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AJANKOHTAISTA PARTIOSSA 
2023  
 
 
Tämä ohjeistus on tarkoitettu partiokoulutusten P4-moduulin kouluttamisen 
tueksi. Jokaiselle kurssille valitaan kahdesta kuuteen (2-6) osuvinta aihetta 
koulutettavien tarpeiden perusteella. P4-moduulin koulutusajan voi (ja usein 
kannattaa) jakaa eri koulutussettien yhteyteen, jolloin ajankohtaista aihetta voi 
käyttää konkreettisena esimerkkinä tai sen saa yhdistettyä laajempaan 
kokonaisuuteen.  
 
HUOM! Tarkista lisäksi oman piirisi ajankohtaiset teemat!  
 
Jokaisesta aiheesta kerrotaan seuraavat kohdat:  
 
Ajankohta: Tämän kohdan avulla voi päätellä onko aihe erityisen ajankohtainen 
kurssin aikana.  
Linkki lisätietoihin: Nettisivu, josta asiasta voi lukea tarkemmin.  
Kuvaus: Perustiedot aiheesta, jotka riittävät P4-moduulin kouluttamiseen. Jos 
aiheen yhdistää johonkin toiseen moduulin tai sitä haluaa syventää, lisätietoja voi 
tarkistaa nettisivuilta tai yhteyshenkilöiltä.  
Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilö(i)ltä voi kysyä tarkentavia tietoja omaa 
koulutussettiä varten sähköpostitse (etunimi.sukunimi@partio.fi ellei muuta 
mainita) tai Teamsin pikaviestillä.  
Näkökulmaehdotuksia: Kohdassa kerrotaan mille kursseille aihe sopii, mihin 
moduuliin aiheen voi yhdistää ja mistä näkökulmista asiaa voi käsitellä. Kursseista 
käytetään seuraavia lyhenteitä:  
 

 PJ-PK: Partiojohtaja-peruskoulutus 
 LPKJ: Lippukunnanjohtaja-koulutus 
 OHJO: Ohjelmajohtaja-koulutus 
 PEJO: Pestijohtaja-koulutus  
 Ko-Gi: Kolmiapila-Gilwell-koulutus eli partiojohtajajatkokoulutus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@partio.fi


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Tapahtumat ja projektit 
 

Kutsutaan uudet jäsenet mukaan partioon!  
Ajankohta: Tammi- / joulukuu ja loppukevät-elokuu  
Linkki lisätietoihin: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-
johtaminen/viestinta-ja-markkinointi/jasenhankinta  ja 
www.partio.fi/materiaalipankki  
Kuvaus: On tärkeää, että teemme partiossa kaikilla tasoilla aktiivista viestintää ja 
markkinointia partion elinvoimaisuuden tueksi ja uusien kohderyhmien 
tavoittamiseksi. Vuosittain järjestetään valtakunnallisia kampanjoita, joihin voi 
osallistua sekä kannustetaan lippukuntia aktiiviseen markkinointityöhön ja 
kutsumaan toimintaansa mukaan myös uusia kohderyhmiä.  
Näkökulmaehdotuksia:   
PJPK P2-moduulissa: Partion kasvu osana partion päämäärän edistämistä.   
LPKJ-, OHJO ja PEJO –koulutukset:   

 Miten valtakunnalliset kampanjat (aikuisrekrykampanja, 
esikoulukampanja) hyödyttävät lippukuntia ja miten niihin voi 
osallistua?   

 Mitä hyötyä toiminnan markkinoinnista on lippukunnalle ja 
millaista materiaalia ja tukea siihen löytyy valmiina, miten voi 
lisätä partiotoiminnan paikallista näkyvyyttä?  

 Miten uusia kohderyhmiä voi tavoittaa?  
Yhteyshenkilö: niko.tamminen@partio.fi   
  

Partiolainen vaikuttaa: eduskuntavaalit 2023  
Ajankohta: tammi-joulukuu  
Linkki lisätietoihin: Aktiviteettivinkit: https://partio-
ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe   
SP:n vaalitavoitteet: https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/eduskuntavaalit/   
Kuvaus: Partion tavoitteena on kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaaleissa 
vaikuttamiseen kannustaminen on osa tätä. Eduskuntavaalit käydään 2.4.2023. 
Partioehdokkaat.fi -sivulle on koottu partiotaustaisia ehdokkaita ja partio-
ohjelma.fi:stä löytyy aktiviteetteja, joiden avulla vaaleihin voi tutustua eri 
ikäkausien kanssa.   
Näkökulmaehdotuksia: Aihe on oleellisin pj-pk:lle tai rok:lle, joilla aihetta voisi 
lähestyä erityisesti vinkkaamalla vaalipöllön aktiviteeteista, joita voi tehdä oman 
ryhmän kanssa tai vinkata muille ryhmille lippukunnassa. Nyt ensimmäistä kertaa 
myös aikuisille ensi kertaa äänestäville kehitetty vaalipassi, jonka kautta voi 
tutustua vaaleihin. Kurssilaisten kanssa voi käydä myös keskustelua siitä, miksi 
partiolaista tai partiota kiinnostaa tai pitäisi kiinnostaa vaalit sekä SP:n 
vaalitavoitteista.   
Ensi kertaa äänestävien (ja miksei muidenkin) kanssa voi tehdä tai alkaa tekemään 
vaalipassin aktiviteetteja (helppoja ja osa vaatii vain internet-yhteyden ja 
älykännykän).   
Vaaleja voi käsitellä myös janoina seuraavien väitteiden kautta (eli ihmiset 
asettuvat kyllä-ei janalle oman mielipiteen mukaan ja saavat halutessaan 
kommentoida näkemystään)  

