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Kun tulin valituksi syksyllä 2020 partiolaisten seuraavaksi puheenjohtajaksi, haaveilin optimistina uuden 
hallituksen yhteisestä, ryhmäyttävästä viikonloppuseminaarista tammikuussa 2021 kasvokkain. Ulkoilua, 
saunomista, yhteisen suunnan maalailua ja rentoa tutustumista. Kävi kuitenkin niin, että toimimme koko 
kevään täysin etänä – semmat, hallituksen kokoukset, meidän ”Majakkavartion” retki – kaikki 
toteutettiin Teamsin välityksellä. Tapasimme koko porukalla ensimmäistä kertaa elokuussa. Se oli 
ihmeellistä. Ihmiset, joiden kanssa oli jo ajatellut tulleensa tutuiksi, olivatkin ihan kokonaisia, eri pituisia 
ja oman olemuksensa omaavia persoonia. Etäelämään tottuneelle kohtaamisten riemu oli suuri, ja antoi 
voimaa taas syksyn myötä lisääntyneeseen olosuhteiden epävarmuuteen. 
  
Toiveikkuuden, harmituksen, riemun ja turhautumisen tunteet vaihtelivat, kun partiossa yhdessä 
luovimme aaltoilevan pandemiatilanteen epävarmuudessa vuoden 2021 aikana. Hyödynsimme 
ensimmäisen pandemiavuoden oppeja niin viikkotoiminnassa kuin hallinnon eri tasoilla, ja totuimme 
varautumaan erilaisiin skenaarioihin. Iso osa lasten ja nuorten toiminnasta järjestettiin ulkoillen, mutta 
erityisesti koulutukset, tapahtumien suunnittelu ja järjestöhallinto toteutettiin etänä – tai paikoitellen 
hybriditoteutuksena. 
  
Partiossa tavoitteenamme oli, että lasten ja nuorten harrastustoiminta olisi mahdollisimman normaalia, ja 
toiminnan volyymien näkökulmasta tässä onnistuttiin erinomaisesti. Järjestön näkökulmasta tämä 
tarkoitti myös vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtimista, sillä toiminnan järjestäminen vaati venymistä 
– pandemian kokonaisvaikutuksista esimerkiksi nuorten aikuisten hyvinvointiin puhumattakaan. Yksi 
konkreettisista keinoista tukea vapaaehtoisten jaksamista oli Johtajatulet-tapahtuma, jolla 
mahdollistettiin lähes kolmelle tuhannelle turvallisia kohtaamisia, inspiraatiota ja voimaa arkeen.  
  
Itselleni suurimpia oppeja vuodelta 2021 on ollut muistutus siitä, miten tärkeää partiotoiminta on niin sen 
kohderyhmäikäisille kuin meille aikuisillekin. Vaikka toimintaympäristössä kuohuu, paremman maailman 
rakentaminen yhdessä pysyy.    
 
Siiri Somerkero 
Puheenjohtaja  
 
Suomen Partiolaisten partioneuvosto vahvistaa vuosikertomuksen hallituksen esityksestä 
kevätkokouksessaan 9.-10.4.2022. Vuosikertomus julkaistaan osoitteessa www.partio.fi/partiota-ohjaavat-
dokumentit/.  
 
Vuosikertomusta täydentää toimitettu Partion vuosikirja 2021 artikkeleineen. Voit lukea myös aiemmat 
Partion vuosikirjat Issuu-palvelussa osoitteessa www.issuu.com/suomenpartiolaiset.   
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1 Suomen Partiolaiset valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä  
 
Partio on tunnettu ja arvostettu brändi: arvion mukaan joka viides suomalainen on tai on ollut partiolainen 
jossain elämänvaiheessaan. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöhemmin Suomen Partiolaiset) 
on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana 65 000 jäsentä. Toimintaa 
järjestetään valtakunnallisesti noin 700 paikallisryhmässä eli lippukunnassa 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 heidän luottamustaan niin itseensä kuin tulevaisuuteen. Partiotoiminta vahvistaa lasten ja 
nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. Suomen Partiolaisten uuden strategian 
tavoitteena onkin antaa lapsille ja nuorille taidot muuttaa maailmaa. 
 
Vuosikertomuksen ensimmäisessä luvussa arvioidaan partiovuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen tekemä toiminnan ja vaikutusten arviointi perustuu partion 
strategian 2021–2026 mittaamiseen sekä Suomen Partiolaisten tutkimus- ja kehitystoimintaan. 
Vuosikertomuksen ensimmäisessä luvussa tarkastellaan järjestön johtamisen lisäksi myös järjestön 
taloudellista asemaa ja varainhankinnan kehitystä. Ensimmäisen luvun päättää viime vuoden 
henkilöstökertomus ja toiminnanjohtajan 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 vuonna 2020 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: vuonna 2020 Suomen 
Partiolaiset asetti itselleen kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraalista partiosta vuoteen 2030 mennessä, 
vahvisti uuden strategian 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. Yhteiskunnan ja väestön eriarvoistumisen ja moninaistumisen, sosiaalisen 
pääoman heikentymisen sekä rahoitusten muutosten arvioidaan vaikuttavan tulevina vuosina yhä 
enemmän partioon ja sen tavoitteisiin. 
 
Suomen Partiolaisten strateginen johtaminen ja strategian käyttö johtamisen välineenä kehittyi vuoteen 
2020 päättyneellä strategiakaudella, ja edellinen strategiakausi loi pohjan strategiakaudelle 2021–2026. 
Edellisen strategiakauden aikana 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.  
 
Partiotoiminnalla Suomessa on valtakunnallinen strategia. 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, partio antaa taidot elämään ja partio 
on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. 
 
Mennyt partiovuosi oli strategiakauden 2021–2026 ensimmäinen. 
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Kuva 1. Partion strategia 2021–2016 ja keskeisimmät strategiset tavoitteet.  
 

 
 
Partioneuvosto hyväksyi syksyllä 2020 partion strategian toteutumisen seurantaa kuvaavat mittarit. Vuosi 
2021 oli uuden strategiakauden ensimmäinen toimintavuosi, ja vuoden 2021 aikana keskityttiin strategian 
toimeenpanon suunnitteluun ja mittariston rakentamiseen. Suomen Partiolaisten hallitus käynnisti vuoden 
2021 aikana kolme kaksivuotista kärkihanketta, joiden tavoitteena on edistää strategisten päätavoitteiden 
toteutumista. Kärkihankkeet ovat Uudet tavat tehdä partiota -kärkihanke, Partion tulevaisuustaidot -
kärkihanke ja Vapaaehtoisresurssistrategia-kärkihanke. Lisäksi järjestön toiminnan ja talouden 
suunnittelun prosesseja on kehitetty yhteistyössä partiopiirien kanssa entistä yhtenäisemmiksi Partion 
toiminnansuunnittelu-kärkihankkeessa.  Kärkihankkeet käynnistettiin vuonna 2021, ja hankkeiden tuloksia 
voidaan arvioida vuoden 2022 lopussa.  
 
Partion strategian kolmen päätavoitteen, partio antaa taidot elämään, partio kasvaa ja partio on paras paikka 
tehdä vapaaehtoistyötä, edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä strategian mittareiden 
saavuttamista on kuvattu lyhyesti seuraavaksi. Mittareiden osalta huomionarvoisaa on, että osa niistä on 
otettu käyttöön vasta vuonna 2021 eikä niiden pohjalta voida vielä tehdä toimintaa ohjaavia johtopäätöksiä. 
 

Partio kasvaa 
 
Partio kasvaa -tavoitteen osalta teemme työtä sen puolesta, että partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria 
ja että partio toteutuu monipuolisesti koko maassa. Partio luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa. 
Tavoitteenamme on myös, että maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. 
 
Partio kasvaa -tavoitteen toteutumista seurataan kolmen mittarin avulla: alueellisesti tarkasteltava 
partioprosentti, maahanmuuttajataustaisten partion harrastajien määrä ja partiolippukuntien tarjoamat 
uudet harrastamisen muodot. 
 
Partioprosentin avulla mitataan sitä, kuinka moni alueen kohderyhmäikäisistä harrastaa partiota. 
Kansallinen, erittäin kunnianhimoinen, tavoitetaso vuonna 2026 on, että 6,3 % 7–22-vuotiaista harrastaa 
partiota. Kansallinen tavoitetaso on pilkottu alueellisiin tavoiteisiin, jotka huomioivat alueen lähtötason. 
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Vuoden 2021 lopussa 4,5 % kohderyhmäikäisistä harrasti partiota (vuodelle 2021 asetettu tavoite oli 4,9 %). 
Lapin Partiolaiset ylittivät oman alueellisen tavoitteensa, sillä Lapissa kohderyhmäikäisiä partiolaisia on 3,7 
% (tavoite 3,5 %). Myös muiden alueiden osalta partioprosenttiin voidaan olla hyvin tyytyväisiä ottaen 
huomioon pandemian tuomat haasteet lasten ja nuorten harrastamiselle.  
 
Partiolippukuntien tarjoamat uudet harrastamisen muodot -mittarin tulokset tulevat ilmi vuosittain 
huhtikuussa julkaistavissa partiolippukuntien vuosiselosteissa. Ensimmäisen kerran kyseistä mittaria 
voidaan tarkastella huhtikuussa 2022.  
 
Maahanmuuttajataustaisten partiolaisten määrää mitataan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävällä 
kyselyllä siitä, mikä on ilmoittautuneen partiolaisen kotikieli. Suomen, ruotsin ja saamen kielten lisäksi 
yleisimmät kielet vuoden 2021 lopussa olivat englanti, venäjä ja viro. Vuoden 2021 aikana partioon 
liittyneistä lähes seitsemän prosenttia ilmoitti kotikielekseen muun kuin suomen, ruotsin tai jonkun 
saamenkielistä. 
 
Partio kasvaa -tavoitteen edistäminen  
 
Partio kasvaa -tavoitteen edistämiseksi tehtävä työ näkyi erityisesti aluetyön toiminnanalalla. Vuonna 2021 
käynnistetiin lippukunnille tarjottavat kasvun treeniohjelmat, joissa lippukuntia tuettiin kasvussa ja 
potentiaalisten uusien partiolaisten tavoittamisessa. Treeniohjelmat tavoittivat vuoden aikana 47 
lippukuntaa. Myös uusien lippukuntien perustamisessa tuettiin. Partio osallistui Harrastamisen Suomen 
malliin partiokerhoilla, joita toimi n. 15 kappaletta ympäri Suomen. Partiokerhoille laadittiin myös valmis 
ohjelmamateriaali. 
 
Aluetyön toiminnanalalla tehtävässä moninaisuustyössä edistettiin vuoden 2021 aikana partion 
saavutettavuutta monin eri tavoin. Partio hyväksyttiin Moniheli ry:n jäsenjärjestöksi ja 
maahanmuuttajatyön tiimoilta tehtiin aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Vuoden 2021 aikana 
laadittiin myös monikieliset ja selkokieliset käännökset materiaaleista partioon liittymisen tueksi ja 
pidettiin englanninkielisiä Tervetuloa partioon -iltoja. Helppo tulla –tunnuksen käyttö lisääntyi eri 
tapahtumissa ja kolojen esteettömyyden selvittämiseen lippukunnille valmistui Kolotutka-työkalu. Lisäksi 
vuoden aikana järjestettiin paljon erilaisia moninaisuusaiheisia koulutuksia, työpajoja ja webinaareja. 
 
Kasvatuksen toiminnanalalla kehitettiin vuoden 2021 aikana erityisesti erilaisia digitaalisen partion 
muotoja. Vuoden 2021 aikana otettiin käyttöön Seppo.io-alusta, jota hyödynnettiin partiotapahtumien 
järjestämisessä, ja järjestettiin Bitti 2021 -leiri Minecraft-ympäristössä. Lisäksi julkaistiin uusi partio-
ohjelma.fi-verkkosivusto ja otettiin käyttöön Kompassi-sovellus, jonka avulla partio-ohjelman puitteissa 
tehtyjä aktiviteetteja voidaan seurata digitaalisesti. 
 
Vapaaehtoistuen toiminnanalalla järjestettiin vuoden 2021 aikana monimuotoisia koulutuksia aikuisille. 
Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanalalla toteutettiin vapaaehtoistuen toiminnanalan kanssa 
yhteistyössä aikuisten rekrytointikampanja, tehtiin Liity partioon -markkinointia, toteutettiin 
valtakunnallinen esikoulujen partioviikko ja toteutettiin lippukuntien käyttöön tarjottu verkkosivuratkaisu.  
 

Partio antaa taidot elämään 
 
Partio antaa taidot elämään -tavoitteen osalta teemme työtä sen puolesta, että partio-ohjelmasta saa taidot 
onnistua vielä 2040-luvullakin. Tavoitteena on, että partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja 
maailmaan ja että partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta. 
 
Partio antaa taidot elämään -tavoitteen toteutumista seurataan neljän mittarin avulla: partiokasvatuksen 
viiden ikäkauden päätösmerkkien määrä, partiolaisten kokema kehittyminen taidoissa, partiolippukuntien 
Kestävästi partiossa -tunnusten määrä ja (partion tapahtumien) hiilidioksidipäätösten vähentäminen. 
 
Partiokasvatuksen viiden ikäkauden päätösmerkkien määrän osalta tavoitetaso vuonna 2026 on, että 100 % 
ikäkauden päättävistä saa merkin. Vuonna 2021 eniten päätösmerkkejä annettiin tarpojaikäkauden (67 %) 
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ja sudenpentuikäkauden (61 %) päättäneille. Seikkailijaikäkauden päättäneistä 57 %:lle annettiin 
päätösmerkki, samoajaikäkauden päättäneistä 51 %:lle annettiin päätösmerkki, ja vaeltajaikäkauden 
päättäneistä 30 %:lle annettiin päätösmerkki.  
 
Partiolaisten kokemaa kehittymistä taidoissa mitataan kyselyn avulla. Kyselyssä mitattiin partiolaisten 
kokemusta taitojen kehittymisestä kaikissa ikäkausissa. Asteikko oli 1-7 (1= En ole kehittynyt partiossa 
lainkaan, 7 = Olen kehittynyt partiossa erittäin paljon). Sudenpentu- ja seikkailijaikäkauteen kuuluvilla 
kokemus taitojen kehittymisestä oli suurin (sudenpennut 5,55 ja seikkailijat 5,51). Kaikkien ikäkausien 
keskiarvo taitojen kehittymisessä oli vuoden 2021 lopussa 5,39. Mittaus suoritettiin vuonna 2021 
ensimmäisen kerran. Tavoitteena on, että kokemus taitojen kehittymisestä kasvaa strategiakauden aikana 
joka vuosi.  
 
Partiolippukuntien Kestävästi partiossa -tunnusten määrän osalta tavoitetaso vuonna 2026 on 600 
myönnettyä tunnusta (100 uutta tunnusta joka vuosi). Vuonna 2021 Kestävästi partiossa -tunnuksia 
myönnettiin 56 lippukunnalle. Huomionarvoisaa on, että tunnuksia myönnettiin ensimmäisen kerran 
maaliskuussa 2021, joten mittarin osalta tarkasteluvuosi ei ole kokonainen.   
 
Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen osalta vuonna 2021 käynnistettiin hiilijalanjäljen laskenta. Lisäksi 
vuonna 2020 hyväksytyn hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvän suunnitelman (Hiilineutraali partio 
2030) toimeenpanoa suunniteltiin.   
 
Partio antaa taidot elämään -tavoitteen edistäminen  
 
Partio antaa taidot elämään -tavoitteen edistämiseksi tehtävä työ näkyi erityisesti yhteiskuntasuhteiden 
toiminnanalalla. Uusi vastuullisuusryhmä aloitti toimintansa vuonna 2021 partion hiilineutraaliustyön 
edistämiseksi. Ryhmä toimi yhteistyössä muiden toiminnanalojen kanssa ja käynnisti työkalujen, mittarien 
ja toimintatapojen kehittämistä hiilineutraaliustyön pohjaksi. Vuonna 2021 käynnistettiin Suomen 
Partiolaisten hiilijalanjäljen laskenta sekä hiilikädenjäljen määrittely, ja suunniteltiin syksyllä 2020 
hyväksytyn Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman toimeenpanoa. Ensimmäiset Kestävästi partiossa –
tunnukset myönnettiin 56 lippukunnalle, ja lippukunnille tarjottiin koulutusta ja vinkkejä 
vastuullisuustyöhön. 
 
Vastuullisuusteemojen lisäksi yhteiskuntasuhteiden toiminnanalalla edistettiin vuonna 2021 nuorten 
vaikuttamistaitojen kehittymistä ja kannustettiin partiolaisia äänestämään ja lähtemään ehdolle 
kuntavaaleissa. Vaaleihin tutustumista tuettiin Vaalipöllö-merkin avulla ja Partion iltateet -tilaisuudella. 
Yhteiskuntasuhde-trainee-koulutukseen osallistui 17 nuorta. 
 
Partio-ohjelman vuoden 2021 ohjelmapainotus ”Kasvatus (k)antaa!” tuki partion strategian toteutumista 
ja liittyi erityisesti Partio antaa taidot elämään -tavoitteeseen. Ohjelmapainotukseen liittyvän tuon lisäksi 
kasvatuksen toiminnanalalla vuonna 2021 kehitettiin ikäkausien päätösmerkkien kriteereitä, laadittiin 
rauhankasvatusaktiviteetteja ja luotiin ympäristövaikuttajan ja katsomuskasvattajan osaamismerkit.  
Jatkossa vuosittain toteutettava ja yhtenä strategian mittarina toimiva ”Koettu kehittyminen taidoissa ja 
vaikuttaminen yhteisöihin ja maailmaan” –kysely tehtiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa kaikille partion 
ikäkausiin kuuluville 7–22-vuotiaille.  
 
Aluetyön toiminnanalalla vuonna 2021 jaettiin avustuksia vanhempien ikäkausien toiminnan tukemiseen ja 
kehittämiseen, sekä järjestettiin koulutusta seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen 
liittyen. Vapaaehtoistuen toiminnanalalla kehitettiin digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia ja 
verkkokoulutuksia.  
 
 

Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä 
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Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -tavoitteen osalta teemme työtä sen puolesta, että partio 
tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille. Partio myös kehittää 
vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti. Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista. 
 
Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -tavoitteen toteutumista seurataan kolmen mittarin avulla: 
paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselystä saadut tulokset, vapaaehtoisten osaamisen kehittyminen 
pestissä ja hyvinvointipulssi-kyselystä saadut tulokset.  
 
Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely uudistettiin vuonna 2021. Kyselyssä selvitetään partion 
vapaaehtoisten ajatuksia partiosta ja vapaaehtoistyöstä partiossa.  Kyselyyn vastaa vuosittain noin 2500 
partion vapaaehtoista. Kyselyssä vastaajaa pyydetään arvioimaan partiota vapaaehtoistyön kohteena 
asteikolla 1–5 (1= Täysin eri mieltä, 5= Täysin samaa mieltä). Kyselyn tulosten osalta tavoitetaso vuonna 
2026 on vastausten keskiarvo 4,2. Vuonna 2021 vastaajat arvioivat partion vapaaehtoistyön kohteena 
keskiarvolla 4,08.  
 
Hyvinvointipulssi-kysely on kuukausittainen, satunnaisotannalla toteutettava kysely partion 
vapaaehtoisille, joka toteutettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2021. Kyselyssä vastaajaa pyydettään 
arvioimaan asteikolla 1-5 (1=Täysin eri mieltä, 5= Täysin samaa mieltä) seuraavia väittämiä: ”Olen 
innostunut partiosta”, ”Partion ja muun elämän yhdistäminen onnistuu”, ”Partiossa on kiva olla, ”Saan 
tukea pestiini, kun sitä tarvitsen” ja ”Vapaaehtoistyöni partiossa tuntuu merkitykselliseltä”. Kyselyn osalta 
tavoitetaso vuonna 2026 on, että vastaajien arviot paranevat joka vuosi, verrattuna edellisen vuoden samaan 
kyselyajankohtaan. Vuonna 2021 toteutettujen kyselyiden tuloksista voidaan nähdä, että verrattuna 
kevääseen 2021, partiossa ja vapaaehtoistyössä viihtyminen on kasvanut syksyllä 2021. 
 
Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -tavoitteen edistäminen  
 
Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -tavoitteen edistämiseksi tehtävä työ näkyi erityisesti 
vapaaehtoistuen toiminnanalalla. Vuonna 2021 vapaaehtoisten hyvinvoinnin seuraaminen aloitettiin 
kuukausittaisella Hyvinvointi-pulssikyselyllä. Lisäksi toteutettiin Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -
kysely partion vapaaehtoisille. Toiminnanalalla tehtiin myös yhteistyötä Johtajatulet 2021 -projektin 
vapaaehtoisten kanssa ja järjestettiin monipuolisesti erilaisia johtajuutta tukevia koulutuksia.  
 
Aluetyön toiminnanalalla käynnistettiin vuonna 2021 valmentajapestin uudistus. Kasvatuksen 
toiminnanalalla järjestettiin samoajaluotsin pesteissä toimiville tukea ja tapahtumia, meripartiojohtaja- 
koulutus, kisa- ja retkeilykoulutukset ja laadittiin perhepartio-ohjaajan Moodle-kurssi. 
Yhteiskuntasuhteiden toiminnanalalla otettiin käyttöön asiakashallintajärjestelmä, joka tukee 
yhteiskuntasuhteiden ja kumppanuuksien parissa toimivien vapaaehtoisten työskentelyä.  

 

Jäsenmäärän kehitys 
 
Edellä kuvattiin Suomen Partiolaisten strategisia painopisteitä ja toimintasuunnitelman toteutumista 
vuonna 2021. Seuraavassa taulukossa on kuvattu Suomen Partiolaisten jäsenmäärän kehitys vuosina 2019–
2021. Jäsenmäärän kehityksen voidaan todeta olevan erittäin positiivista huomioiden erityisesti 
koronapandemian tuomat haasteet toiminnan järjestämiselle. 
 
 
Taulukko 1. Partiolaisten määrän kehitys  
 

A-jäsen Partiolippukunnat Jäsenmäärä 
31.7.2021 

Jäsenmäärä 
31.7.2020 

Jäsenmäärä 
31.7.2019 

Lapin Partiolaiset  23 1 426 1 331 1 281 
Pohjanmaan 
Partiolaiset 

73 5 940 5 995 5 688 

Järvi-Suomen 
Partiolaiset  

95 5 434 5 473 5 644 
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Pohjois-Savon 
Partiolaiset  

2 208 200 189 

Lounais-Suomen 
Partiopiiri 

117 11 725 11 633 11 620 

Hämeen Partiopiiri 116 11 449 11 366 11 074 
Kymenlaakson 
Partiopiiri 

22 1 261 1 314 1 297 

Etelä-Karjalan 
Partiolaiset 

20 1 285 1 289 1 247 

Uudenmaan 
Partiopiiri  

60 5 229 5 285 5 132 

Pääkaupunkiseudun 
Partiolaiset  

112 12 777 12 694 12 412 

Finlands Svenska 
Scouter  

59 3 828 3 894 3 958 

     
Yhteensä 699 60 564 60 480 59 542 

 

1.2 Järjestön johtaminen  

 
Vuonna 2021 Suomen Partiolaiset keskittyi erityisesti uuden strategian toimeenpanon suunnitteluun ja 
strategian toteutumista seuraavien mittareiden kehittämiseen. Vuoden aikana hyväksyttiin partion 
strategian toteuttamissuunnitelman ja strategian mittarit. Lisäksi järjestö kävi laajasti keskustelua partiosta 
koronan jälkeen. Partiotoimintaa Suomessa kehitettiin vuoden 2021 aikana määrätietoisesti, ja vuoden 2021 
lopulla hyväksyttiin uudet perhepartiotoiminnan valtakunnalliset periaatteet, partion tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma sekä päivitettiin partion päihdelinjauksia.  
 
Suomen Partiolaisten toimintaa johti ja ohjasi hallitus, joka kokousti vuoden 2021 aikana yhdeksäntoista 
kertaa. Kokousten lisäksi hallitus kehitti työskentelyään ja Suomen Partiolaisten toimintaa monipuolisesti 
myös iltakouluissaan. Hallituksen valmistelutyöstä vastasi työvaliokunta, johon kuuluivat hallituksen 
puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat. Majakkavartioksi nimettyyn hallitukseen kuului puheenjohtajan ja 
kahden varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän toiminnanaloista vastaavaa hallituksen jäsentä ja 
kansainvälinen valtuutettu. 
 
Partioneuvosto eli Suomen Partiolaisten valtuusto aloitti kaksivuotisen kautensa tammikuussa 2021.  
Partioneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi 
järjestäytymiskokoukseen.  
 
Vuonna 2021 ei järjestetty varsinaista jäsenkokousta.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen Partiolaisille valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä noin 
1,45 miljoonan euron avustuksen, josta Suomen Partiolaiset siirsi yli puolet alueellisille partiopiireille 
delegointisopimuksin. Arpajaislain ja valtionavustustoiminnan uudistaminen sekä jatkuva 
yhteiskunnallinen keskustelu Veikkauksen asemasta ja toiminnasta vaikuttavat tulevaisuudessa 
kansalaisjärjestöjen rahoitukseen 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. Suomen Partiolaisten 
ansiomerkkejä myönnettiin viime vuonna noin 1 000 kappaletta.  

1.3 Järjestöä johdettiin taloudellisesti turvallisesti 
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Suomen Partiolaisten taloudellinen asema oli edellisvuosien tavoin vakaa, mikä nosti järjestön edellytyksiä 
valmistautua talouden mahdollisiin muutoksiin lähivuosina. Suomen Partiolaiset on kehittänyt 
vakavaraisuuttaan määrätietoisesti varautuakseen tulevaisuuden investointeihin, kuten digitaalisiin 
palveluihin. Järjestö on vakavarainen, sillä se kykenee selviytymään hyvin pitkän aikavälin sitoumuksistaan. 
 
Sekä talouden volyymin että jäsenmäärän perusteella Suomen Partiolaiset on suurin nuorisojärjestö. 
Vuosittaisista kustannuksista suurimmat erät muodostavat henkilöstön ja digitaalisten palvelujen 
säännölliset kustannukset. Muutokset Suomen Partiolaisten varallisuuden ja toiminnan rakenteeseen 
tehdään hallitusti.  
 
Vuonna 2021 investoitiin partio-ohjelma.fi-verkkosivustoon ja Kompassi-sovellukseen, jotka tukevat 
partio-ohjelman toteuttamista. 
 
Koronapandemian jatkuminen ja aaltoileva pandemiatilanne haastoi Suomen Partiolaisten toimintaa ja toi 
talouteen ja varainhankintaan liittyvää epävarmuutta: pandemiatilanne vaikutti erityisesti piirien ja 
lippukuntien adventtikalenterikampanjan toteuttamismahdollisuuksiin. Partiolaisten 
adventtikalenterikampanjaa varten suunniteltiin jo vuonna 2020 erilaisia skenaarioita koronapandemian 
varalle, joten valmiudet onnistuneen kampanjan läpiviemiseen olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla. 
Adventtikalenterikampanja toteutui lopulta erittäin hyvin: adventtikalenterikampanja tuotti 
ennätyksellisen tuloksen. Myös Partion ystävät -yksityisvarainhankinnan ohjelma tuotti myös aiempia 
vuosia paremmin.  
 
Taulukko 2. Suomen Partiolaisten järjestötalouden kehitys 
 

Järjestön talouden 
tunnusluvut 

2021 2020 2019 2018 2017 

Järjestön vakavaraisuus: 
Omavaraisuusaste 

50,8 % 36,9 % 38,3 % 44,1 % 38,0 % 

Järjestön maksuvalmius:  
Quick Ratio 

2,7 2,0 2,1 3,6 2,1 

Järjestön (talouden) koko: 
Taseen loppusumma 

5 686 367 6 110 536 5 708 659 6 878 588 4 593 066 

Järjestön kehitys:  
Oma pääoma  

2 008 304 1 685 658 1 568 547 1 398 433 1 202 562 

Tilikauden 
kokonaistuotot 

5 870 939 5 160 499 8 735 935 5 373 875 5 379 386 

Julkisen rahoituksen 
osuus tilikauden 
kokonaistuotoista 

29,0 % 31,1 % 20,4 % 31,9 % 35,6 % 

      
Tilikauden 
kokonaiskustannukset 

-5 548 293 -5 043 389 -8 565 820 -5 178 003 -5 299 632 

Henkilöstökustannusten 
osuus tilikauden 
kokonaiskustannuksista 

24,0 % 26,3 % 15,6 % 28,3 % 27,9 % 

Digitaalisten palvelujen 
kustannusten osuus 
tilikauden 
kokonaiskustannuksista 

11,4 % 10,5 % 6,4 % 10,4 %  

Tilikauden ali- tai 
ylijäämä 

322 646 117 110 170 114 195 872 79 753 

1.4 Henkilöstökertomus 2021 
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Vuosi 2021 oli merkittävä uudistuksien vuosi Suomen Partiolaisten henkilöstöorganisaation osalta. Jo 
vuonna 2018 alkanut uudistustyö saavutti päätepisteensä, kun partiopiirit solmivat palvelusopimukset 
henkilöstöpalvelujen hankinnasta Suomen Partiolaisilta. Uusi organisaatiomalli on aloittanut toimintansa 
vuoden 2022 alusta. Uudistuksen myötä panostettiin entistä enemmän henkilöstön osaamisen 
kehittämiseen ja toteutettiin laajan osaamiskartoituksen.   
 
Koronaepidemia vaikutti edelleen merkittävästi arkeen ja Suomen Partiolaisten henkilöstä noudatti lähes 
koko vuoden voimassa olevaa valtakunnallista etätyösuositusta.   
 
Henkilöstötyön tukena on käytetty Sympa HR-järjestelmää. Organisaatiouudistuksen myötä 
ammattimaisen henkilöstötyön ja -tuen tarve on selvästi kasvanut, ja loppuvuonna perustettiinkin uusi 
hallinto- ja HR-päällikön tehtävä.  
 

Uuteen henkilöstöorganisaatioon 
 
Vuonna 2021 jatkettiin aktiivista keskustelua partiopiirien luottamusjohdon kanssa henkilöstöorganisaation 
rakenteesta. Keväällä järjestettiin laaja webinaarien ja keskustelujen sarja asian tiimoilta. Kesä-syyskuussa 
eri piirien hallitukset tekivät päätökset uuden mallisista palvelusopimuksista Suomen Partiolaisten kanssa.   
 
Pääkaupunkiseudun partiolaiset, Hämeen partiopiiri ja Pohjanmaan partiolaiset tekivät liikkeenluovutuksen 
Suomen Partiolaisille ja näin valtaosa partiotoimihenkilöistä siirtyi yhden työnantajaorganisaation piiriin 
1.11.2021. Työtehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi käytiin yhteistoimintaneuvottelut ja uuden 
toimintamallin mukainen työskentely aloitettiin vuoden vaihteessa.  
 
Uudessa organisaatiossa pyritään entistä tehokkaampaan ja yhdenmukaisempaan toimintaan kaikkialla 
Suomessa. Resursseja on kohdistettu entistä enemmän paikallisyhdistysten eli lippukuntien tukemiseen. 
Työn sisältöä ohjataan entistä enemmän valtakunnallisesti tiiviissä yhteistyössä alueiden kanssa. Alueella 
työskentelevä henkilöstö muodostaa kaksi palvelualuetta, joiden sisällä tehtäviä jaetaan niin, että 
yksittäinen henkilö voi tukea useamman partiopiirin työtä. Viestintätiimi toimii valtakunnallisena tiiminä.  
 
Uusi organisaatio tuo mukanaan paljon uusia toimintatapoja niin sisäisessä viestinnässä, 
kokouskäytännöissä, henkilöstöhallinnossa ja työn ohjauksessa. Tämä työ tulee olemaan keskeistä vuonna 
2022, jotta löydämme parhaat mahdolliset tavat tehdä töitä yhdessä koronan jälkeisessä työmaailmassa.  
 

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi 
 
Henkilöstön osaamisen parempaa tunnistamista ja tasa-arvoista kehittämistä ajatellen keväällä 2021 
toteutettiin kaikkia partiotoimihenkilöitä koskeva osaamiskartoitus. Tämä toteutettiin yhdessä 
henkilöstöyritys Psyconin ja osaamiskeskus Kentaurin kanssa.   
  
Laajan kartoituksen ja kyselyn avulla kartoitettiin järjestö- ja partiotyössä vaadittavia keskeisiä 
osaamisalueita nyt ja tulevaisuudessa tehtäväalueittain. Kysely toteutettiin verkkokyselynä, johon saatujen 
vastausten perusteella käytiin sekä ryhmäkeskustelut tehtäväalueittain että henkilökohtaiset 
osaamiskeskustelut.  
 
Kyselystä saatua tietoa on käytetty henkilöstön koulutussuunnitelman pohjana ja sitä on tarkoitus jatkaa ja 
laajentaa vuoden 2022 aikana.  
 
Vuonna 2021 kilpailutettiin partiotyöntekijöiden työterveyspalvelut. Uudeksi kumppaniksi valittiin Aava. 
Tässä yhteydessä laajennettiin vapaaehtoista työkykyvakuutusta kattamaan myös mielenterveyspalvelut. 
Aavan kanssa käynnistettiin myös Aisti-työhyvinvointitutkimus, jonka pohjalta voidaan tunnistaa 
partiotyön kuormittavuustekijöitä ja tukea työntekijöiden jaksamista.  
 

Suomen Partiolaisten henkilöstö 
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Suomen Partiolaisten henkilöstörakenne muuttui merkittävästi vuoden aikana, kun kolme isoa partiopiiriä 
siirsivät henkilöstönsä keskusjärjestön palvelukseen. Järjestössä työskenteli vuoden lopussa kaiken 
kaikkiaan 78 eri henkilöä ja henkilötyövuosien määrä oli 43,0.  Näistä 29,3 henkilötyövuotta kohdistui 
valtakunnallisiin työtehtäviin ja 13,7 henkilötyövuotta kohdistui alueellisiin työtehtäviin. Työntekijöistä 81 
% työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 19 % määräaikaisessa työsuhteessa.   
 
Vuonna 2022 toteutettavaa valtakunnallista finnjamboree Kajoa varten palkattua projektitoimistoa 
vahvistettiin määräaikaisilla lisäresursseilla. Partion metsätyön ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi palkattiin määräaikainen metsä- ja vastuullisuuskoordinaattori. Tulevaan isoon 
digikehityshankkeeseen varauduttiin niin, että IT- ja palvelupäällikön tehtävistä erotettiin 
yhdistyshallinnon vastuu. Uuteen vakinaiseen tehtävään sisältyy hallintotehtävien lisäksi myös HR-
kehitystyö. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella rahoituksessa Kentauri-
osaamiskeskuksessa työskenteli yksi henkilö, joka vastaa koko osaamiskeskuksen johtamisesta ja 
koordinoinnista.  
 
Henkilöstökulut olivat noin 2,3 miljoonaa euroa, josta valtakunnallisen työn osuus oli noin 1,3 miljoonaa 
euroa ja piiripalveluiden noin 1,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön keski-ikä oli noin 39 vuotta, ja naisia 
työntekijöistä oli peräti 81 %. Henkilöstötyössä partion keskeisiä periaatteita ovat tasa-arvoisuus, 
yhdenvertaisuus ja perhemyönteisyys.   
 
Kuva 2. Suomen Partiolaisten henkilöstöorganisaatio vuonna 2021 
 

 
 

1.5 Partiotoimintaa aaltoilevassa pandemiatilanteessa 

  
Kun koronavirus saapui Suomeen keväällä 2020, partio oli yksi ensimmäisistä harrastusjärjestöistä, joka 
siirtyi ripeästi poikkeusajan toimintaan. Partiolaisten huikea toimintavalmius näkyi hienosti heti 
maaliskuussa, kun kaikille ikäkausille laadittiin ripeästi erilaisia etäpartioaktiviteetteja. Osa ryhmistä jatkoi 
kokoontumisia heti etäyhteyksien avulla, toisissa ryhmissä johtajat jakoivat tehtäviä itsenäisesti tehtäviksi 
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ja jotkut järjestivät luontoon perheen kanssa kierrettäviä rastiratoja tai muita etäaktiviteetteja. Vuonna 2020 
opitut partiotoiminnan uudet muodot mahdollistivat sen, että vuoden 2021 aaltoilevassa 
pandemiatilanteessa partiotoimintaa pystyttiin järjestämään laadukkaasti ja joustavasti kaikkialla 
Suomessa.  
 
