajo2022.fi/

Kuvaus:
Finnjamboree Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas kansallinen
partioleiri, jolle myös kansainväliset vieraat ja ei-vielä-partiolaiset ovat
tervetulleita. Leiri järjestetään Evon retkeilyalueella Hämeenlinnan Lammilla.
Kaikki ikäryhmät tarpojasta ylöspäin (tarpoja, samoaja, vaeltaja, aikuinen), myös
nuoremmat voivat osallistua vanhempiensa seurassa. Tarpojan alaikäraja on
lippukunnasta riippuen 12 tai 13 vuotta.
Kajolle odotetaan 12.000–18.000 osallistujaa.
Yhteyshenkilö:
Projektitoimistosta kajo2022@partio.fi voi kysyä lisää, niin ohjaamme oikean
ihmisen luokse.
Näkökulmaehdotuksia:
Luotsi-, OHJO-, PEJO- ja LPKJ -koulutukset
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Henkinen turvallisuus Kajolla
o https://kajo2022.fi/blogi/hyvinvoiva-ja-turvallinen-kajo/
Luotsi-kurssilla luotsaus Kajolla
o https://kajo2022.fi/blogi/luotsit-ja-leirilippukunnato

osallistujien-tukena/
https://kajo2022.fi/ajankohtaista/muutoksia_tarpojien_luotsauk
seen/

Saavutettavuus Kajolla
o https://kajo2022.fi/osallistujille/saavutettavuus/

Seurakuntavaalit 2022
Ajankohta:
Huhti-lokakuu
Vaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022, varsinainen vaalipäivä 20.11.2022.
Linkit lisätietoihin:
Tietoa seurakuntavaaleista:
https://evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkonorganisaatio/seurakunnat/seurakuntavaalit
Lista partioehdokkaista:
https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/
Kuvaus:
Seurakuntavaalit ovat erityisen tärkeät sellaisille lippukunnille, joiden taustayhteisö
on seurakunta, mutta ovat vaikuttamisen mahdollisuus jokaiselle partiolaiselle.
Seurakuntavaaleissa voi äänestää ja asettua ehdolle jokainen yli 16-vuotias
seurakunnan jäsen. Yhteyttä kannattaa pitää myös vaalien jälkeen! Omien
seurakunta- ja muiden paikallisten päättäjien kanssa solmitut suhteet ovat tärkeitä
lippukunnille, jotta yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä esimerkiksi koloon tai
muihin tiloihin tai rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
Suomen
Partiolaiset
laativat
jokaisiin
vaaleihin
omat
tavoitteensa.
Seurakuntavaaleja varten nämä valmistuvat syksyksi 2022.
Näkökulmaehdotuksia:
PJ-PK Y1-moduulin yhteydessä
LPKJ Y2-moduulin yhteydessä

Eduskuntavaalit 2023
Ajankohta:
Marraskuu 2022 – maaliskuu 2023
Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja
ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22.–28.3.
Linkki lisätietoihin:
Yleistietoa kaikista vaaleista: https://vaalit.fi/etusivu
Lista partioehdokkaista: https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/
Kuvaus:
Äänestäminen on konkreettinen ja yksinkertainen osa aktiivista kansalaisuutta.
Partio on puolueellisesti sitoutumaton järjestö, mutta pyrkii edistämään partion
arvopohjan mukaisia sekä lasten- ja nuorten asioita. Suomen Partiolaiset laativat
jokaisiin vaaleihin omat tavoitteensa. Vuoden 2022 aikana valmistelemme myös
tavoitteet vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten.
Vaaleissa keräämme partioehdokkaita, jotka julkaisemme partioehdokkaat.fi sivustolla. Sivustolla on myös vaaleihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
liittyviä tapahtuma- ja aktiviteettivinkkejä eri ikäryhmille. Myös vaalipöllö-merkin
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suoritusohjeet sekä eduskunnan ja kuntien partiovaikuttajia löytyy sivustolta.
Näkökulmaehdotuksia:
PJ-PK Y1-moduulin yhteydessä
LPKJ Y2-moduulin yhteydessä