Partiossa valmiudet digitaaliseen työskentelyyn olivat jo valmiiksi hyvät ja suunnitelmat laajemmastakin 
käytöstä pitkällä. Esimerkiksi Office 365-työkalujen käyttöä laajennettiin piirin ja keskusjärjestötoimijoiden 
lisäksi myös lippukuntien vapaaehtoisten käyttöön jo vuonna 2020. Vuonna 2020 nuorten aloitteesta 
syntynyt Discord-kanava partiolaisten yhteydenpitoon toimii aktiivisesti edelleen, ja vuonna 2020 
järjestetty Bitti-leiri Minecraft-pelimaailmassa järjestettiin toista kertaa kesällä 2021.  
 
Kokemukset etämuotoisena toteutetusta toiminnasta olivat positiivisia erityisesti erilaisten koulutusten 
osalta. Monet etänä toteutetut koulutukset ovat verkkototeutuksina olleet jopa suositumpia, kuin 
perinteisemmät tietyssä paikassa järjestetyt koulutukset. Myös erilaiset webinaarit ja kevyemmät koulutus- 
ja tiedonvaihtotilaisuudet ovat vuosien 2020 ja 2021 aikana löytäneet hienosti oman yleisönsä.  
 
Vuonna 2021 järjestettyjen tapahtumien määrä palautui vuosien 2017–2019 tasolle. Tapahtumia myös 
peruttiin vuonna 2021 vähemmän, kuin vuonna 2020, mikä kertoo siitä, että eri tavoin järjestettyjen 
tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa onnistuttiin haastavissa olosuhteissa. Järjestettyjen 
tapahtumiin osallistui vuonna 2021 enemmän partiolaisia, kuin vuonna 2020.  
 
Oman haasteensa partiotoiminnan toteuttamiselle pandemia-aikana loi se, että tapahtumia, 
viikkotoimintaa ja muuta toimintaa piti suunnitella moneen eri skenaarioon: suunnittelussa huomioitiin 
mahdollisuus toteuttaa suunniteltu tilaisuus kasvokkain, hybridimuotoisena sekä etänä, ja suunnittelussa 
piti huomioida se, että mahdollisuudet tilaisuuden järjestämiselle voivat muuttua nopeastikin. Toiminnan 
suunnittelu ja tilaisuuksista viestiminen vei paljon vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden aikaa, sillä erilasia 
toteutustapoja suunniteltiin rinnakkain. Alati muuttuva tilanne ja erilaisten toimintaa rajoittavien ohjeiden 
seuraaminen haastoivat vapaaehtoisia ja vapaaehtoispestissä jaksamista.  
 
Suomen Partiolaisten vuoden 2021 kohokohta oli elokuussa järjestetty Johtajatulet-metsäseminaari. 
Johtajatulet oli ensimmäinen koronapandemian alun jälkeen järjestetty suurtapahtuma, sillä Johtajatulille 
osallistui yli 2 200 johtajuudesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa. Johtajatulet 
järjestettiin Evolla, ja tapahtuma pystyttiin järjestämään täysin terveysturvallisesti. Kokoontuminen Evon 
leirialueelle ja kiinnostavien ohjelmanumeroiden seuraaminen omalta mättäältä käsin loi monelle 
partiolaiselle uskoa tulevaan, ja tuki partion vapaaehtoisten tekemässä tärkeässä vapaaehtoistyössä 
jaksamista.  
 
Myös finnjamboree Kajon suunnitelmia edistettiin määrätietoisesti vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 aikana 
Kajoa teki yhteensä yli 800 vapaaehtoista, ja vapaaehtoisten organisaatio kasvoi tasaisesti koko vuoden ajan. 
Vaihtelevasta pandemiatilanteesta huolimatta Kajoa suunniteltiin läpi vuoden, ja tiimit työskentelivät ja 
ryhmäytyivät etäyhteyksien ja kasvokkaisten tapaamisten avulla. Kajon suunnittelun edistyminen on myös 
osaltaan lisännyt partion vapaaehtoisten pestien mielekkyyttä, sillä unelma suuresta partioleiristä kesällä 
2022 elää vapaaehtoisten keskuudessa vahvana.   

1.6 Johtajatulet  

Elokuussa 2021 järjestetty Johtajatulet-metsäseminaari kokosi Evon leirialueelle yli 2200 johtamisesta ja 
itsensä kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa. Lisäksi tapahtumaa seurasi etäyhteyksin yli 550 
osallistujaa, joten tapahtuman kokonaisosallistujamäärä oli yli 2750 osallistujaa.  
 
Muuttuva pandemiatilanne ja epävarmuus tapahtuman järjestämisestä haastoi tapahtuman suunnittelua 
merkittävästi, ja kuormitti projektissa mukana olleita vapaaehtoisia. Tapahtumasuunnittelun 
dynaamisuutta kuvaa vielä tapahtumajärjestelyn loppumetreillä toteutettu onnistunut striimaus 
kotisohville, sillä heille, jotka joutuivat peruuttamaan osallistumisensa, tarjottiin mahdollisuus seurata 
tapahtuman puheenvuoroja ja tunnelmaa etänä. Tapahtuma pystyttiin järjestämään täysin 
terveysturvallisesti, ja tapahtuma oli kerätyn palautteen perusteella onnistunut ja erittäin toivottu. 
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Tapahtumajohtajat Milka Hänninen ja Mimi Rantanen sekä tapahtuman johtoryhmä vastasivat tapahtuman 
suunnittelusta yhdessä tapahtumaan rekrytoitujen vapaaehtoisten kanssa. Johtajatulien suunnittelussa oli 
vuoden 2021 aikana mukana noin 240 vapaaehtoista. Tapahtumaa tehtiin pääasiassa etäyhteyksien kautta, 
joskin keväällä 2021 tapahtuman valmisteluja pystyttiin tekemään myös Partioasemalta käsin.  
 

Johtajatulien tavoitteet ja niiden täyttyminen 
 
Tapahtuma toteutettiin Suomen Partiolaisen hallituksen toimeksiannossa asettamien tavoitteiden ja 
reunaehtojen mukaisesti. Johtajatulien järjestelyitä ohjasi viisi tavoitetta: 1) Tapahtuman tavoitteena oli 
3300 osallistujaa, josta vähintään 2500 on partiolaisia; 2) Tapahtumaan on mahdollisimman helppo 
osallistua myös ei-partiolaisena, ja tapahtuma luo mahdollisuuksia liittyä partioon, pysyvän organisaation 
tukemana; 3) Tapahtuman palvelutaso vastaa aiempien Johtajatulien mallia; 4) Johtajatulet 2021 edistävät 
partion johtamiskäsityksen tunnettuutta partiossa, tukee lippukunnissa tapahtuvaa johtamista ja tekee 
partiota tunnetuksi johtajuuden asiantuntijana yhteiskunnassa ja 5) Tapahtuman sisällöllinen ohjelma on 
laadukkaasti toteutettua. Tapahtuman johtajien arvion mukaan tapahtuma täytti sille asetetut tavoitteet 
pääosin kiitettävästi.  
 
Ensimmäinen tavoite, osallistujamäärä, ei täyttynyt. Osallistujamäärää selittää koronan aiheuttama 
epävarmuus sekä pääpuhujakontaktoinnin viivästyminen suunnitellusta, ja osittain siihen liittyvä 
merkittävästi suunniteltua suppeampi viestintä tapahtuman ohjelmasta. Osallistujien suhdeluku 
partiolaisten ja ei-partiolaisten välillä oli asetetun tavoitteen mukainen. Asetetun tavoitteen mukaan 
vähintään 76 prosenttia tapahtuman osallistujista tuli olla partiolaisia, ei partiolaisten osuuden jäädessä siis 
korkeintaan 24 prosenttiin. Ilmoittautuneista ei-partiolaisia oli 20 % ja partiolaisia oli 80 %. 
 
Toinen tavoite, helppo osallistuminen tapahtumaan ei-partiolaisena ja tapahtuman luomat mahdollisuudet 
liittyä partioon, toteutui. Palautekyselyn vastanneista ei-partiolaisista 94 % koki olonsa tervetulleeksi 
tapahtumaan. Valtaosa kertoi saaneensa lisää tietoa partiosta ja mielikuvan partiosta parantuneen. Useaan 
kertaan mainittiin yllätys siitä, että partio on aikuistenkin harrastus. 
 
Kolmas tavoite, tapahtuman palvelutason vastaaminen aiempaa, täyttyi. Palvelutasoa skaalattiin jopa 
ylöspäin. Tapahtuma-alueelle rakennettiin kaksi keittiötä jonojen välttämiseksi, ja pääpuhujien 
puheenvuorojen seuraaminen toteutettiin niin, että puheenvuoroja oli mahdollista seurata turvavälit 
säilyttäen ympäri aluetta sijoitelluilta näytöiltä. Ruokailut, jonottomuus, saunat ja alueen viihtyisyys saivat 
paljon kiitosta palautekyselyssä. 
 
Neljäs tavoite, partion johtamiskäsityksen tunnettuuden edistäminen, täyttyi. Palautekyselyn perusteella 
tapahtuma vahvisti noin 80 %:n osallistujista käsitystä partion johtamismallista. Sosiaalisen median 
kommentoinnin, sekä palautekyselyn avokommenttien perusteella tapahtuma toi paljon lisää energiaa 
koronan kurittamien lippukuntien toimintaan energisoimalla partionjohtajia ja luomalla uskoa siihen, että 
tapahtumia voi taas järjestää. Tapahtuman kumppanuus HS Vision kanssa oli omiaan vahvistamaan partion 
tunnettuutta johtajuuden asiantuntijana yhteiskunnassa. 
 
Viides tavoite, laadukas ohjelmasisältö, täyttyi. Palautekyselyn perusteella 94,5 prosenttia vastaajista oli 
sitä mieltä, että tapahtumassa oli riittävästi ohjelmaa, ja 93 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että 
pääpuheenvuorot olivat kiinnostavia ja innostavia.  

1.7 Finnjamboree Kajo    

 
Heinäkuussa 2022 järjestettävän finnjamboree Kajon valmistelut etenivät vuoden 2021 aikana vauhdikkaasti 
poikkeuksellisesta toimintavuodesta riippumatta. Vuosi 2021 painottui leirin suunnitteluun ja 
markkinointiin. Ilmoittautuminen leirille alkoi joulukuussa 2021.    
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Finnjamboreen johtajat pestattiin tehtäviinsä jo ennen vuotta 2021: leirinjohtajat Janne Costiander ja Maria 
”Kerttu” Nikkari pestattiin syksyllä 2019, ja muut leiritoimikunnan jäsenet alkuvuodesta 2020. 
Projektipäällikkö Ville Pentti aloitti tehtävässään syksyllä 2020.  
 
Vuoden 2021 alussa finnjamboree Kajoa teki leiritoimikunnan lisäksi noin 60 vapaaehtoista. Elokuussa 2021 
vapaaehtoisten määrä oli noin 350. Erityisesti syksyllä 2021 keskityttiin vapaaehtoisten rekrytointiin ja 
vuoden lopussa vapaaehtoisten määrä oli jo noin 850.  Syksyn 2021 aikana leiriä tekemään palkattiin 
kokoaikainen projektikoordinaattori, 90-prosenttinen talouskoordinaattori ja 50-prosenttinen 
viestintäkoordinaattori.  
 
Leiritoimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana 17 kertaa leiritoimikunnan kokoukseen ja neljä kertaa 
seminaariin. Lisäksi laajennettu leiritoimikunta kokoontui seminaariin kaksi kertaa. Leiritoimikunnan 
lisäksi leirin lukuisat osa-alueet ja näiden alaiset ryhmät pitivät satoja kokouksia vuoden aikana.  
 

Kajon tavoitteet ja niiden edistäminen  
 
Finnjamboree Kajon järjestelyitä ohjaa neljä tavoitetta: Kajo luo uusia tapoja luoda isoja yleisötapahtumia 
kestävästi, Kajo on mahdollisimman monen saavutettavissa, Kajo on yhteinen, ainutlaatuinen ja 
kansainvälinen partioelämys sekä Kajo kasvattaa osallistujansa ja tekijänsä tekemään vastuullisempia 
valintoja. 
 
Ensimmäistä tavoitetta, kestävyyttä, tarkastellaan ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja 
kulttuurillisesta näkökulmasta. Vuoden 2021 aikana kestävän tapahtuman suunnittelu näkyi erityisesti 
isojen hankintapäätösten tekemisessä vastuullisesti ja Kajon kumppanuuksien rakentamisessa.   
 
Toisen tavoitteen, saavutettavan tapahtuman osalta, Kajolla on tehty aktiivisesti työtä sen eteen, etteivät 
kielletyt syrjintäperusteet ole este kenenkään kohderyhmäikäisen leirille osallistumiseen. Osallistuminen 
leirille on haluttu mahdollistaa kaikille ison stipendirahaston voimin. Lisäksi Kajolla on 
saavutettavuustakuu. Saavutettavuustakuu on voimassa tilanteessa, jossa leiriläisellä on saavutettavuuteen 
liittyvä tarve, jota Kajon leiriorganisaatio ei yrityksistä huolimatta pysty täyttämään, ja tilanteessa, jossa 
leiriläinen tarvitsee leirille avustajan, mutta avustajan saaminen leirille ei olekaan mahdollista.  Kajolle on 
suunniteltu myös tutustujaleiriä, joka mahdollistaa leiriin tutustumisen sellaisille lapsille ja nuorille, joille 
leiri ei olisi muuten mahdollinen.  
 
Kolmantena tavoitteena Kajosta halutaan yhteinen, ainutlaatuinen ja kansainvälinen partioelämys. Kajolla 
osallistuja kokee yhteenkuuluvuutta muiden kanssa ylittäessään itsensä. Kajoa markkinoitiin aktiivisesti 
koronapandemiasta huolimatta myös ulkomaalaisille partiolaisille.  
 
Neljäntenä tavoitteena Kajon halutaan kasvattavan osallistujiaan ja tekijöitään tekemään vastuullisempia 
valintoja. Vuoden 2021 aikana panostettiin siihen, että Kajon tekijät tietävät, mitä vastuullisilla valinnoilla 
tarkoitetaan ja miksi niiden tekeminen on tärkeää.   
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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 

Aluetyön toiminnanala vastaa Suomen Partiolaisten alue- ja moninaisuustyöstä sekä edistää partion kasvua 
ja partioharrastuksen saavutettavuutta.  
 
Vuonna 2021 aluetyön toiminnanalalla käynnistettiin lippukuntien valmentajapestin uudistaminen – 
Suomen Partiolaisten henkilöstöorganisaatiouudistuksen myötä oli tarpeen kehittää myös 
luottamushenkilöiden lippukunnille tarjoamaa tukea. Uudistusta työsti aluevaliokunnasta ja 
valmentajatiimistä koottu projektiryhmä ja valmisteluun osallistettiin laajasti myös Suomen Partiolaisten 
A-jäsenten edustajia. Uuteen valmentajapestiin siirrytään vähitellen vuoden 2022 aikana ja pestin on 
tarkoitus olla valtakunnallisesti käytössä vuoden 2023 alusta. Valmentajat saivat vuoden aikana tukea 
pestiinsä tavalliseen tapaan: heille järjestettiin kaksi valmentajakoulutusta ja yksittäisiä verkkokoulutuksia. 
Myös valmentajavastaavia tuettiin omissa kokouksissaan. 
 
Suomen Partiolaisten A-jäseniä tuettiin lippukuntien perustamisessa koulutusiltojen kautta. Vuoden 2021 
aikana Suomessa perustettiin kolme uutta lippukuntaa: Vuoreksen Valloittajat (Häme), Myllypuron 
Mustarastaat (PäPa) ja Nummelan Tuulenkävijät (Uusimaa). Lisäksi toiminta käynnistyi uudelleen neljässä 
lippukunnassa. 
 
Kokeilukulttuurivastaavat ryhtyivät johtamaan hallituksen kärkihanketta “Uudet tavat harrastaa partiota”. 
Kokeilukulttuurirahoitusta myönnettiin yhdeksälle lippukunnalle yhteensä 4800 euroa. 
 
Johtolanka-uutiskirje ilmestyi lippukunnille vuoden aikana 11 kertaa ja Valmentajaviesti-uutiskirje aluetyön 
luottamushenkilöille vuoden aikana neljä kertaa.  
 
Waldemar von Frenckell -säätiön tuella avustettiin 30 lippukunnan moninaisuusteemaista hanketta 
yhteensä 30 ooo eurolla. 
    

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 
Valmentajakoulutus, 1/2021 Etätapahtuma 23.1.2021 20 
Valmentajakoulutus 2/2021 Helsinki 8.-10.10.2021 18 
Kohtaus 2021 Etätapahtuma 23.-24.1.2021 146 

Aatos ja Amine -koulutus Etätapahtuma 4.-5.2.2021 7 

Aatos ja Amine -koulutus Etätapahtuma 9.-10.3.2021 8 

Moninaisuus-Teams: 
esteettömyys 

Etätapahtuma 22.3.2021 5 

MBI: Moninaisuuden 
johtamisen työkalu 

Etätapahtuma 31.3.2021 16 

Moninaisuuspäivät Etätapahtuma 10.-11.4.2021 24 

Monikulttuurinen 
Ohjaajakoulutus (MOK) 

Etätapahtuma 11.4. ja 8.5.2021 10 
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Moninaisuus-Teams: 
sosiaalinen saavutettavuus 

Etätapahtuma 17.5.2021 9 

Moninaisuustoimijoiden 
tapaaminen 

Etätapahtuma 2.10.2021 9 

Partiokerho-
ohjaajatapaaminen 

Etätapahtuma 17.11.2021 5 

Welcome to Scouting and 
Guiding 

Etätapahtuma 5.5.2021 50 

Welcome to Scouting and 
Guiding 

Etätapahtuma 2.9.2021 15 

       

Partion iltateet 

Lippukunnille järjestettiin maanantai-iltaisin tunnin mittaisia iltateewebinaareja ajankohtaisista 
partioaiheista. 

Webinaarin nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 
Katsomuskasvatus 
partiossa 

Etätapahtuma 4.1.2021 62 

Meripartioryhmän 
toimintavinkkejä 
förstikurssin 
järjestämiseen 

Etätapahtuma 18.1.2021 35 

Kaikki mukaan -koulutus Etätapahtuma 1.2.2021 25 

Kuntavaalit Etätapahtuma 8.2.2021 27 

Eri leirimatkat ja niiden 
mahdollisuudet 

Etätapahtuma 15.2.2021 15 

Turva-aikuisten tuki Etätapahtuma 1.3.2021 45 

Partiotoimintaa 
koulupäivän yhteydessä 

Etätapahtuma 8.3.2021 11 

Kohti kestävämpää 
lippukunta-arkea 

Etätapahtuma 15.3.2021 22 

Arvostava ja kunnioittava 
vuorovaikutus ja viestintä 
lippukunnassa. 

Etätapahtuma 29.3.2021 33 

Syksyyn valmistautuminen 
lippukunnassa 

Etätapahtuma 12.4.2021 31 

Koulutetut johtajat 
lippukunnan voimavarana 

Etätapahtuma 26.4.2021 23 

Kiusaamiseen 
puuttuminen & mielen 
hyvinvointi 

Etätapahtuma 10.5.2021 20 

Haaveiden lippukunta - 
lippukuntatoiminnan 
kehittäminen 

Etätapahtuma 24.5.2021 22 

Viestinnän saavutettavuus Etätapahtuma 31.5.2021 12 

Lippukunnan verkkosivut Etätapahtuma 7.6.2021 11 

Perhepartiota meidänkin 
lippukuntaan! 

Etätapahtuma 16.8.2021 23 
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Ansiomerkit ja päivitetyt 
myöntöperusteet  

Etätapahtuma 24.8.2021 43 

Johtajahuolto - vinkkejä ja 
vertaistukea 
johtajahuollon 
järjestämiseen! 

Etätapahtuma 30.8.2021 20 

Sukupuolen moninaisuus 
ja 
sukupuolivähemmistöjen 
kohtaaminen partiossa 

Etätapahtuma 6.9.2021 27 

Kompassi - uusi työkalu 
johtajalle toiminnan 
seurantaa helpottamaan 

Etätapahtuma 13.9.2021 87 

Hyvän olon aakkoset Etätapahtuma 20.9.2021 13 

Partion uudet 
toimintamuodot ja 
kokeilemisen kulttuuri  

Etätapahtuma 27.9.2021 17 

Adventtikalenterimyynnin 
viime hetken vinkit 

Etätapahtuma 4.10.2021 32 

TikTokin hyödyntäminen 
partiossa  

Etätapahtuma 11.10.2021 11 

Partiokoulutusten 
mahdollisuudet 
partiolaiselle  

Etätapahtuma 25.10.2021 17 

Kestävästi partiossa Etätapahtuma 8.11.2021 19 

Maahanmuuttajataustaiset 
löytävät partiosta 
harrastuksen itselleen  

Etätapahtuma 15.11.2021 6 

Lippukunnan 
toiminnansuunnittelu 
partion strategian 
pohjalta  

Etätapahtuma 22.11.2021 17 

Uudistunut partio-
ohjelma.fi 

Etätapahtuma 29.11.2021 21 

Vuosien 2022 ja 2023 
ohjelmapainotuksella kohti 
kestävämpää 
partiotoimintaa 

Etätapahtuma 13.12.2021 31 

  
 

2.2 Digin ja talouden toiminnanala  

Digin ja talouden toiminnanala vastaa Suomen Partiolaisten digitaalisten palveluiden kehityksestä, 
tietohallinnosta, tiedolla johtamisen edellytysten kehittämisestä sekä taloudellisesta turvallisuudesta.  
 
Vuonna 2021 toiminnanalalla otettiin käyttöön uusi organisaatiorakenne, jossa digiasiat on eriytetty 
taloudesta erillisiin luottamustoimijaryhmiin. Digipalvelujen kehittämistä jatkettiin edellisvuosien tavoin 
voimakkaasti: Uusi CRM-järjestelmä otettiin käyttöön ja yksityislahjoittajien hallinnoinnin 
jatkokehitysprojekti alkoi. Partion Azure –pilvipalvelun hallintaa keskitettiin ja tietosuojan ja -turvan 
toimintamallit käytiin lävitse ulkopuolisen kumppanin suorittamassa tietosuojakatsauksessa. 
 
Talousvaliokunnan digiryhmässä Kompassi-sovellukseen kehitettiin viimeiset ominaisuudet ja se 
julkaistiin keväällä. Digiryhmä tuki ja koordinoi, kun Partio-ohjelma.fi-sivuston uudistusprojekti vietiin 
läpi tarjouspyynnöstä toimittajan valintaan, julkaisuun ja ylläpitoon. Lisäksi digiryhmä oli mukana Kuksa-
käyttäjäkyselyssä ja uuden jäsen- ja toiminnanohjausjärjestelmän esiselvityksen määrittelyssä. 
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Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuudistukseen valmistauduttiin kartoittamalla Suomen 
Partiolaisten olemassa olevaa tietoarkkitehtuuria ja IT-infrastruktuuria. IT-johtamisen tueksi 
käynnistettiin PMO-ohjausmalli (Project Management Office), joka selkeytti roolien ja vastuiden jakamista 
kehitysprojekteissa.  
 
Partion jäsenpalvelun toimintaa kehitettiin yhdessä vuosi sitten käyttöönotetun asiointipalvelun kanssa.  
Palvelupyyntöjä vastaanotettiin yli 9 000 kappaletta, joista merkittävä osa koski jäsenlaskutusta. Keväällä 
2021 toteutettiin automaattipuhelukampanja, jonka tavoitteena oli ohjata jäseniä eroon paperisista 
laskuista. 
 
Talousvaliokunnan talousryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana yhdeksän kertaa. Ryhmä lausui mm. 
Johtajatulien, Kajon, Maailmanjamboreen ja Ugandan leirimatkan talousarvioista sekä 
hankintajärjestelmästä. Tapahtumaprojektien taloustuki ja lausunnot olivat vähäisempää koronan takia, 
sillä Eurojamboree, Explorer Belt, Ugandan leirimatka ja Moot joko peruttiin tai siirrettiin. 
  
Talousryhmä tuotti järjestölle materiaaleiksi varainhankinnan tietopaketin ja leirimatkojen 
talousarviopohjan, joka sovitettiin Suomen Partiolaisten tilikarttaan. Lisäksi järjestön yleistä 
taloustilannetta pandemia-aikana seurattiin yhdessä talousjohtajan kanssa. 
 
Evon leirialueen kehittämisryhmässä edistettiin Evon kehitystä ja Tutkimus ja kehitys -ryhmässä 
edellytyksiä tiedolla johtamiselle. 
 
Partiolaisten adventtikalenterikampanjaa varten suunniteltiin jo vuonna 2020 erilaisia skenaarioita 
koronapandemian varalle, joten valmiudet onnistuneen kampanjan läpiviemiseen olivat edellisvuotta 
korkeammalla tasolla. Adventtikalenterikampanja toteutui lopulta erittäin hyvin: 
adventtikalenterikampanja tuotti ennätyksellisen tuloksen. Myös Partion ystävät -yksityisvarainhankinnan 
ohjelma tuotti myös aiempia vuosia paremmin.  

2.3 Kansainväliset yhteydet  

Kansainvälisten yhteyksien toiminnanala vastaa Suomen Partiolaisten maailmanjärjestösuhteista (WOSM 
ja WAGGGS) ja vaikuttamisesta näihin maailmanjärjestöihin, kehitysyhteistyöprojekteista ja 
kansainvälisten leirimatkojen järjestämisestä. Lisäksi toiminnanala vastaa suhteista muiden maiden 
partiojärjestöihin ja edistää kansainvälisen partioliikkeen tavoitteita Suomessa. 
 
Maailmanlaajuinen pandemia vaikutti huomattavasti kansainväliseen partiotoimintaan vuonna 2021. 
Leirimatkat Ugandaan, Irlantiin, ja Tšekkiin jouduttiin perumaan tai siirtämään, ja kaikki kansainväliset 
tapahtumat järjestettiin etätoteutuksina. Suurimpina etätapahtumina olivat Pohjoismaisen yhteistyön 
konferenssi sekä molempien maailmanjärjestöjen konferenssit. Yhteisiä suunnitelmia saatiin vietyä 
hienosti eteenpäin, joskin etätoteutus hankaloitti uusien yhteyksien ja luottamuksen syntymistä.  
 
Ugandan partiojärjestöjen kanssa toteutettava kehitysyhteistyöhanke NoMissedSchoolDays jatkui kolmatta 
vuotta koulusulkujen ehdoilla. Toimintaa toteutettiin kuitenkin mm. radion välityksellä. Ulkoministeriön, 
Linnea Tuuliaisen rahaston, Otto A. Malmin lahjoitusrahaston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan 
rahoittaman kuukautisterveyteen keskittyvän hankkeen tavoitteena on tasa-arvon edistäminen Ugandassa 
tukemalla tyttöjen koulunkäyntiä sekä tyttöjen ja naisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. 
Hankkeen teema nostettiin esiin myös Suomessa, esimerkiksi Johtajatulet 2021 -tapahtumassa. 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 

Pohjoismainen 
konferenssi Etätapahtuma 1.5.-5.5.2021 7 

WAGGGS 
maailmankonferenssi Etätapahtuma 24.8.–29.8.2021 7 
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WOSM 
maailmankonferenssi Etätapahtuma 24.8.–29.8.2021 7 

NSK-tapaaminen Tukholma 1.10.-3.10.2021 4 

Muistelemispäivän 
verkoston tapaaminen Etätapahtuma 22.2.2021 15 
Ugandan leirimatkan 2. 
ennakkotapaaminen Uusimaa 21.5.2021 37 
Maailmanjamboreen 
2023 johtajiston 
tapaaminen Uusimaa 6.6.2021 10 

 
 

2.4 Kasvatus 

Kasvatuksen toiminnanala vastaa käytössä olevan partio-ohjelman laadusta, partio-ohjelman 
kehittämisestä, partio-ohjelman monipuolisesta toteuttamisesta eri puolilla Suomea sekä 
kohderyhmäikäisten tapahtumista ja globaalikasvatuksesta. Kasvatuksen toiminnanala tukee partiopiirejä 
partiolippukunnissa tapahtuvan partiokasvatuksen toteuttamisessa.  
 
Vuoden 2021 ohjelmapainotus (Katsomus (k)antaa!) nosti esille katsomus- ja rauhankasvatusaiheisiä 
partio-ohjelman sisältöjä. Osana ohjelmapainotusta käännettiin ja markkinoitiin WAGGGSin 
rauhankasvatusta käsittelevä muistelemispäivämateriaali. Vuoden aikana julkaistiin myös 
rauhankasvatusaktiviteetit kaikille ikäkausille sekä tarpojien rauhankasvatusteemainen 
taitopäivämateriaali. 
 
Digitaalinen partio-ohjelma otti vuoden 2021 aikana ison harppauksen eteenpäin, kun sekä partio-
ohjelmasovellus Kompassi julkaistiin huhtikuussa ja uudistunut partio-ohjelma.fi-sivusto marraskuussa. 
Seppo.io-alusta otettiin käyttöön ja sen lisenssi tarjottiin kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille. Seppo.io:ta  
hyödynnettiin lippukuntien, piirien ja Suomen Partiolaisten toiminnassa, ja sitä käytettiin mm. 
tapahtumissa, partiokilpailuissa ja koulutuksissa. Kesäloma-aikana järjestettiin lapsille ja nuorille 
suunnattu Bitti 2021 –etäleiri Minecraft-pelimaailmassa.  
 
Vuoden 2021 aikana sudenpentuohjelma päivitettiin ajantasaiseksi. Lisäksi pilotoitiin valtakunnallista etänä 
toimivan vaeltajavartion sekä alueellisten etäsamoajaluotsien toimintaa. 
 
Perhepartiotoimintaa kehitettiin laatimalla perhepartio-ohjaajan koulutus Moodle-alustalle sekä julkaistiin 
Tervetuloa perhepartioon –materiaaleja perhepartion markkinointiin. 
 
Lisäksi vuoden 2021 aikana uudistettiin retkeilykoulutusten merkkijärjestelmä vastaamaan paremmin 
partion koulutusjärjestelmän mukaisia retkeilykoulutuksia. 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 
Leirinjohtamisseminaari Etätapahtuma 9.1.2021 6 

LuotsiAsema Etätapahtuma 7.2.2021 Ei mitattu 
Meripartiojohtajapäivät 
Online 

Etätapahtuma 10.4.2021 41 

LuotsiAsema Etätapahtuma 18.4.2021 Ei mitattu 
Eräopaskurssin kesäosa Eri paikoissa 12.-20.6.2021 34 

LuotsiAsema Etätapahtuma 13.6.2021 Ei mitattu 
Suomen Partiolaisten 
rogainingmestaruuskilpailut 

Kaarina 25.7.2021 Ei mitattu 
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Syvennetty 
kasvatusvaliokunta 

Helsinki / etäyhteys 3.9.2021 10 

Kipparikurssi 
(teoriaviikonloppu, 4 
Teams-iltaa, käytännön osa 
3 vrk) 

Lahti / Saimaa / 
etäyhteys 

9.9.-17.10.2021, 18.-
21.11.2021 

 

19 

Käännekohta - 
partiotaitojen syys-SM-
kilpailu 

Pääkaupunkiseutu 2.10.2021 75 

Tuomarineuvostokoulutus Oulu 8.-10.10.2021 15 

LuotsiSatelliitti Etätapahtuma 9.10.2021 17 

Meripartiojohtajapäivät 
Online 

Etätapahtuma 14.10.2021 29 

LuotsiAsema Etätapahtuma 7.11.2021 Ei mitattu 
Pelastautumiskurssi Lohja ja Inkoo 12.-14.11.2021 17 

2.5 Vapaaehtoistuki  
 
Vapaaehtoistuen toiminnanala vastaa Suomen Partiolaisten ja partiopiirien vapaaehtoisten tukemisesta, 
partion turvallisuusjohtamisesta ja monialaisesta yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten 
kanssa. Vapaaehtoistuen toiminnanala vastaa partion koulutus- ja pestijärjestelmästä ja 
johtamiskäsityksestä sekä näiden kehittämisestä.  
 
Vuonna 2021 vapaaehtoistuen toiminnanalalla painotettiin johtamisen ja osaamisen kehittämistä muun 
muassa tuottamalla partion johtamismalliin (WAGGGS) tukimateriaalia, pilotoimalla uudenlaisia 
verkkokoulutuksia ja tukemalla Johtajatulet-seminaarin järjestelyitä. Vapaaehtoistuen toiminnanalan 
ryhmät ja verkostot toivat merkittävästi asiantuntijasisältöä esimeriksi osaamisesta, mielen hyvinvoinnista 
ja arvopohjaisesta johtamisesta Johtajatulien seminaariohjelmaan.   
 
Mielen hyvinvoinnin saralla otettiin isoja askelia, kun Mieli ry:n kanssa yhteistyössä järjestettiin 
ensimmäinen vain partiolaisille suunnattu Nuoren mielen ensiapu –ohjaajakoulutus. Lisäksi aloitettiin 
lippukunnissa toimiville turva-aikuisille kuukausittaiset valtakunnalliset etätapaamiset, joissa turva-
aikuisille oli tarjolla sekä vertaistukea että asiantuntijavieraita. Kattavan partiotoiminnan kriisiohjeen 
työstö jatkui läpi vuoden ja ohjeen pilottityöpaja keräsi hyvää palautetta.   
 
Suomen Partiolaisten järjestämien koulutusten muuntautumiskyky punnittiin aaltoilevassa 
pandemiatilanteessa. Haastavasta ja soveltamista vaativasta tilanteesta huolimatta vuoden aikana 
järjestettiin onnistuneesti alkuperäisten suunnitelmien mukaan neljä partiojohtajajatkokoulutusta, joista 
yhden lähiosa järjestetään vuoden 2022 puolella. Value Based Leadership –koulutuksia aloitettiin kaksi, 
joista toinen sai juhlallisen päätöksensä marraskuun diplomiseremoniassa. Koulutuksia myös pilotoitiin 
uudella tavalla diginä. Kokonaan verkossa järjestetyt ryhmänohjaajakoulutuksen kolme kurssia keräsivät 
yhteensä yli 160 osallistujaa ja koulutus vakiinnutti paikkansa Suomen Partiolaisten 
verkkokoulutustarjonnassa myös seuraavalle vuodelle.   
 