Työkaluja partion arkeen
Nuorten mielen ensiapu –koulutus eli NMEA-koulutus (Yhteistyö Mieli
ry:n kanssa)
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Linkki lisätietoihin:
SP:n tiedote:
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiolaiset-ja-mieli-ryyhteistyohon-nuorten-mielen-hyvinvoinnin-edistamiseksi/
Blogi NMEA-koulutuksista partiossa:
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/mielenhyvinvointia-nmea-koulutuksilla-kouluttaudu-ohjaajaksi/
NMEA Mieli ry:n sivuilla:
https://mieli.fi/materiaalit-jakoulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapukoulutukset/nuoren-mielen-ensiapu-koulutus/
Kuvaus:
Partio tekee yhteistyötä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa, jotta mielen
hyvinvoinnista huolehtimisesta sekä mielenterveyden häiriöiden ja ongelmien
tunnistamisesta tulisi entistä vahvemmin arkipäivää partiossa.
MIELI ry:n kanssa partioon koulutetaan Nuoren mielen ensiapu –ohjaajia, jotka
voivat järjestää Nuoren mielen ensiapu –peruskoulutuksia. NMEA-peruskoulutus
antaa valmiuksia puuttua ennaltaehkäisevästi mielen haasteisiin ja ottaa puheeksi
nuorten mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän
huoltajien kanssa. NMEA-peruskoulutus on erityisen suositeltava niin turvaaikuisille, luotseille, ryhmänohjaajillekin kuin kaikille aiheesta kiinnostuneille
aikuisille partiossa.
Yhteyshenkilö:
Vapaaehtoistuen koordinaattori ja/tai turvallisuusverkoston Tarja Kallio
tarja.kallio@partio.fi
Näkökulmaehdotuksia:
Akela-, Sampo- ja Luotsi-koulutukset:
o
mahdollisuus hankkia lisäosaamista omaan pestiin.
Pestijohtaja-koulutus:
o
lippukunnan johtajiston osaamisen kehittämisen yhteydessä,
erityisesti turva-aikuisille ja luotseille.

Helppo tulla -koulutus
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Linkki lisätietoihin:
https://moodle.partio.fi/enrol/index.php?id=598
Kuvaus:
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Partiotapahtumaa suunnitellessa tavoitteena on, että mahdollisimman moni pystyy
osallistumaan tapahtumaan onnistuneesti. Saavutettavassa tapahtumassa jokainen
tuntee itsensä tervetulleeksi ja voi osallistua ilman pelkoa ulkopuoliseksi jäämisestä.
Helppo tulla -tunnus auttaa partiotapahtumien järjestäjiä tunnistamaan ja
huomioimaan erilaisia asioita, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen
osallistumisen.
Tämä koulutus esittelee saavutettavan partiotapahtuman tunnuspiirteitä Helppo
tulla -tunnuksen avulla. Koulutus on suunnattu kaikille tapahtumia järjestäville.
Koko materiaalin läpikäyminen vie runsaat puoli tuntia.
Yhteyshenkilö:
Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi tai vielä Kajoon asti Mari Sundell,
mari.sundell@partio.fi

Näkökulmaehdotuksia:
PJ-PK J4-moduulin yhteydessä esimerkiksi ennakkotehtävänä
ROKKO
LPKJ-, OHJO- ja PEJO-koulutuksissa
Sopii erityisesti tapahtumien suunnittelun tueksi.