Etätapaamisten järjestelyihin, osallistavien menetelmien kehittämiseen sekä kurssilaisia aktivoiviin 
Moodle-sisältöihin panostettiin niin, että jokaisella kouluttautujalla olisi mahdollisuus saavuttaa 
merkityksellisiä oppimiskokemuksia yli lippukunta- ja piirirajojen. Pandemian lisäksi vuoden aikana 
puhututtivat saavutettavuus ja tekijänoikeudet, erätaukokeskusteluista kerrytetyt dialogitaidot, 
Finnjamboree Kajon tekijätiimin kanssa konkretisoituneet yhteistyömallit sekä opintopolun Koski-
palveluun integroitumisen suunnittelu. 
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Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 
Johtajatulet-
johtajuusaiheinen 
metsäseminaari 

Evo, Hämeenlinna 27.-29.8.2021 2525 

Nuoren mielen ensiapu -
ohjaajakoulutus 

Helsinki 11.-12.12.2021 6 

Koulutusohjaajakoulutus Järvenpää, 
etätapahtuma, Turku 

22.-14.1.2021, 
16.2.2021, 19.-
21.3.2021 

23 

Partiojohtajajatkokoulutuksen 
kouluttajakoulutus 

Etätapahtuma, 
Nurmijärvi 

5.3.-7.3.2021, 8.10.-
10.10.2021 

25 

E-oppimisen hackathon Etätapahtuma 26.3.-28.3.2021 7 

Value Based Leadership –
koulutus (VBL8) 

Etätapahtuma, 
Långvik, Partioasema 

26.-28.3.2021, 7.-
9.5.2021, 4.6-
6.6.2021, 23.-
26.9.2021 

28 

Partiojohtajajatkokoulutus 
(Ko-Gi 137, pääsiäiskurssi) 

Etätapahtuma, 
Johtajatulet (Evo) 

31.1.2021, 2.-5.4.2021, 
27.-29.8.2021 

54 

Akela-Sampo verkkokoulutus, 
pilotti 

Etätapahtuma 29.4.-22.5.2021, 
26.8.-18.9.2021, 
28.10.-20.11.2021 

168 

Partiojohtajajatkokoulutus 
(Ko-Gi 141, kaksikielinen 
purjehtiva kurssi) 

Etätapahtuma, 
Turunmaan saaristo 

2.-4.4.2021, 20.-
22.6.2021, jatkuu 
kesällä 2022 

36 

Value Based Leadership–
koulutus (VBL7, 4. moduuli) 

Etätapahtuma 7.5.-9.5.2021 30 

Patiojohtajajatkokoulutus 
(Ko-Gi 140, Kajon 
projektikurssi) 

Etätapahtuma, 
Hämeenlinna 

3.1.2021, 28.3.2021, 
16.-18.4.2021, 28.6.-
4.7.2021 

32 

Partiojohtajajatkokoulutus 
(Ko-Gi 142, Pitkä leiri) 

Hämeenlinna, 
Kärkölä 

6.-14.7.2021, 29.-
31.10.2021 

26 

Value Based Leadership –
koulutus (VBL9) 

Salo, Lohja 8.-10.10.2021, 3.-
5.12.2021, jatkuu 
keväällä 2022 

30 

Minä partiolaisena – koulutus 
(1.osa) 

Tuusula 6.-9.11.2021 15 

Value Based Leadership 
Diplomiseremonia 

Helsinki 11.11.2021 65 

 

2.6 Viestintä ja markkinointi  

 
Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala vastaa partion sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, 
markkinoinnista ja jäsenhankinnasta sekä näiden kehittämisestä.  
 
Vuoden 2021 aikana Suomen Partiolaisissa tehtiin aktiivista ja onnistunutta viestintää ja markkinointia. 
Valtaosa toiminnanalan tavoitteista toteutettiin suunnitellusti koronan vaikutuksista huolimatta ja 
tekemisen taso pysyi korkealla.  
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Yhtenä merkittävänä pääpainopisteenä oli jäsenkasvun ja -pidon tukeminen. Kevään Partioviikolla 
toteutettiin näyttävä valtakunnallinen aikuisrekrytointikampanja, jonka yhteydessä järjestettiin 
ennätykselliset 130 partiota esittelevää tapahtumaa eri puolilla Suomea sekä toteutettiin maksettua 
digimainontaa. Lisäksi yli 20 000 esikoululaista pääsi tutustumaan partioon Esikoulujen Partioviikolla. 
Elokuussa toteutettiin hyvin tuloksin digitaalinen Liity partioon -kampanja sekä lähetettiin partiopostia 
kaikkien uusien ekaluokkalaisten perheisiin MLL:n Hyvä alku koulutielle -paketin yhteydessä.   
 
Keväällä valmistui lippukunnille uusi verkkosivuratkaisu, jonka kymmenet lippukunnat ottivat käyttöönsä 
jo ensimmäisen vuoden aikana. Ratkaisu tarjoaa tärkeän lisän partion alueellisen näkyvyyden ja 
löydettävyyden parantamiseksi. Toiminnanala valmisteli ja suunnitteli myös tulevien vuosien uutta ja 
suurta markkinointiin liittyvää askelta, automaatiojärjestelmän käyttöönottoa.  
 
Aivan uudenlaisena kokeiluna toiminnanala toteutti vaikuttavan ilmastoteemaisen somekampanjan. 
Ilmastoreppu pääministerille –kampanjassa partiolaiset halusivat yhdessä UPM:n ja somevaikuttajien 
kanssa tuoda nuorten äänen kuuluviin. Vuoden aikana kerättiin nuorten ajatuksia, ideoita ja huolia 
ilmastoon ja ympäristöön liittyen, ja sadat nuoret toimittivat ilmastoterveisensä reppuun, jonka luovutettiin 
pääministerille. Kampanjan kohderyhmänä olivat 13–22-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. 
Kampanjasisällöt tavoittivat yhteensä noin kolme miljoonaa silmäparia.  
 
Syksyllä toiminnanala panosti erityisesti adventtikalenterikampanjan tukemiseen sekä vähänvaraisten 
lasten harrastamisen tueksi ohjatun aineettoman joululahjakaupan markkinoimiseen, joka osaltaan siivitti 
partion jouluvarainhankinnan ennätystulokseen. 
 
Sosiaalisen median sisällöntuotantoa ja kanavien käyttöä kehitettiin aktiivisesti mm. ottamalla 
valtakunnallisesti käyttöön yhteinen sisällönhallintatyökalu. Alkuvuodesta lanseerattiin partionuorten 
toteuttama, kohderyhmäikäisille suunnattu partion oma TikTok-kanava, joka sai loistavan vastaanoton. 
Lisäksi Partio-lehden toimituskunta sai uusi nuoria tekijöitä riveihinsä ja toteutti neljä kertaa vuodessa 
kaikille partiolaisille lähetettävän Partio-lehden sekä verkkosisältöjä.  
 
Perustyö viestinnässä onnistui hyvin. Uuteen strategiaan pohjautuvat Viestinnän ja markkinoinnin 
periaatteet partiossa -linjaukset otettiin käyttöön, muita toiminnanaloja sparrattiin viestinnässä ja 
partiopiirien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Lisäksi toiminnanala tuki tulevan finnjamboree Kajon 
viestinnän ja markkinoinnin valmistelua sekä toteutti näyttävää mediaviestintää Johtajatulet-
tapahtumasta. 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 
Young Spokespeople- 
koulutus  

Etätapahtuma 21.5.-23.5.2021 23 

Viestinnän ja 
markkinoinnin 
koulutuspäivä 

Etätapahtuma 25.9.2021 56 

 

2.7 Yhteiskuntasuhteet  

Yhteiskuntasuhteiden toiminnanala vastaa Suomen Partiolaisten edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä, 
partion merkittävimpien kumppaneiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä vaalivaikuttamisesta. 
Toiminnanala tukee sekä alueellista että paikallista kumppanuus- ja yhteiskuntasuhdetoimintaa. 
Toiminnanala vastaa myös vastuullisuustyöstä ja sen koordinoinnista Suomen Partiolaisissa. 
 
Yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan vuoden 2021 keskeisimpiä teemoja olivat kuntavaalit, harrastamisen 
Suomen malliin vaikuttaminen, nuorisojärjestöjen rahoitusuudistukseen vaikuttaminen, metsä- ja 
ilmastovaikuttaminen sekä kumppanuudet eri toimijoiden kanssa. Lausuntoja, kannanottoja ja 
mielipidekirjoituksia tehtiin koskien nuorisoalan tulevaisuuden rahoitusta ja valtionavustuksia, nuorten 
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kuulemista ilmastolain toimeenpanossa, lasten ja nuorten harrastamisesta poikkeusoloissa ja 
virkistyskäyttöstrategiasta. Suomen Partiolaiset osallistuivat Evon tiedekansallispuistohanketta 
valmistelevaan ympäristöministeriön työryhmään. Maa- ja metsätalousministeriö asetti myös työryhmän 
kehittämään Evoa retkeilyalueena, jossa Suomen Partiolaisilla on edustus.  
 
Kuntavaalien alla partiolaisia kannustettiin äänestämään ja lähtemään ehdolle. Vaaleihin tutustumista 
tuettiin Vaalipöllö-merkin avulla ja Partion iltateet -tilaisuudella. Partioehdokkaat-sivulle ilmoittautui 154 
ehdokasta, joista valituiksi tuli 49. Yhteistyö partioparlamentaarikkojen kanssa jatkui ja perinteiset 
nokipannukahvit järjestettiin syksyllä Pikkuparlamentin edustalla. Johtajatulet-metsäseminaarissa 
järjestettiin sidosryhmätilaisuus, johon osallistui lähes 80 kutsuvierasta. Yhteiskuntasuhde-trainee-
koulutukseen osallistui 17 nuorta.  

Suomen Partiolaisten ja evankelisluterilaisen kirkon uusi yhteistyösopimus hyväksyttiin kevään 
partioneuvostossa. Kirkkohallituksen kanssa tehtiin yhteistyötä mm. taustayhteisösopimusmallin parissa. 
Lisäksi yhteistyösopimusta ortodoksisen kirkon kanssa päivitettiin, ja partioneuvosto käsittelee 
yhteistyösopimuksen keväällä 2022.  

4H:n kanssa yhteistyössä toteutetussa Nuorten osallisuus metsästrategiassa -hankkeessa Suomen 
Partiolaiset järjesti Nuorten metsäneuvosto -tapahtuman, jossa nuoret pääsivät kommentoimaan maa- ja 
metsätalousministerille uutta metsästrategiaa. Partion metsäohjelma ja metsäryhmä puolestaan palkittiin 
työstään Suomen metsäyhdistyksen kunniaplaketilla Metsäpäivillä. SuomiAreenalla Suomen Partiolaiset 
osallistuivat Metsähallituksen järjestämään ohjelmaan. 

Vastuullisuus 
 
Vuonna 2021 uusi vastuullisuusryhmä aloitti työnsä partion hiilineutraaliustyön edistämiseksi. Ryhmä toimi 
yhteistyössä muiden toiminnanalojen kanssa ja käynnisti työkalujen, mittarien ja toimintatapojen 
kehittämistä hiilineutraaliustyön pohjaksi. 

Kestävästi partiossa –tunnus myönnettiin vuoden aikana 56 lippukunnalle, ja lippukunnille tarjottiin 
koulutusta ja vinkkejä vastuullisuustyöhön. Jokaista tunnuksen vuonna 2021 saanutta lippukuntaa kohti 
tunnuksen kummiyritys Ilmatar sponsoroi päästöoikeuksien ostamista eurooppalaisesta päästöpörssistä 
100 eurolla CO2Eston kautta. Piirien vastuullisuustyön tueksi vastuullisuusryhmä kutsui koolle 
vastuullisuusverkostoiltamia piirien hiilineutraaliustavoitteen edistämisestä vastaaville vapaaehtoisille. 
Syksyllä tarjottiin koulutusta vastuullisuusseminaarissa. Osana Hiilineutraali partio 2030-sitoumusta 
laskettiin Johtajatulien hiilijalanjälki ja käynnistettiin työ partiotoiminnan hiilijalanjäljen laskemiseksi sekä 
hiilikädenjäljen määrittelemiseksi.  

Vaikuttamistyötä ilmastoteemoissa tehtiin myös kansainvälisesti. Suomen Partiolaisten nuori edustaja 
osallistui Glasgow’n COP26-kokoukseen osana partion maailmanjärjestö WOSMin delegaatiota. 

Kumppanuudet 
 
Suomen Partiolaisten kumppanuustyötä jatkettiin vuonna 2021 määrätietoisesti kumppanuusstrategian 
mukaisesti yhdessä kumppanuusryhmän kanssa, ryhmälle muodostetun toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Tavoitteena on ollut luoda yhteiskunnallisesti mielekkäitä ja partion arvoille sopivia kumppanuuksia 
yritysten ja organisaatioiden kanssa. Jo muiden voimassa olevien sopimusten lisäksi puitesopimus 
Hämeenlinnan kaupungin kanssa uusittiin vuoteen 2024 loppuun ja uusina Suomen Partiolaisten 
kumppaneina aloittivat Ilmatar Oy, Mieli ry sekä SOS-Lapsikylä. Erätauko-säätiön kanssa yhteistyössä 
toteutettiin Metsäaiheisia Erätauko-keskusteluja. Erätauko-keskustelujen tavoitteena oli luoda rakentavaa 
keskustelua metsistä, metsien käytöstä sekä kestävästä kehityksestä. Johtajatulet-metsäseminaarissa 
edistettiin strategian mukaista toimintamallia ja Suomen Partiolaisten olemassa olevien kumppanuuksien 
lisäksi tapahtumalle solmittiin useita merkittäviä kumppanuuksia muun muassa HS Vision ja Reaktorin 
kanssa.   
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Suomen Partiolaiset kehitti ja otti käyttöönsä uuden asiakashallintajärjestelmän, jonka tarkoituksena on 
koota yhteen tietokantaan keskusjärjestön, piirien sekä projektien sidosryhmä- ja kumppanuustiedot. 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset oli ensimmäinen partiopiiri, joka otti CRM:n käyttöönsä. Tavoitteena on, 
että vuoden sisään järjestelmä on kaikkien piirien käytössä, jotta sidosryhmätyölle voidaan luoda yhteinen 
toimintamalli ja laadukas tiedonjako- ja hallintamalli varmistetaan. 

Tapahtuman nimi Sijainti Ajankohta  Osallistujamäärä 
Yhteiskuntasuhteiden 
piiripäivä 

Etätapahtuma 7.2.2021 19 

Erätauko-keskustelut 
metsistä 

Etätapahtuma 13.3.2021 13 

Laajennetun valiokunnan 
kokous 

Etätapahtuma 14.3.2021 20 

Johtajatulien 
sidosryhmätilaisuus 

Evo, Hämeenlinna 28.8.2021 78 

Yhteiskuntasuhde-trainee-
koulutuksen lähijakso 1/2 

Helsinki 17.9.-19.9.2021 20 

Partioparlamentaarikkojen 
nokipannukahvit 

Helsinki 22.9.2021 30 

Laajennetun valiokunnan 
kokous 

Etätapahtuma 16.10.2021 15 

Erätaukokeskustelu 
Metsäpäivillä 

Helsinki 28.10.2021 25 

Yhteiskuntasuhde-trainee-
koulutuksen lähijakso 2/2 

Helsinki 5.-7.11.2021 15 

Vastuullisuusseminaari Etätapahtuma 27.11.2021 20 

Erätauko-keskustelu 
metsistä osana Erätauko-
viikkoa 1/2 

Etätapahtuma 1.12.2021 5 

Erätauko-keskustelu 
metsistä osana Erätauko-
viikkoa 2/2 

Etätapahtuma 7.12.2021 7 
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3 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 
 
Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan 
Finlands 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 landsomfattande svenska verksamhet 2021 lyfts fram här. Övrig landsomfattande svenskspråkig 
verksamhet beskrivs i FiSSc:s årsberättelse för 2021. Noteras bör att verksamheterna i viss mån går in i 
varann eftersom alla tjänster till medlemmarna produceras som en helhet av förbundet, modellen är 
resurseffektiv uttryckligen för att spara på begränsade person- och andra resurser. 
 
I enlighet med samarbetsavtalet har FiSSc i sin verksamhet förverkligat SP-FS strategi. som också är FiSSc:s 
strategi för åren 2021–2026; scoutingen växer, scouting ger färdigheter för livet och scoutingen är det bästa 
stället för frivilligarbete.  
 
Denna rapport utvärderar de satsningar som lyftes i planen för den landsomfattande svenskspråkiga 
verksamheten 2021. Utöver dem gjordes även annat som kom upp under året. Åtgärder vars målgrupp är 
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 2021. 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 översättningsinsatser av FiSSc. 
 
Av FiSSc allokerade personalresurser för den ordinarie FS svenska verksamheten är de stora insatserna bland 
annat Kuksa-utveckling och rådgivning samt handledning, scoutprogrammet och dess satsningar på 
svenska, kommunikation och marknadsföring på webb och print, adventskalenderkampanjen och andra 
landsomfattande kampanjer.  
 
De olika satsningar som förverkligats på svenska är direkt från SP-FS åtgärder för verksamheten 2021. De 
verkställda åtgärderna är alla ordinarie verksamhet, d.v.s. SP-FS hade inga projektfinansierade 
beställningar till FiSSc år 2021. 
 

3.1 Resultat 

Den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten finansieras delvis med stöd av ett understöd från 
centralorganisationen till Finlands Svenska Scouter, i enlighet med det gällande samarbetsavtalet. 
Grundfinansieringssumman för 2021 var enligt budget 358 192 euro och det förverkligade 347 525 euro. 
Summan justerades mot förverkligade intäkter och kostnader i Finlands Scouter under slutet av budgetåret.  
 
 
För år 2021 hade Finlands Scouter inga skilda projektunderstöd. 
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Liite 1. Suomen Partiolaisten yhteistyökumppanit ja tukijat     
 
Suomen Partiolaiset on aloitteellinen yhteistyökumppani. Järjestö vaikutti yhteiskunnallisesti ja 
kansainvälisesti jäsenyyksiensä ja ulkoisten edustajiensa kautta. 
 
Suomen Partiolaisten kumppanuustyötä tehdään vuonna 2020 hyväksytyn kumppanuusstrategian ja sitä 
tukevan toimintaohjeen mukaisesti. Suomen Partiolaiset haluaa vahvistaa yhteiskunnallista 
vaikuttavuuttaan, tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä rakentaa merkittäviä, pitkäaikaisia ja 
vastavuoroisuuteen perustuvia yhteistyösuhteita.  
 
Seuraavassa kuvataan Suomen Partiolaisten viime vuoden jäsenyydet järjestöissä ja verkostoissa sekä 
yhteistyökumppanit.  
 
 
Taulukko 1. Järjestö- ja verkostojäsenyydet  
 

Järjestö tai verkosto Suomen Partiolaisten edustaja  
Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Siiri Tuovila, hallituksen jäsen  

 
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, YK-
nuorisodelegaatti   

Yuri Birjulin, partion suosituksella tehtävään 
valittu 

Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Inari Timonen-Nissi, 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 keskusliitto 
ry) 

Ei edustajaa 2021 

Kansalaisareena ry Lasse Roiha, hallituksen varajäsen   
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry Emma Siltala, hallituksen jäsen 
Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry (FSC) Ei edustajaa vuonna 2021 
Suomen Metsäyhdistys Anna Haavikko, hallituksen jäsen  
Ulkoilufoorumi Helka Otsolampi, valmistelutoimikunnan jäsen 
Kirkkopalvelut ry Jari Nieminen, valtuuston jäsen 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa  Ei edustajaa 2021 
Suomen Hostellijärjestö ry Mirva Matikka, edustajiston jäsen, Helka 

Otsolampi, edustajiston varajäsen  
Suomen radioamatööriliitto ry Ei edustajaa vuonna 2021 
Projektiyhdistys ry Ei edustajaa vuonna 2021 
Aikakauslehtien liitto ry Ei edustajaa vuonna 2021 
Finnish Business & Society ry Ei edustajaa vuonna 2021 
Harrastamisen verkosto Helka Otsolampi ja Petra Valkonen, jäsenet  
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Taulukko 2. Edustajat ja kansainvälinen yhteistyö  
 

Kansallinen tai kansainvälinen 
organisaatio tai toimielin 

Suomen Partiolaisten edustaja  

Kansallinen metsäneuvosto  
2019–2023 

Petri Salovaara, edustaja, Anna Haavikko, varaedustaja 

Valtion nuorisoneuvosto  
2019–2023 

Mirva Matikka edustaja 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANE 2017-2021 

Kaisa Leikola, edustaja 

Kirkkohallituksen kasvatus- ja 
perheasioiden johtokunta 

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 yhteistyön 

tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten vastuullista 
luontosuhdetta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Keskeisiä 
keinoja on viestintä- ja tapahtumayhteistyö sekä Evon 
valtakunnallisen nuorisoleirialueen kehittäminen 
yhteistyössä. 

Erätauko-säätiö Partio kehittää Erätauko-säätiön kanssa erätauko-
keskustelumenetelmän kanssa rakentavampaa ja toisia 
kuuntelevaa keskustelukulttuuria.  

Hannes Snellman Asianajotoimisto Hannes Snellman toimii partion 
yhteistyökumppanina erilaisten oikeudellisten kysymysten 
ratkaisemisessa. 

Hämeen ammattikorkeakoulu 
HAMK 

Suomen Partiolaisten ja Hämeen ammattikorkeakoulun 
yhteistyö liittyy osaamisen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen. HAMK kehittää myös Evon valtakunnallista 
nuorisoleirialuetta Suomen Partiolaisten ja Metsähallituksen 
kanssa.  

Hämeenlinnan kaupunki / Linnan 
kehitys Oy 

Suomen Partiolaisilla on puitesopimus Hämeenlinnan 
kaupungin ja Linnan Kehitys Oy:n kanssa koskien yhteistyötä 
etenkin Evon retkeilyalueella järjestettävillä 
partiotapahtumilla.  

Ilmatar Oy Suomen Partiolaiset ja Ilmatar Energyn yhteistyön tavoitteena 
on tukea kestävän kehityksen teemoja partiotoiminnassa ja -
tapahtumissa. Ilmatar on yksi pääyhteistyökumppani 
Johtajatulet- ja Kajo-tapahtumissa. 

Mieli ry Suomen Partiolaisten ja Suomen Mielenterveys ry:n 
yhteistyön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten 
mielenterveyttä tukemalla partion vapaaehtoisten 
mielenterveystaitoja ja nostaa esiin mielenterveyden tärkeyttä 
näkyvämmin niin partion keskuudessa kuin laajemmin 
yhteiskunnassa. 

MLP MLP tarjoaa vaativissa pesteissä toimiville Suomen 
Partiolaisten vapaaehtoisille valmennusta 
vuorovaikutustaitoihin tiimien toiminnan kehittämiseksi. 
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Podplay Bauer Media ja Podplay tukee vuosittain partiolaisten 
adventtikalenterin myyntikampanjaa 

Punainen Risti Ensiapu Partio ja Punainen Risti Ensiapu ovat sopineet yhteistyöstä 
partion piirissä toteutettavista ensiapukoulutuksista. 

Puolustusvoimat Puitesopimuksen mukaan Suomen Partiolaisten ja 
Puolustusvoimien yhteistyö painottuu ensisijaisesti partion 
suurtapahtumiin.  

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

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 välillä solmitun 
yhteistyösopimuksen mukaan partiotoiminta voi olla kirkon 
omaa lapsi- ja nuorisotyötä. 

UPM  UPM on Suomen Partiolaisten pääyhteistyökumppani ja 
yhteistyö rakentuu kestävän kehityksen ja 
ilmastonmuutoksen teemojen ympärille. UPM toimii myös 
pääyhteistyökumppanina Johtajatulet- ja Kajo-tapahtumissa. 

WWF Suomen Partiolaisten ja ympäristöjärjestö WWF:n yhteistyö 
on osa laajempaa kansainvälistä partioliikkeen ja WWF:n 
yhteistyötä uhanalaisen ja monimuotoisen luonnon puolesta. 
Suomessa yhteistyö painottuu luontokasvatukseen ja 
yhteiseen viestintään.  

 
 
Taulukko 4. Tukijat  
 

Kansallinen tai kansainvälinen 
organisaatio tai toimielin 

Tuen kohde ja tarkoitus   

Ulkoministeriö No Missed School Days -kehitysyhteistyöhanke  
Erasmus+ (Opetushallitus)   
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 (jäsenmaksuvapautukset)  
Päivikki ja Sakari Sohbergin säätiö Partion ystävät -rahasto (jäsenmaksuvapautukset) 
 Partiokasvatus  
Maa- ja metsätalousministeriö Nuorten osallisuus metsästrategiassa - hanke  
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Liite 2. Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt ja edustajat  
Suomen Partiolaisten vapaaehtoisorganisaatio muodostui vuonna 2021 noin 70 ryhmästä. Suomen 
Partiolaisten vapaaehtoisina toimi vuoden aikana lähes aikana noin 500 henkilöä, lisäksi suurtapahtumiin 
pestattuina (ei mukana listassa) toimi vuoden 2021 lopulla Johtajatulet-tapahtumassa noin 240 henkilöä ja 
finnjamboree Kajo -tapahtumassa noin 800 henkilöä. Ryhmät ja vapaaehtoiset jäsennetään seuraavassa 
toiminnanaloittain.  

Järjestön johto  

 
Hallituksen jäsen Pesti hallituksessa  
Siiri Somerkero Puheenjohtaja 
Stefan Stjärnstedt Varapuheenjohtaja 
Inari Timonen-Nissi Varapuheenjohtaja 
Anni Karsma Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen 
Sonja Uschanov Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen  
Robert Lecklin Taloudesta vastaava hallituksen jäsen 
Helena Siivonen Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen 
Satu Salo-Jouppila Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava 

hallituksen jäsen 
Mirva Matikka Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen 
Toni Juntunen Kansainvälisistä yhteyksistä vastaava 

hallituksen jäsen, kansainvälinen valtuutettu 
WOSM 

Meri Vikström Kansainvälinen valtuutettu WAGGGS 
 
 

Varsinainen jäsen  Nimi ja pesti partioneuvostossa  
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Heini Jokinen, varsinainen jäsen, 

partioneuvoston varapuheenjohtaja 
Tiina Puustinen-Mäkelä, varajäsen  
Timo Seppälä, varajäsen 

Finlands Svenska Scouter rf Jens Back, varsinainen jäsen 
Daniela Karlsson, varsinainen jäsen 
Mikaela Korin-Niemi, varajäsen 
Filip Nyman, varajäsen 
Nina Martin, varajäsen 
Victor Spiby, varajäsen 

Hämeen Partiopiiri ry Henna Heikkilä, partioneuvoston puheenjohtaja 
Henri Backman, varsinainen jäsen 
Anu Niemi, varsinainen jäsen 
Janna Rintamaa, varsinainen jäsen 
Ville-Matti Rissanen, varsinainen jäsen 
Ester Halmari, varajäsen 
Tytti-Emilia Mattila, varajäsen 
Vilja Vihervuori, varajäsen 
Anni Ylinen, varajäsen  

Järvi-Suomen Partiolaiset ry Siiri Niinivirta, varsinainen jäsen 
Reetta Suonpää, varsinainen jäsen 
Miikael Saksman, varajäsen 
Rosariina Suhonen, varajäsen 
Mervi Varis, varajäsen 
Jonna Karppanen, varajäsen  

Kymenlaakson Partiopiiri ry Maria Sakki, varsinainen jäsen 
Kristiina Mäkinen, varajäsen 
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Emilia Mahlio, varajäsen 
Toni Sakki, varajäsen   

Lapin Partiolaiset ry Tommi Saatio, varsinainen jäsen 
Julius Oförsagd, varajäsen 
Sanna Koponen, varajäsen 
Kimmo Vääriskoski, varajäsen 
Essi Kuure varajäsen 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Eero Kivistö, varsinainen jäsen 
Anna Engblom, varsinainen jäsen 
Vilhelmiina Lehti, varsinainen jäsen 
Mikko Laitinen, varsinainen jäsen, 
partioneuvoston varapuheenjohtaja 
Enni Heikintalo, varajäsen  
Kris Loimaala, varajäsen 
Alli Koskimäki. varajäsen 
Essi Virtanen, varajäsen  

Pohjanmaan Partiolaiset ry  Taneli Salonen, varsinainen jäsen 
Toni Sallinen, varsinainen jäsen 
Timo Valtanen, varajäsen 
Emmi Turpeinen, varajäsen 
Raisa Lindeman, varajäsen 
Sonja Karppi, varajäsen  

Pohjois-Savon Partiolaiset ry Sanni Toropainen, varsinainen jäsen 
Marjukka Borgman, varajäsen 
Ilari Heitto, varajäsen 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Iiro Lehtiniemi, varsinainen jäsen 
Senni Linden, varsinainen jäsen 
Onni Pusa, varsinainen jäsen 
Pinja Söderholm, varsinainen jäsen 
Joona Aaltonen, varajäsen 
Anna Enbuske, varajäsen 
Matti Mannonen, varajäsen 
Tilma Nieminen, varajäsen   

Uudenmaan Partiopiiri ry  Oskari Tolvanen, varsinainen jäsen 
Juho Packalén, varsinainen jäsen 
Timo Karkola, varajäsen  
Emilia Pihlaja, varajäsen 
Mari Sundell, varajäsen 
Tiina Witikkala, varajäsen 

  
 

Työryhmä Jäsenet 
Uudet tavat harrastaa partiota -kärkihankkeen 
työryhmä  

Jenni Kainlauri ja Salla Rantamäki, 
puheenjohtajat, Victor Spiby, Onni Pusa, Petra 
Valkonen 

Kasvun koordinaatioryhmä Heini Jokinen, E-KP, Annica Sigfrids, FiSSc, 
Fanny Aaltonen, FiSSc, Virve Savoila, FiSSc, 
Miikael Saksman, J-SP, Maarit Pirinen, L-SP, 
Mette Nielsen-Hashimoto, L-SP, Sanni 
Toivanen, L-SP, Riitta Kivivasara, PP, Juulia 
Tavasti, PP, Matti Mannonen, PäPa, Johanna 
Junkkari, PäPa, Aino Valkama, PäPa, Emma 
Vartiala, PäPa, Nina Miettinen, Uusimaa, Oskari 
Tolvanen, Uusimaa 
Anni Karsma, SP, Anna Bryk, SP 
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Ansiomerkkiryhmä Satu Tammilehto-Hänninen, puheenjohtaja, 
Timo Seppälä, Pasi Mikkonen, Jens Back, Heikki 
Tolvanen, Ossi Ikonen, Leena Pernu, Emilia 
Pulkki, Sami Kukkonen, Ville Jokinen 

Tutkimus- ja kehitysryhmä (T&K) Samuli Bergman, puheenjohtaja, Elina Järvinen, 
Miikael Saksman, Jussi Elo, Riina Haapala 

Finnjamboree 2022 -projektin johtoryhmä Janne Costiander, johtaja, Maria Nikkari, 
johtaja, Minna Martikainen, Anna Enbuske, 
Aino Pohjanvirta, Matsku Salminen, Katriina 
Rauman, Jenna Kankaanpää, Antti Matikainen, 
Ville Sahlström 

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

Johtajatulet 2021 –tapahtuman ohjausryhmä Mikko Roininen, puheenjohtaja, Jonni Ahonen, 
Henna Peltoniemi, Helena Siivonen 

Aluevaliokunta 

 
Työryhmä Jäsenet 
Aluetyön valiokunta Johanna Ylander, puheenjohtaja, Jenni 

Kainlauri, Anni Karsma, Elina Lähteenmäki, 
Sanna Nygård, Saara Pajunpää, Salla Rantamäki, 
Ilona Turunen, Laura Vainio 

Moninaisuusryhmä 
 

Sanna Nygård, puheenjohtaja, Minna Enqvist, 
Veera Hatakka, Nina Leino, Sara Robinson-
Moncada, Maija Vuorinen, Antti Väyrynen 

Kokeilukulttuuriryhmä Salla Rantamäki, puheenjohtaja, Jenni Kainlauri 
Valmentajatiimi Laura Vainio, puheenjohtaja, Erika Ali-Hokka, 

Nora Jokinen, Hanna Moisio, Perttu Pihlajaviita, 
Jukka Raudaskoski 

Kasvun treeniohjelmat Saara Pajunpää ja Ilona Turunen, 
puheenjohtajat, Elias Herva, Emmi Uutela, Antti 
Reinikainen, Anu Lämsä, Krista Topi, Marianna 
Pouta, Nora Jokinen, Saija Kivelä, Nora Jokinen, 
Saija Kivelä, Mari Sundell, Anu Lämsä 

 

Kansainvälisten yhteyksien valiokunta 

 
Työryhmä Jäsenet 
Kansainvälisten yhteyksien valiokunta Terhi Kanniainen, puheenjohtaja, Meri 

Vikström, Toni Juntunen, Saija Angerman, 
Rasmus Helaniemi, Essi Kurki, Daniela 
Söderman, Jere Huotari, Ester Halmari, Suvi 
Kettunen, Iiris Somervuori, Vilma Virtanen 

No Missed School Days -kehitysyhteistyöhanke Laura Silver, Kristiina Utriainen, Rita Klemola, 
Lotta Kurki, Meri Leppänen, Emilia Suksi, Olga 
Kaartinen 
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Ugandan leirimatka 2023 
 

Eerika Väisänen, johtaja, Mari Paviala, johtaja, 
Elli Ahonen, Ville-Mikko Kinnunen, Linnea 
Pekkarinen, Mikko Keltanen, Anni Rossi, Akseli 
Silfver, Henri Backman 

Explorer Belt 2023 Oskari Lumikari, johtaja, Matti Sippola, johtaja, 
Mikko Laitinen, Anna Vuorenmaa, Laura 
Lettenmeier, Ronja Lindberg, Hanna Kouhia, 
Ada Jokela 

Moot 2022 Kiia Huttunen, johtaja, Tiina Riihilahti-Jylhä, 
johtaja, Eeva Blomberg, Tiia Ojamaa 

 

Kasvatusvaliokunta 

 
Työryhmä Jäsenet 
Kasvatusvaliokunta Kaisa Johto, puheenjohtaja, Sonja Uschanov, 

Anne Taljavaara-Gore, Merja Pietilä, Mikko 
Paukkila, Katja Raikas, Samuli Laine, Stella 
Björkholm, Saku Elovaara, Sami Kuivasaari, Anu 
Kääriäinen, Janne Puikko, Laura Lehto 

Kilpailuryhmä Samuli Laine, puheenjohtaja, Annette Ukkola, 
Annina Koskinen, Jari Matikainen, Mikko 
Kinnunen, Emma Ojala 

Meripartioryhmä Janne Puikko, puheenjohtaja, Anu Kääriäinen, 
puheenjohtaja, Akseli Silfver, Kirsi Honkasalo, 
Mikael Lindberg, Aleksi Alho, Ville Koho, Satu 
Raudasoja, Nikolas Sanila (FiSSc Sjörådet) 

Meripartiokoulutuksen uudistusryhmä  Akseli Silfver, puheenjohtaja, Kalle Pesonen, 
Henna Oksa, Ville Koho, Ville Sahlström, Jukka 
Koskelainen 

Karhunhammasraati Veikko Ojala, puheenjohtaja, Albert Vallunen, 
Ville Teittinen, Sointu Huvinen 

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

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

Partio-ohjelma.fi 2.0-projektryhmä Jaana Gran, Onni Ylitalo 
Rauhankasvatus-projektiryhmä Anne Taljavaara-Gore, Janna Rintamaa, Maria 

Kokkonen 
  

 

Talousvaliokunta 

 
Työryhmä Jäsenet 
Digi- ja talousvaliokunnan talousryhmä Liisa Lundell, puheenjohtaja, Veera Arvonen, 

Atte Jantunen, Samuli Korhonen, Robert 
Lecklin, Saija Liimatainen, Tiina Riihilahti-
Jylhä, Kaj Sojakka, Onni Ylitalo 

Digi- ja talousvaliokunnan digiryhmä Onni Ylitalo, puheenjohtaja, Jaakko Nordling, 
Taru Airola, Saila Hyvänen, Otto Hyytiälä, Miika 
Hänninen, Sami Kuivasaari, Raine Nieminen, 
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Teemu Peltonen, Veera Riihijärvi, Michael 
Carlsson, Lauri Suomalainen, Antti Vuorela 

Evo-ryhmä Ilona Turunen, puheenjohtaja, Juha Mäenalusta, 
Mikko Hietanen, Vesa-Pekka Murtovaara, 
Pirkko Tuutti, Mikko Laakkonen, Toni Kivivuori, 
Kalle Pesonen, Juho Pyörny, Kimmo Kotro, 
Mikko Paukkila, Anna-Lea Nissi, Jari Hintsa, 
Pyry Aaltonen, Juha Mustonen, Sara Alanärä, 
Maria Sakki, Tero Keso, Nuutti Lehtikuja, Leo 
Nokelainen, Poppis Suomela, Lauri Takala, Joni 
Taipale, Jari Nisula, Antti Matikainen, Marika 
Orava 

Vapaaehtoistuen valiokunta  

 
Työryhmä Jäsenet 
Vapaaehtoistuen valiokunta Sarita Murtojärvi, puheenjohtaja, Helena 

Siivonen, Katja Saarela, Leo Jämsä, Annina 
Kainu, Tarja Nieminen, Henna Peltoniemi, 
Janne Roslöf, Jussi Lares, Timo Siren, Pia 
Heiskanen, Ilkka Mikkonen 

Johtamisverkosto Katja Saarela, puheenjohtaja, Leo Jämsä, 
puheenjohtaja, Roosa Mäntyneva, Joachim 
Pippingsköld 