Kestävästi partiossa -tunnus lippukunnille – tehdään yhdessä partiosta
kestävämpi!
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Linkki lisätietoihin:
https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/
Kuvaus:
Kestävästi partiossa (Hållbar scoutkår) -tunnus on luotu lippukuntien avuksi
kestävien ja ekologisten toimintamuotojen kehittämiseen. Kestävästi partiossa tunnus ohjaa miettimään niin retkien, leirien, tapahtumien kuin viikoittaisen
toiminnan järjestämistä vastuullisuuden näkökulmasta. Tunnus on laadittu
yhteistyössä WWF:n kanssa.
Tunnuksen osa-alueita ovat kasvatus, ruoka, hankinnat, kierrätys, kolot ja kämpät,
liikkuminen, ulkomaanprojektit sekä esteiden madaltaminen. Tunnuksen
hakeminen perustuu itsearviointiin. Lippukunta saa tunnuksen käyttöönsä
täyttäessään vähintään 25/50 Kestävästi partiossa -kriteeriä. Tämän lisäksi tunnus
kannustaa lippukuntaa kehittämään kestävyyttä niillä osa-alueilla, joissa on vielä
tekemistä. Tunnuksen hakeminen sopii erinomaisesti esimerkiksi samoaja- tai
vaeltajaryhmien toteuttamaksi projektiksi.
Yhteyshenkilö:
Vastuullisuusryhmä, jäsenet Riikka Rängman, riikka.rangman@partio.fi ja Taru
Airissalo, taru.airissalo@partio.fi
Vastuullisuusryhmä tuottaa valmista koulutusmateriaalia aiheen käsittelyyn.
Näkökulmaehdotuksia:
LPKJ-, OHJO ja PEJO:
o Motivointi: Kestävästi partiossa -tunnus osana partion
hiilineutraaliustavoitetta
o Innostaminen: Matalan kynnyksen keino kehittää lippukunnan
toiminnan vastuullisuutta
o Informointi: Mitä tunnuksen hakeminen vaatii, miten se
tehdään?
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Apilamallin keskustelukortit omat johtajuuden kehittämiseen
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Lisätietoa:
Partion johtamiskäsityksestä yleisesti:
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminenpartiossa/koulutusmateriaali-johtamisesta-partiossa/
Keskustelukortit samoajille:
https://www.partio.fi////wp-content/uploads/2021/10/WAGGGSkortit-samoajat-2021.pdf
Keskustelukortit aikuisille:
https://www.partio.fi//wp-content/uploads/2021/10/WAGGGS-kortitaikuiset-2021.pdf
Kuvaus:
Partion johtamismalli (WAGGGS) tarkastelee johtajuutta erilaisten näkökulmien
kautta.
Näihin
näkökulmiin
asettumista
ja
keskustelua
esimerkiksi
monimuotoisuudesta, vaikuttamisesta ja uudistumisesta helpottamaan on tehty
oheiset keskustelukortit samoajille ja aikuisille.
Yhteyshenkilö:
SP:n Johtamisverkosto, Katja Saarela
katja.saarela@partio.fi ja Leo Jämsä
leo.jamsa@partio.fi
Näkökulmaehdotuksia:
PJ-PK J2-moduulin johtamiskäsityksen osana.
Luotsi- ja ROKKO- koulutuksissa samoajan johtajuuden tukemisen
yhteydessä.
Katso tarkat vinkit ja näkökulmat eri kursseille täältä:
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2021/12/Johtamismallinkouluttaminen-koulutusjarjestelmassa2021.pdf

Osaamiskorttien avulla partiossa hankitusta osaamisesta puhuminen on
helpompaa
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Linkki lisätietoihin:
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/osaamiskortit
Kuvaus:
Osaamiskortit ovat tekstein varustettuja kuvia, jotka toimivat hyvänä alustajana
keskustelulle siitä, mitä koloillassa, retkellä tai leirillä on kulloinkin opittu. Niiden
avulla sudenpentu, seikkailija ja samoajakin pystyy paremmin huomaamaan ja myös
sanoittamaan, mitä hän osaa ja mitä hän on oppinut. Kortteja voi käyttää myös
ryhmän osaamista ja oppimista havainnoimaan. Korttipakat ovat saatavilla myös
ruotsiksi ja englanniksi. Kortit voi tulostaa itse ja laminoida. Kajolle tulossa käyttöön
uusi samoajille ja vaeltajille kuvitettu versio.
Yhteyshenkilö:
SP koulutuskoordinaattori Matilda Kälvinmäki, matilda.kalvinmaki@partio.fi,
koulutus@partio.fi
Näkökulmaehdotuksia:
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AKSA:
o Korttien kokeileminen ja erilaisten sovellustapojen keksiminen
yhdessä.
OHJO:
o Vinkkiakeloiden ja sampojen materiaaliksi.
PJ-PK ja Ko-Gi:
o Kortteja voi hyödyntää vartioiden ryhmäytymisen välineenä
ja/tai oman osaamisen sanoittamisessa.

Ympäri vuoden ajankohtaiset aiheet
Kutsutaan uudet jäsenet mukaan partioon!
Ajankohta:
Tammi/joulukuu ja loppukevät-elokuu
Linkki lisätietoihin:
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/viestinta-jamarkkinointi/jasenhankinta ja www.partio.fi/materiaalipankki
Kuvaus:
On tärkeää, että teemme partiossa kaikilla tasoilla aktiivista viestintää ja
markkinointia partion elinvoimaisuuden tueksi ja uusien kohderyhmien
tavoittamiseksi. Vuosittain järjestetään valtakunnallisia kampanjoita, joihin voi
osallistua sekä kannustetaan lippukuntia aktiiviseen markkinointityöhön ja
kutsumaan toimintaansa mukaan myös uusia kohderyhmiä.
Yhteyshenkilö:
satu.salo-jouppila@partio.fi
Näkökulmaehdotuksia:
PJPK P2-moduulissa: Partion kasvu osana partion päämäärän
edistämistä.
LPKJ-, OHJO ja PEJO –koulutukset:
o Miten valtakunnalliset kampanjat (aikuisrekrykampanja,
esikoulukampanja) hyödyttävät lippukuntia ja miten niihin voi
osallistua?
o Mitä hyötyä toiminnan markkinoinnista on lippukunnalle ja
millaista materiaalia ja tukea siihen löytyy valmiina, miten voi
lisätä partiotoiminnan paikallista näkyvyyttä?
o Miten uusia kohderyhmiä voi tavoittaa?

Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksista
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Linkki lisätietoihin:
Katso video: Opintopisteitä partiokoulutuksista #kovaaosaamista
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Kuvaus:
Monista partiokoulutuksista saa opintopisteytetyn todistuksen, jonka avulla on
mahdollista saada opintoja muista oppilaitoksista tai kertoa koulutuksessa saadusta
osaamisesta esimerkiksi työnhaussa. Videolla kerrotaan miten todistuksen saa, ja
mitkä ovat perusteet todistuksen sisältöön.
Yhteyshenkilö:
SP Koulutuskoordinaattori Matilda Kälvinmäki matilda.kalvinmaki@partio.fi,
koulutus@partio.fi ja piirien koulutuskoordinaattorit
Näkökulmaehdotuksia:
PJ-PK IK2-moduuli
o Oman
koulutuspolun
suunnittelun
yhteydessä
ja
lopputapaamisessa.
Videota
voi
käyttää
esimerkiksi
ennakkomateriaalina Moodlessa tai katsoa yhdessä.
ROK-kouluttajan koulutus
o ROK:in
suorittamisen
yhteydessä
(ROKista
saa
10
opintopistettä, koska siihen kuuluu puolen vuoden harjoittelu!)
PEJO KO2-moduuli
o Partiossa hankitun osaamisen ja osaamisen osoittamisen
yhteydessä käytännön esimerkkinä.

Partiolainen vaikuttaa vaaleissa ja niiden välillä
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Evankelis-luterilaisten seurakuntien seurakuntavaalit erityisesti huhti-lokakuussa
2022, eduskuntavaalit marras-joulukuussa 2022. (kts erilliset aiheet Tapahtumaotsikon alta)
Linkki lisätietoihin:
Lista partioehdokkaista:
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https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/
Partion yhteiskunnallinen vaikuttaminen:
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/vaikuttamistyo/

Kuvaus:
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaaleissa ja niiden välillä on osa partiokasvatusta,
sillä tavoitteenamme on kasvattaa aktiivisia kansalaisia. Vaikuttaminen on oleellista
myös lippukunnan ja partiotoiminnan jatkuvuuden kannalta.
Yhteyshenkilö:
Edunvalvonnan koordinaattori Kati Sysmä, kati.systa@partio.fi

Näkökulmaehdotuksia:
PJ-PK Y1-moduulin osana ryhmäkeskustelu seuraavista kysymyksistä:
o Miten minun lippukuntani näkyy ja vaikuttaa paikallisesti?
o Mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmämme ja miten pidämme
yhteyttä niihin?
o Miten seurakuntavaalit järjestetään ja näkyvät alueellani?
o Miten partiolaiset osallistuvat vaaleihin ja miten itse voisin
osallistua?
Mukaan yhteiskuntasuhteisiin:
o Keskustelua SP:n tekemistä kannanotoista tai lausunnoista.
https://www.partio.fi/suomenpartiolaiset/yhteistyo/vaikuttamistyo/
LPKJ Y2-moduulin osana ryhmäkeskustelu seuraavista kysymyksistä:
o Millaisia vaikutuksia muilla paikallisilla toimijoilla on oman
lippukuntamme toimintaan?
o Mitä mahdollisuuksia ja/tai haasteita alueellinen yhteistyö voi
tuoda?
Lippukunnan vaikuttamistyö yleisesti vaaleissa:
o kokemuksien jakamista tapahtumien tai aktiviteettien
järjestämisestä. Jos lippukunnassa ei ole kokemusta
vaalitapahtumien tai -aktiviteettien järjestämisestä, mikä voisi
innostaa järjestämään ja miten tätä voisi tukea?