Koulutusohjaajaverkosto Sanna Tamminen, puheenjohtaja, Eveliina 
Virtanen, puheenjohtaja, jäsenet ovat piirien 
koulutusohjaajia 

Turvallisuusverkosto Pia Heiskanen, puheenjohtaja, Ilkka Mikkonen, 
puheenjohtaja, Aleksi Mertsalmi, Henri 
Backman, Jonna Karppanen, Minna Auranen, 
Oskari Suvanto, Tarja Kallio, Tero Honkaniemi  

Osaamisverkosto Annina Kainu, puheenjohtaja, Tarja Nieminen, 
puheenjohtaja, Eeva Sinisalo-Juha, Marja-Leena 
Räsänen-Ala-Aho, Petri Isoluoma, Petri Louko, 
Susanna Kaitera 

Koulutusryhmä Timo Siren, puheenjohtaja, Sanna Tamminen, 
varapuheenjohtaja, Katri Hietanen Eveliina 
Virtanen, Netta Nevalainen, Pauliina Moilanen, 
Anna Nukari, Evis Eteläniemi, Siiri Vainio 

Value Based Leadership -ryhmä Henna Peltoniemi, puheenjohtaja, Annukka 
Sorjonen, Ela Arasola, Heli Perälä, Irene 
Paajanen, Jaana Ovaska, Jussi-Pekka Teini, 
Lauri Sankari, Mikko Roininen, Riikka 
Helminen, Maria Hankela, Antti Koistinen 

Ko-Gi -ryhmä Jussi Lares, puheenjohtaja, Janne Roslöf, 
puheenjohtaja, Marjukka Aaltonen, Laura 
Grönlund, Pekka Hankela, Katri Hietanen, 
Annina Kainu, Tero Keso, Viljami Lampilinna, 
Leena Lehikoinen, Eva Liuksila, Rasmus 
Nurminen, Elina Norros, Miikka Ristimäki, 
Crista Sinisalo, Sanna Tamminen, Anne 
Toukonen, Daniel Weintraub, Mari Voutilainen 

Pestiryhmä Tuija Piipponen, puheenjohtaja, Mari Piironen, 
Maria Hast, Maria Mamia, Päivi Jouste 
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E-oppimistiimi Netta Nevalainen, puheenjohtaja, Leena 
Hiltunen, Ida Michelsson, Siiri Vainio 

Viestintä- ja markkinointivaliokunta  

 
Työryhmä Jäsenet 
Viestintä- ja markkinointivaliokunta Hanna Venäläinen, puheenjohtaja, Anni Rossi, 

Mari Lehtisalo, Sonja Kananen  
Partio-lehden toimituskunta Satu Salo-Jouppila, vastaava päätoimittaja, 

Joosef Abokther, Emma Heimonen, Jarmo 
Heinonen, Jenna Hepoaho, Miriam Luotsila 
Meeri Rasivirta, Lotta Sumioinen, Henri Tammi, 
Veera Tuominen, Marikki Virtanen, Lotta Yli-
Hukkala-Siira 

Kuvausryhmä Mari Lehtisalo, puheenjohtaja, Aleksi 
Murtojärvi, Antti Lietjärvi, Essi Koski, Jari 
Marvia, Jesse Braun, Jonne Sjögren, Juha-Antti 
Heikkinen, Miska Loimaala, Susanna Mikander,  
Saku Huovinen, Hanna Kimmonen, Maria Laine, 
Julius Rantanen, Nella Ruonala, Silva Romualdo 
Jorge, Marikki Virtanen 

Sosiaalisen median ryhmä  Sonja Kananen, puheenjohtaja, Anna Käyhkö, 
Elli Halme, Jessica Komulainen, Lara Laamanen, 
Marjukka Valtanen, Saara Korhonen, Silja 
Salmela, Anniina Nurro, Nella Ruonala, Emilia 
Seppälä, Suvi Viitaluoma 

Sosiaalisen median sisällöntuottajat (TikTok 
ryhmä): 

Saara Korhonen, puheenjohtaja, Ida Haikonen, 
Helen Henriksson, Anna Käyhkö, Lara 
Laamanen, Onni Pusa, Mariam Rafle, Kerttu 
Tamminen 

Young Spokesperson -kouluttajaryhmä Anni Rossi, puheenjohtaja, Anna Pekonen 
Bea-Lina Holmberg, Hanna Hämäläinen, Janna 
Rintamaa, Saija Angerman 

Yhteiskuntasuhteiden valiokunta  

 
Työryhmä Jäsenet 
Yhteiskuntasuhteiden valiokunta Siiri Tuovila, puheenjohtaja, Maija Holopainen 

(osan vuodesta), Mikko Jalo, Atte Kesti, Venla 
Monter (osan vuodesta), Juha Mustonen, Eetu 
Piilola, Petri Salovaara, Annika Stubbe 

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

Metsäryhmä  Petri Salovaara, puheenjohtaja, Anna Haavikko, 
Mikko Jalo, Katja Järvinen, Jessica Komulainen, 
Viljo Mannerjoki, Miia Pulkkinen, Sari 
Pynnönen, Anna Repo, Emma Siltala, Tiina 
Witikkala, Helmi Ylitalo, Ville Yrjänä 

Vastuullisuusryhmä Annika Stubbe, puheenjohtaja, Essi Aarnio-
Linnanvuori, Taru Airissalo, Annina Kainu, 
Eerik Klemetti, Laura Lehto, Marianna Pouta, 
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Henni Pudas, Riikka Rängman, Ada Segerström, 
Iiris Somervuori, Viivi Sydänlammi, Annakaisa 
Tikkinen, Tiina Varhee, Vilma Virtanen 

Yhteiskuntasuhdetrainee-koulutusohjelman 
projektiryhmä 

Eetu Piilola, kurssin johtaja, Meri Leppänen, 
Inari Tiainen, Siiri Tuovila, Jasper Kurjenniemi, 
Jessica Komulainen 

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

Nuorten metsäneuvoston kokous – hankkeen 
projektiryhmä 

Mikko Jalo, puheenjohtaja, Helmi Lillberg, Henri 
Annila, Miia Pulkkinen 
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Liite 3. Suomen Partiolaisten valtakunnallinen ruotsinkielinen toiminta 

 
Åtgärderna enligt Finlands Scouters åtgärdsplan för att förverkliga landsomfattande svenskspråkig 
verksamhet grupperas här enligt de olika verksamhetsområdena. 
 
Förbundets ledning (1. Järjestön johto) 
Vi implementerar den godkända 
grundstadgan och dess innehåll bland de 
svenska medlemmarna. 

Grundstadgan har vid olika tillfällen synliggjorts, 
främst det nya löftet. 

Vi gör en egen tillväxtplan med åtgärder, 
stödinsatser och uppföljningsplan som är 
anpassad till kårernas realiteter i 
Svenskfinland 

Planen är under arbete i styrelsen. 

Vi deltar i scouternas gemensamma förstärkta 
utskottsarbete i egenskap av en A-medlem, 
samarbetsfrågor snappas upp och diskuteras 
vid behov även här. 

Enligt plan, systematiken behöver ses över och 
pejlas mot FiSSc.s uppdrag och roll. FiSSc:s 
anställda deltar i sina verksamhetsområdens 
möten.  

Vi deltar i beredningen av eventuella 
förändringar i medlemsavgifter. Eftersom 
FiSSc:s system avviker från övrigas tas 
behövliga beslut och åtgärder enligt behov. Vi 
för fram behov som är viktiga för våra 
medlemmar och ser till att även dess 
hörsammas.  

Saken har inte avancerat.   

Vi följer nysatsningar inom intagning och 
rekrytering till scouterna. För intagning och 
övrig rekrytering är det nödvändigt att FiSSc 
styr och gör upp egna strategiska planer, 
ända sättet att lyckas i en omvärld som inte 
ser exakt lika ut som på finska. FiSSc leder 
arbetet själv på svenska. 

Den här hänger ihop med FiSSc:s egen 
tillväxtplan, är under arbete och får mer fokus 
framöver.  

Vi tar del av fakta och analyserar data som 
berör det svenska medlemsfältet för att 
möjligast väl utforma arbetet kring intagning 
till de svenska kårerna. FiSSc-styrelsen följer 
upp siffror och statistik för det svenska och 
besluter om linjedragningar och åtgärder.   

Sker regelbundet bl.a. exit, inskrivningsdata, 
årsrapporter m.m. 

Vi implementerar den nya strategin i FiSSc. 
Den sexåriga strategin kommuniceras till 
kårerna på ett för dem relevant sätt och 
implementeras i hela scoutfältet.   

De strategiska målen behöver en egen 
kommunikationsplan, under arbete. 

Finnjamboreen är en del av FS svenska 
verksamheten. En plan behövs för hur arbetet 
görs så att FiSSc kan stöda 
lägerorganisationen och bidra till att 
kommunicera lägret till kårerna. 
 

Principer för samarbete med Kajo har 
konstaterats. FiSSc har inte anställdresurs att 
bidra med i större skala men korrektur och 
mindre, viktiga, saker har vi lovat att vi kan fixa. 
FiSSc har stärkt lägrets kommunikation så att vi 
tagit upp info som behöver nå ut till våra kårer. 

Vi utvecklar samarbetet mellan Finlands 
Scouter och FiSSc. Stora utvecklingsprojekt 
påverkar obevekligen samarbetet och nya 
former av samarbete och modeller för 
samarbete behövs för att ett smidigt och 
ändamålsenligt samarbete ska kunna bedrivas 
från båda parter. 

Diskussioner kring samarbetet inleddes i slutet 
av året. Båda parter är medvetna om att saken är 
aktuell, en plan för hur vi konkretiserar dialogen 
är under arbete. 
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Vi följer upp och bidrar till att Kuksas 
funktioner för sökande av utmärkelsetecken 
fungerar även på svenska.  
 

Funktionerna fungerar på samma sätt på svenska 
som på finska och uppdateringar översätts 
kontinuerligt.  

Vi producerar material som underlättar för 
kårerna att söka om utmärkelsetecken.  
 

Utmärkelseteckenkommittén höll två 
infotillfällen online för alla kårer. Webbsidornas 
material har kompletterats med bl.a. FAQ. 

Vi utvecklar kommunikationen och 
marknadsföringen kring utmärkelsetecken. 
 

Det har skett en del på den här fronten, två 
skilda tillfällen för info och handledning gällande 
anhållan och tecken har arrangerats. På some 
har ansökningsdagarna puffats regelbundet. 

Vi klimatkompenserar då ledare eller 
anställda flyger. 
 

Inte varit aktuellt ännu men principen är klar, 
att FiSSc klimatkompenserar. 

Vi bidrar till Ledareldars innehåll för att göra 
det tillgängligt för möjligast många ledare i 
FiSSc. 
 

Inga större insatser här.  

 
 
Går övervägande in under Kårstöd i FiSSc (2. Aluetyö)    

Vi marknadsför och deltar i de finskspråkiga 
coachutbildningarna. Vi förverkligar en 
tvåspråkig utbildning tillsammans med FS. 

Ingen coach deltog i utbildning under året. 
Ingen tvåspråkig coachutbildning ordnades, pga. 
lågt intresse bland FiSSc:s coacher.  

Vi utvecklar stödfunktioner åt våra coacher så 
att de kan få stöd av varann och av övriga 
verksamhetsområdens frivilliga. 
 

Gemensamma coachchill online ordnades en 
gång/månad. Coacherna har uppmuntrats att 
kommunicera med varandra i Teams. I slutet på 
året beslöt FiSSc:s styrelse att avsluta 
coachsystemet eftersom det inte sågs kunna 
fungera. Coacharbetet sköts framöver som en del 
av kårstödet och av anställda. 

Vi utvecklar Chefsposten och övrig 
kommunikation till chefer och kårledningar.  
 

Chefsposten har kommit ut 8 gånger under året. 

Vi marknadsför och uppmuntrar våra coacher 
att delta i Kohtaus och interagera med övriga 
coacher. 

Kohtaus har marknadsförts till coacherna via e-
post och Teams. Ingen coach deltog. 

Vi marknadsför och uppmuntrar våra 
chefstrion, coacher och ansvariga coacher att 
delta i Ledareldar. 

Information om Ledareldar gick ut i Chefsposten 
2/2021, Kårposten 2/2021, FiSSc Instagram och 
Facebook (både sida och gruppen FiSSc-ledare).  

Vi producerar, översätter och implementerar 
material kring mångfald och tillväxt. 
 

Rekryteringskampanjer har givits synlighet via 
våra kanaler. 
Ett tillväxtträningsprogram erbjöds under året, 6 
kårer deltog. Sista och avslutande träffen ordnades 
9.12.  
Tillgänglighetsverktyget har översatts, 
utbildningen i anslutning till det översätts våren 
2022 

Vi deltar och marknadsför ändamålsenliga 
utbildningar, kampanjer och tillfällen. 
 

Bli scout-kampanjen förverkligades på social 
media i januari. Vuxenrekryteringskampanjen 
ordnades under scoutveckan i april, två kårer 
deltog med evenemang. 

Vi informerar och uppmuntrar kårerna till att 
friskt pröva på nya sätt att scouta och puffar 
de nationella åtgärderna. 

Vi har informerat om Testa på-understödet i bl.a. 
Chefsposten och på höstens scoutledarträffar.  En 
FiSSc-kår har ansökt och beviljats understöd. 
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Vi stöder scoutkårerna att söka understöd och 
deltar i utdelande av understöd från 
Waldemar von Frenckells stiftelse. 
 

Frenckell-understödet marknadsfördes i 
nyhetsbrev, på Vårsemi och på FiSSc:s some-
kanaler. 9 kårer sökte, 8 erhöll understöd.  

Vi informerar om partion iltateet och 
arrangerar eventuellt motsvarande på 
svenska. 
 

Partion iltateet har marknadsförts i Chefsposten. 
Planering av FiSSc:s egna kvällsten inleddes efter 
sommaren. Kvällste körde igång i september, ca 1 
gång/månad. Sammanlagt 4 kvällsten ordnades 
under hösten. Kvällstena fortsätter under 2022. 
Deltagarantalet har varierat mellan 9 och 17 
personer. 

Vi följer upp åtgärder för att göra scouting till 
en verksamhet i skolor. 
 

Flera diskussioner fördes främst inom kansli och 
med samarbetsparter om hur saken kunde 
administreras och skötas i de svenska skolorna, 
verksamhetsformen upplevs som mycket 
utmanande. FiSSc allokerar resurser för ändamålet 
på 2022 års sida.  

Vi hjälper kårerna att arbeta med 
tillgänglighet i sin verksamhet. 

Tillgänglighetsverktyget har publicerats på 
webben i december, ska synliggöras under våren 
2022.  

Vi identifierar potentiella områden för nya 
kårer och stöder grundandet av nya kårer.  
 

Kårstödets statistikansvariga har kartlagt 
scoutpotentialen för kommuner med 
svenskspråkiga scoutkårer och sammanställt data 
som kan utnyttjas i grundandet av nya kårer. 
Materialet har inte ännu använts för konkreta 
åtgärder. 

Övriga åtgärder som inte fanns i planen: 
 

Översättning av nytt material: 
Tillgänglighetscheck för kårlokaler. Publicerades 
på hemsidan i nov-dec. 

 
Ekonomi (3. Digi ja talous) 

Vi bidrar med det som behövs för att digitala 
tjänster ska vara tvåspråkiga och även 
fungera för FiSSc. Om FiSSc:s roll enbart 
innebär översättning finns en risk att alla 
verktyg inte är användbara för FiSSc 
framöver. 

Har inte avancerat. FiSSc har inte tillträde till de 
möten eller forum där planer eventuellt görs. 
Fortsätter 2022 då vi behöver se till att vi kan 
bidra till planeringen.  

Vi fortsätter arbetet med att se till 
datasäkerhet och personintegritet både i 
förbundet och i kårerna. Vi marknadsför den 
utbildning som kommer att finnas tillgänglig 
på finska och erbjuder språkstöd för dem 
som behöver det. 

Vi följer och gör som FS, har inte avancerat. 

Vi tar fram material till kårerna om de 
digitala tjänsterna och erbjuder motsvarande 
utbildningar på svenska enligt 
ändamålsenlighet.  

Ett antal Kuksa ekonomiutbildningar har hållits 
kårvis. 

Vi deltar i det nya medlemsregistrets 
planering. FiSSc fungerar som konsult för 
det svenska.  

Inte varit aktuellt ännu. Saken är angelägen.  

Vi följer upp de nya utbildningarna kring 
läger och medlemsregister och ser till 
eventuella behov av svenska lösningar.  

FiSSc har erbjudit en egen 
lägerarrangörsutbildning där lägeradministration 
utgjort en del. Utbildningen fortsätter 2022. 

Digi-inslag i utbildningar och scoutprogram 
följs upp och åtgärdas enligt bedömning.  
 

Följs fortsättningsvis upp. 
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Vi utnyttjar scouternas CRM-system. 
 

Torde bli aktuellt då vi har följande stora 
evenemang under arbete.  

Vi utnyttjar statistikdata för faktabaserat 
beslutsfattande och för att utveckla 
verksamheten. 

Faktabaserat beslutsfattande är en del av vårt sätt 
att fungera. 

Vi deltar i utvecklingen av 
adventskalenderkampanjen och förverkligar 
kampanjen på svenska. 

Vi har så som tidigare bidragit med det svenska 
och förverkligat kampanjen på svenska.  Totalt 
deltog 44 kårer i kampanjen. Sammanlagt såldes 
15 124 kalendrar. För att stöda försäljningen 
satsade förbundet på synlighet med hjälp av 6 st. 
Finlandssvenska mikroinfluensers. Kampanjen 
pågick under de sista dagarna av 
försäljningstiden och medförde det vi förväntade 
oss - en ökad besökarmängd i webbshopen. 

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

Scoutingens vänner kampanjen har 
marknadsförts regelbundet i FiSSc kanaler. En 
tvåspråkig betald marknadsföringskampanj 
gjordes av FS, vi bidrog med de svenska texterna 
för immateriell gåva. 

Vi följer upp utvecklingen av scouternas 
informationssystem och står för det svenska 
förverkligandet samt följer upp att det 
fungerar även för de svenska medlemmarna 
(Kuksa, Scout-ID och O365). 

Vi uppdaterar an efter, för tillfället fungerar 
systemen bra även på svenska. 

Vi följer upp utbildningar och verktyg för 
kårerna och ser till att de svenska kårerna 
har tillgång till det de behöver.  

Kårerna kan boka in egna utbildningar enligt sina 
behov. Ett antal utbildningar har hållits under 
året. 

Vi följer upp och deltar i olika kartläggningar 
och enkäter enligt ändamålsenlighet 
 

Vi bidrar alltid när det är möjligt. Bland annat 
puls-enkäterna översattes på våren. 

 
 
Internationellt är en del av Scoutfostran och program i FiSSc (4. Kansainväliset yhteydet) 

Vi marknadsför internationella läger och 
utbildningar. 
 

Internationella läger har marknadsförts, bl.a. en 
relativt stor marknadsföringssatsning gjordes för 
World Scout Moot. 

Vi stöder kårernas internationella projekt och 
utlandsresor. 
 

Under året gjordes inget pga. coronaläget. 

Vi synliggör och marknadsför JOTA-JOTI och 
tillhörande stödmaterial.  
 

JOTA-JOTI synliggjordes och marknadsfördes. 
 

Vi synliggör internationella och nationella 
kampanjer, så som biståndsprojekt och 
”inrikesinternationalitet”. 
 

#nomissedschooldays lanserat på svenska 28.5. 
En del synlighet i samband med det och mer 
insatser gjorde för synlighet på hösten. 

 
Går övervägande in under Scoutfostran och -program i FiSSc (5. Kasvatus) 

Vi följer upp uppdateringar i 
scoutprogrammet och ser till att de även 
konkretiseras i programmet på svenska. 
 

Vi följer upp och anpassar och implementerar. I 
de flesta fall sker arbetet med fördröjning av 
praktiska skäl. 
 
Explorerscout-uppdateringen (togs i bruk på 
finska i januari 2021) blev klar för lansering så att 
kårerna kan ta den i bruk i januari 2022. 
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Vargungeprogrammet uppdaterades på finska 
under hösten; vi följer efter med översättning 
2022, troligen i bruk vid årsskiftet 2022–2023. 
 
Familjescoutprogrammet är uppdaterat på finska 
under sommaren 2021, väntar ännu på åtgärder 
på svenska. 

Vi förverkligar till valda delar 
programsatsningen på svenska. 
 

Materialet översattes till en del. 
Programsatsningen har haft synlighet genom lyft 
av temat och konkreta tips i alla Kår- och 
Chefspostar, Scoutposten och minst 1 
gång/månad på sociala medier + på 
Scoutledarträffar.  

Vi följer upp att de ändamålsenliga 
redskapen för kårerna och scouterna även 
fungerar på svenska. Vi arbetar för att 
redskapen utnyttjas i kårerna.  
 

Seppo.io och Kompassen fungerar på svenska och 
vi utvecklade instruktioner och stödmaterial för 
dem samt arbetar fortsättningsvis för deras 
synlighet. 
Lanseringen av nya scoutprogrammet.fi skedde 
även på svenska 22.11. Marknadsföring av sidan 
gjordes i Kårposten, på webben och på sociala 
medier. 

Vi ser till att ta fram hållbarhetsfrågorna och 
stöd för dem i scoutverksamheten.  
 

Hållbar scoutkår lanserades i mars. 
Hållbarhetsprojektet fick en projektgrupp som 
inledde i maj. 
För programsatsningen fanns en kontaktperson 
från FiSSc. 
En projektledare/koordinator för 
hållbarhetsfrågorna med fokus på kårerna inledde 
sitt arbete på hösten. 

Vi uppdaterar explorerscoutprogrammet på 
svenska.  

Exploreröversättningen blev klar och lanserades 
så att kårerna kunde ta det i bruk till våren 2022. 

Vi följer upp uppdateringen av 
vargungeprogrammet och uppdaterar 
vargungeprogrammet på svenska efter att 
det blivit färdigt på finska.  

Vi har inte haft någon med i uppdateringsgruppen 
men vi har följt med arbetet och har bl.a. översatt 
Akelaförfrågan. 

Vi utvecklar och marknadsför 
familjescoutmaterialen för att aktivera 
familjescouting i kårerna.  
 

Översättningen av de nya aktiviteterna och tipsen 
väntar på åtgärder. Utbildning har ordnats under 
scoutledarträffen i april och i september. Vi frågar 
kårerna om familjescoutverksamhet under 
ringrundan. 

Vi följer och uppdaterar uteverksamheten.  
 

Uteprogrammet har till en del justerats i enlighet 
med gemensamma riktlinjer. 

Vi följer och uppdaterar sjöverksamheten, 
speciellt utbildningarna.  
 

En kontinuerlig och aktiv kontakt har 
upprätthållits med Meripartioryhmä. 
Under året arrangerades: 
- Båtförarkursens teoridel (praktiken sker i 
kårerna) 
- Sekondkursens teoridel (praktiken sker i 
kårerna) 
- Skepparkurs teori + praktik (enligt ”gamla” 
upplägget eftersom det nya inte var klart i FS). 
- Sjöräddningskurs 

Vi producerar, deltar i och följer upp enkäter 
som berör programområdet.  

Vi översatte de enkäter som gjordes, upplevda 
kunskaper- och akelaförfrågan 
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Vi ser till att kårerna får uppdaterade 
säkerhetsföreskrifter och implementerar 
dessa på svenska. 

Vi har följt med läget, blev inte klara på finska 
ännu. 

Vi följer kampanjer i sjöverksamheten och 
förverkligar dem på bästa sätt på svenska. 
 

#vårthav-kampanjen hade material och syntes 
också på svenska 
Vi höll kontinuerlig kontakt med 
Meripartioryhmä, men just denna punkt kanske 
lite oklar. 

 
 
Går övervägande in under Ledarstöd eller Utbildning i FiSSc (6. Vapaaehtoistuki) 

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

Fem adept-mentor par var aktiva 2021. 
Mentorgruppen handleder paren, gruppen består 
av fem förtroendevalda. Programmet hade sin 
start med en online kick-off 10.2. Ansökan till 
mentorprogrammet 2022 öppnades i november 
och pågick till början av januari.  

Vi är med och förverkligar en tvåspråkig TG-
utbildning till sjöss. 
 

Utbildningen på hälft pga. coronan och fortsätter 
ännu 2022, seglats på sommaren. 8 fisscar deltar.  

Vi marknadsför TG för våra ledare och 
försöker öka intresset för högre 
scoutledarutbildning. 
 

Marknadsföringen gjorts enligt plan. 9 FiSScar 
deltog i TG 2021, 8 på seglatsutbildningen som 
fortsätter 2022 och en deltog på traditionell kurs.  

Vi ser till att TG-materialen även finns på 
svenska för att möjliggöra innehållen för 
svenskspråkiga ledare.  
 

Materialen har översatts fortlöpande, hittas på 
scout.fi. Bl.a. instruktioner för muntlig 
rapportering var nytt för 2021. 

Vi följer utvecklandet av digitala plattformar 
för utbildare och ser över behovet till 
motsvarande på svenska.  
 

Enligt plan, moodle har använts aktivt av 
utbildarna.  

Vi utvecklar digitala hjälpmedel för att samla 
in och dela utbildningsmaterial mellan 
utbildare.  
 

Inga nya digitala hjälpmedel har utvecklats. 

Vi fortsätter att utveckla och marknadsföra 
Open Badges och benchmarka med andra 
förbunds motsvarande.  
 

Open Badge ingår i vårt paket ”Visa vad du kan” 
som synliggjordes i juni.  
Vi har fört dialog med SFV kring eventuella 
finlandssvenska gemensamma 
kompetensmärken. 

Vi arbetar för att synliggöra i scouterna 
erhållen kompetens och kunskap och 
synliggöra den. 
 

Paketet Visa vad du kan – har synliggjorts 
regelbundet på FiSSc:s some. FiSSc följer det 
arbete som görs inom ramen för 
kompetenscentret Kentauri. 

Vi arbetar vidare med att möjliggöra för nya 
vuxna att framgångsrikt komma med i 
scoutverksamheten. 

Vuxenrekrykampanjen förverkligades under 
scoutveckan i april. Material för hur få med och 
hålla kvar vuxna finns på scout.fi. 

Vi deltar i den förnyade Bästa stället för 
frivilligarbete-enkäten, marknadsför den 
aktivare än tidigare till våra ledare och följer 
upp resultaten tillsammans med våra 
grupper och kårer. 
 

FiSSc hjälpte till med översättningar och 
marknadsförde enkäten i sina egna kanaler 
(Facebook, Instagram, Teams, scout.fi, 
Chefsposten, Kårposten). Sista svarsdag var 13.5. 
FiSSc hade totalt 117 svaranden, 81 med 
kåruppdrag och 36 förtroendevalda. Det har 
informerats till kårerna om de kårspecifika 
resultaten i Chefsposten, nummer 5/2021. 
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Vi ser till att nya funktioner i Kuksa, som 
gynnar kårerna, finns på svenska.  
 

Den här åtgärden är kontinuerligt under arbete. 

Vi fortsätter utveckla handslaget och 
användningen av det.   
 

FiSSc har 2020 uppdaterat sina handslagsbotten. 
Kontinuerliga påminnelser om att göra handslag 
har gjorts både till de förtroendevalda och till 
kårerna, t.ex. i Chefsposten.  

Vi förverkligar vuxenrekryteringskampanjen 
på svenska.  
 

Vuxenrekrykampanjen förverkligades under 
scoutveckan i april. 

Vi implementerar verktyg och fortsätter att 
arbeta för ökad mångfald i scouterna. 
 

Arbetet med tillgänglighetsverktyget slutfördes. 
En leklista lanserades på scout.fi.  Leklistans syfte 
är att samla ihop och kategorisera lekar som 
kårledare kan gå in och titta på och använda sig 
av. FS planerar att ta modell av den.  

Vi arbetar med psykiskt välbefinnande i 
scouterna och erbjuder kårerna material för 
att främja förståelsen av och normalisera 
psykiska utmaningar. 
 

Kursen lät ännu vänta på sig eftersom ett planerat 
samarbete strandade. Utbildningar är inplanerade 
till 2022. 

Vi stöder trygghetspersoner med utbildning 
och tillfällen för utbyte och kamratstöd. 
 

FS tillfällen för trygghetspersoner har 
marknadsförts i utskick till trygghetspersoner i 
FiSSc-kårer. 
Trygghetspersonernas uppdrag och Tryggt 
tillsamman behandlades på höstens 
Scoutledarträffar. Informationsmejl till kårens 
trygghetspersoner har skickats ett på våren och 
ett på hösten.  

Vi följer upp och förverkligar enligt skild 
plan digitala utbildningar. 
 

Grundutbildning helt online ordnades för första 
gången våren 2021, 22 deltagare. FS utarbetat 
online kurs för lotsutbildning och akela- och 
kaptensutbildning, vi har följt med arbetet kring 
det.  
 

Vi marknadsför och följer upp satsningar 
kring VBL, Ledareldar och bidrar enligt 
behov och resurser.  
 

Ledareldar gavs synlighet i våra kanaler, ett 50-
tal fisscar deltog, däribland nästan hela styrelsen. 
VBL har marknadsförts i FiSSc:s kanaler. 
 

Vi deltar och förverkligar på svenska enligt 
behov enkäter och kampanjer. 
 

Bästa stället enkäten uppdaterades och gick ut 
även på svenska. 

Övriga åtgärder som inte fanns i planen: 
 

Arbetet med den svenska versionen av 
Scoutledarens handbok inleddes, boken görs 
elektronisk och torde bli klar till sommaren 2022. 

 
 
Går övervägande in under Marknadsföring och kommunikation i FiSSc (7. Viestintä ja markkinointi) 

Vi stärker det svenska materialet i digitala 
medier, speciellt på scout.fi. 
 

Olika kompletterande material har gjorts längs 
med året. Tillgängligheten har setts över och 
åtgärdas mer 2022. 

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

Få tillfällen givits att få insyn, vi har framfört vår 
önskan att få vara med då planer görs för att 
kunna ge input på språkaspekter och allokera 
resurser. 

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

Scoutposten har givits ut enligt plan. 
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under året som papperstidning och finns 
elektroniskt på Issuu. 
 
Vi stärker kunnande inom marknadsföring 
och kommunikation hos såväl frivilliga som 
anställda. 
 

Anställda har arbetat med och fått sparrning att 
ta fram nya metoder och arbetsfördelningar för 
främst sociala medier – en del finns ännu att göra 
plus att få med hela organisationen i arbetet för 
att synliggöra scouting och viktiga frågor för 
scoutingen. 

Vi producerar innehållet till det svenska 
materialet för Äventyrsveckan och 
Skolkampanjen. 
 

Vi förverkligade förskolekampanjen Lilla 
Scoutveckan och Äventyrsveckan på svenska. 
 
Lilla Scoutveckan hade anmälningsdeadline i 
januari. Material postades till de anmälda i april. 
65 svenskspråkiga förskolegrupper med totalt 
1334 barn var anmälda till kampanjen. 
 
FS genomförde inte Äventyrsveckan 2021. Men 
FiSSc valde i maj att ändå genomföra kampanjen 
på egen hand. Inbjudan skickades per mejl till 
skolorna i maj och påminnelse i augusti. Sista 
anmälningsdagen var 29.8. Materialet postades 
till de anmälda skolorna i början på september. 61 
klasser/grupper, med totalt 1725 barn anmälde sig 
till kampanjen. 

Vi utnyttjar erbjudna utbildningar så gott vi 
kan. 
Vi gör en Bli scout-kampanj i januari och i 
början av hösten. 
 

Bli scout-kampanjen förverkligades i januari och i 
augusti på social media. I augusti med både 
organiskt och betalt innehåll. 

Vi erbjuder kårerna en fungerande lösning 
för webbsidor. 
 

Alternativ finns och har erbjudits kårer för att 
säkra deras synlighet. 

Vi utreder om imageundersökningen kan ge 
resultat för det svenska eller om en 
motsvarande borde göras skilt. 
 

Saken har inte avancerat. 

Vi ger ut Kårposten till kårerna. 
 

Kårposten har gått ut enligt plan. 

Vi stöder verksamhetsområdena i FiSSc att 
förbättra kommunikationen 
 

Nya riktlinjer för kommunikation arbetades fram 
på våren och godkändes av styrelsen 8.4.2021 

Vi förverkligar och stöder kampanjer på 
svenska.  
 

Scoutingens vänner kampanjen marknadsfördes 
under året i flera repriser i FiSSc:s kanaler. 
Immateriella julklappar marknadsfördes 
tvåspråkigt för att samla in medel för Kajo-
stipendierna. 

 
 
Går övervägande in under Samhälle i FiSSc (8. Yhteiskuntasuhteet) 

Vi bidrar till att scoutingen syns bättre 
externt, även på svenska. 
 

FiSSc har tagit i bruk nya riktlinjer för 
kommunikation i april.  
Someinläggen har ökat och innehållen breddats. 

Vi deltar aktivt i förbundens påverkansarbete 
och håller scoutingen framme i relevanta 
sammanhang.  

FiSSc har representerat den svenska scoutingen i 
olika sammanhang, bl.a. ett Kentaurirelaterat 
Dialogpaustillfälle 26.5 där vi ledde diskussionen. 
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 FiSSc anställda och styrelse har deltagit i 
Förbundsarenans svenska 
nätverksträffar som fungerar som 
kompetenshöjande verksamhet och tillfällen för 
benchmarking.  
FiSSc:s representant/-er innehade 2021 poster i 
följande organ:   
Förbundsarenan 
Dörrens styrgrupp (Föreningen Luckan) 
Festivalföreningen 
Kentauris Advisory Board 
Scoutarbetsgivarna 

Vi stöder scoutingens interagerande med 
scoutparlamentarikerna och representerar 
det svenska.  

Oklart om det funnits under coronatiden. 

Vi stöder scouternas uttalanden och ser till 
att scoutingen syns som en aktiv påverkare i 
svenska sammanhang. 
 

FiSSc har under vårvintern gjort två uttalanden: 
Barn och ungdomars hobbyverksamhet bör 
möjliggöras trots exceptionella förhållanden (21.1) 
och att vi i scouterna har nolltolerans gällande 
trakasserier (2.2).  
Utlåtande om arbetsgruppen för förnyande av 
Föreningslagen 
Scouternas programutlåtande inför 
kommunalvalet 

Vi följer satsningarna på klimatfrågor och 
förverkligar enligt resurser motsvarande på 
svenska.  
 

Hållbar scoutkår  
Projektgruppsarbete inleddes efter maj 
En plan för FiSSc:s väg mot klimatneutralitet 
planeras till senare. 

Vi deltar i gemensamma utbildningar och 
tillfällen kring partnerskap och liknande. 

Inte varit aktuellt under coronatiden. 

Vi förbereder oss inför kommunalvalet med 
material och målsättningar. 
 

Vi hade en representant i planeringsgruppen inför 
valen och vi översatte scouternas 
kommunalvalsmålsättningar, valugglan 
distanspaket m.m. All information kring val 
samlar vi på scout.fi/scoutkandidater som vi 
upprätthåller och uppdaterar. Inför 
kommunalvalet i juni har vi synliggjort sidan och 
bl.a. på Scoutledarträffar informerat kårerna om 
varför val och påverkan är viktigt att tänka på 
också inom scouterna.   
Den 29.4 arrangerade vi ett online evenemang 
med temat demokrati och påverkan inom 
scouterna riktat till explorer- och roverscouter. 9 
personer deltog i evenemanget.  

Vi upprätthåller god kontakt med 
beslutsfattare inom Borgå stift och ser till ett 
gott samarbete med församlingarna. 

En regelbunden kontakthållning i god anda 
upprätthålls. 

Vi följer upp hållbarhetsprogrammet för 
kårer och ser till att kårerna på svenska får 
motsvarande för verksamheten. 

Hållbar scoutkår lanserades i mars, under året 
ansökte och beviljades 5 kårer certifikatet. 

 Vi ser till att hållbarhetsfrågorna backas upp 
i scoutprogrammet och att behövliga 
stödmaterial, verktyg och utbildningar tas 
fram.  

Arbetet görs under 2022. 
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