Moninaisuusosaaminen - tärkeä osa johtamistaitoja
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Linkki lisätietoihin:
Hyvän olon aakkoset – Tukipaketti aktiivijohtajalle ryhmänjohtajana
kohdattuihin tilanteisiin:
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/hyvan-olonaakkoset/
Moninaisuus partiossa kokonaisuus:
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnanjohtaminen/moninaisuus/
Kuvaus:
Erilaiset moninaisuuteen liittyvät teemat liittyvät kiinteästi lippukunta-arkeen ja
niiden ollessa uusia, tukea kaivataan. Partiossa on tuotettu paljon moninaisuuteen
liittyvää sisältöä, koulutuksia ja työkaluja, joista on hyvä vinkata kaikkien
koulutusten osallistujille. Kerran vuodessa järjestetään myös Moninaisuuspäivät eli
avoin koulutustilaisuus kaikille aiheista kiinnostuneille. Kaikki aiheet on koottu
moninaisuuden nettisivuille.
Yhteyshenkilö:
Sanna Nygård, sanna.nygard@partio.fi
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Näkökulmaehdotuksia:
Haasteiden ja kysymysten kerääminen osallistujilta, ja vastausten &
lisäkoulutuksen tarjoaminen moninaisuussivujen avulla.
Hyvän olon aakkoset ja moninaisuuden nettisivukokonaisuus on hyvä
vinkata osallistujille vaikkapa etukäteistehtävänä tutustuttavaksi.

Ohjelma joustaa – opi soveltamaan!
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Linkki lisätietoihin:
Partio-ohjelma elää ja joustaa ikäkauden toiminnan mukaan:
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/partio-ohjelmaelaa-ja-joustaa-ikakauden-toiminnan-mukana/
Haastekortit:
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2021/12/Partio-ohjelmansoveltaminen.pdf
Kuvaus:
Kortteja kuvitteellisista haasteista lippukunnan perustoiminnassa voidaan käyttää
niin tutustuttaessa partio-ohjelmasisältöihin kuin perehtyessä partion perustaan:
kasvatustavoitteisiin
sekä
partiomenetelmään.
Kortteihin
on
koottu
ikäkausitoiminnan haasteita, joita kukin meistä partio-ohjelman parissa toimiva
johtaja saattaa kohdata – niin ikäkauden kasvatuksellisiin haasteisiin kuin
ikäkauden rakenteeseen tai ryhmädynamiikkaan liittyen. Kortit toimivat
keskustelun avaajina pohdittaessa, miten eri tavoin partiota voidaan toteuttaa
erilaisissa lippukunnissa erilaisten puitteiden puolesta.
Yhteyshenkilö:
Sonja Uschanov (sonja.uschanov@partio.fi) & Kaisa Johto (kaisa.johto@partio.fi)

Näkökulmaehdotuksia:
AKSA ja Luotsi:
o Kortteja voi soveltaa muihinkin ikäkausiin kuin mainittuun
ikäkauteen.
o Lisäsyvyyttä keskusteluun saa, kun antaa tehtäväksi kulkea
partio-ohjelma.fi-sivun tai Kompassin toteutusvinkkien
kautta ja etsiä vastauksia olemassa olevasta ohjelmasta.
Muistakaa myös lisätä toteutusvinkkejä suoraan sivuille,
mikäli keksitte uusia!

Hiilineutraali partio 2030 – tavoitteesta toimintaan!
Ajankohta:
Ajankohtainen ympäri vuoden
Linkki lisätietoihin:
Linkki uutiseen:
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partio-pyrkii-hiilineutraaliksinuoret-haluavat-tehda-ilmastotekoja/
Linkki suunnitelmaan:
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2020/12/Hiilineutraalipartio-2030-suunnitelma.pdf
Kuvaus:
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Ilmastokriisi on aikamme polttavin kysymys. Partio haluaa tehdä osansa
ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kasvattaa partiolaisia vaikuttamaan
omissa yhteisöissään.
Suomen Partiolaisten jäsenkokous on päättänyt, että partio pyrkii hiilineutraaliksi
vuoteen 2030 mennessä. Askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi on määritelty
Hiilineutraali partio 2030 suunnitelmassa. Tavoite hiilineutraaliudesta edellyttää
toimia kaikilla partion tasoilla.
Tavoite kutsuu jokaista partiolaista miettimään: mitä minä voin tehdä
ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
Yhteyshenkilö:
Vastuullisuusryhmä, puheenjohtaja Annika Stubbe, annika.stubbe@partio.fi
Vastuullisuusryhmä tuottaa valmista koulutusmateriaalia aiheen käsittelyyn.

Näkökulmaehdotuksia:
PJPK P2-, T3 ja/tai J4-moduulien yhteydessä
AKSA- ja Luotsi:
o Ilmastovaikutusten huomioiminen toiminnan järjestämisessä.
Luotsi:
o Nuorten ilmastoahdistukseen vastaaminen tarjoamalla tietoa
partion omista tavoitteista sekä opettamalla vaikuttamisen
keinoja, joiden avulla voi edistää itselle tärkeitä asioita.
Ko-Gi:
o Hiilineutraali Partio 2030 –suunnitelma vaatii partiolta vahvaa
muutoskykyä ja toiminnan kehittämistä.
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