 Partiolaista pitäisi kiinnostaa vaaleissa vaikuttaminen  
 Partiota pitäisi kiinnostaa vaaleissa vaikuttaminen  
 Vaalien kautta voi aidosti vaikuttaa  
 Äänestäminen on tärkeää  
 Vaaleissa puhutaan minulle tärkeistä asioista 
 Pari kysymystä/väitettä SP:n vaalitavoitteista, esim. 

äänestysikäraja pitäisi laskea 16 ikävuoteen, lasten ja nuorten 
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harrastamista pitää tukea esim. harrastussetelillä, Suomen 
pitää olla edelläkävijä ilmaston lämpenemisen rajaamisessa 
1,5 asteeseen.  

Yhteyshenkilö: Kari Ranta (kari.ranta@partio.fi), Kati Systä (kati.systa@partio.fi)   
 
 
  

Ympäri vuoden ajankohtaiset aiheet 

 
Vastuullisuus partiossa  
Ajankohta: Milloin vain  
Linkki lisätietoihin: Vastuullisuusteemojen koulutusmateriaalit   
Kuvaus: Kaksi valmista esitysta/moduulia: 1. PJ-PK:lle ja 2. Ko-Gi:lle  
PJ-PK:   
Tämän koulutuksen tavoitteena on voimaannuttaa osallistujia:   

 Huomaamme, että meillä on monia keinoja toimia ja 
vaikuttaa  

 Pohdimme keinoja siihen, miten voimme toimia 
kohdatessamme vastustusta tavoitteen edistämisessä  

Ko-Gi:   
Tämän koulutuksen fokus on muutoskyvykkyydessä: mitä vaatii partiolta laajasti 
ajateltuna, että Suomen Partiolaisten tavoite hiilineutraalista partiosta voidaan 
saavuttaa vuoteen 2030 mennessä?  
Näkökulmaehdotuksia: Aiheen käsittelyyn on kaksi valmista esitystä, joissa 
olevien kysymysten kautta kouluttaja voi keskustella kurssilaisten kanssa siitä, 
mitä vastuullisuus ja kestävyys heidän partiotodellisuudessaan on tai voisi olla. 
Teethän esityksistä oman kopion, mikäli muokkaat niitä.  
Yhteyshenkilö: Annakaisa Tikkinen (annakaisa.tikkinen@partio.fi)   
  

Strategian painopisteet 2021–2026  
Ajankohta: Koska vain.  
Linkki lisätietoihin:  
Partion strategia: https://www.partio.fi/suomen-
partiolaiset/partiofaktat/strategia/  
Strategian näkyminen lippukunnissa: https://www.partio.fi/suomen-
partiolaiset/partiofaktat/strategia/strategian-nakyminen-lippukunnassa/  
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Kuvaus: Partion uusi strategia nostaa taidot partion vision ytimeksi seuraavaksi 
kuusivuotiskaudeksi. Maailma on muuttumassa polarisoituneemmaksi ja 
vaikeammaksi ymmärtää, minkä lisäksi kohtaamme tulevina vuosina 
ennennäkemättömiä haasteita ilmastonmuutoksen ja Suomen väestörakenteen 
muuttuessa. Partion kasvatusjärjestelmä on aina antanut taitoja, joita tarvitaan 
myös tulevissa haasteissa: ryhmätyötaitoja, siltojen rakentamista erilaisten 
ryhmien välille, toisten huomioimista, luonnon arvostamista ja suojelua, jne. Nyt 
nostamme ne strategiseksi kärjeksemme ja teemme myös partiokasvatukselle 
päivityksen vastaamaan 2040-luvun tarpeita.   
 
Strategian tarkoitus on parantaa organisaation partion menestystä pitkällä 
aikavälillä, joten on selvää, että kasvun tulee olla osa sitä. Suoran määrällisen 
kasvun lisäksi haluamme, että olemme kasvava harrastus erityisesti 
maahanmuuttajataustaisten kohdalla, sekä huomioimme väestönmuutoksen ja 
uudet tavat harrastaa, jotta partiota voisi harrastaa kaikkialla Suomessa.  
 
Strategian kolmas alakohta vastaa partion tärkeimmän resurssin, vapaaehtoisten, 
muuttuneeseen harrastusympäristöön. Sitoutuminen pitkäaikaiseen 
vapaaehtoistyöhön on vähentynyt samalla kun pestit ovat kasvaneet ja niiden 
vaatima ammattimaisuustaso on noussut. Haluamme tulevaisuudessa pitää 
vapaaehtoisistamme paremmin huolta ja siksi korostamme työn 
merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja sitä mitä oppia partiosta voi saada. Sen 
lisäksi varmistamme, että vapaaehtoisista pidetään huolta.  
 
Näkökulmaehdotuksia: Sopii kaikkeen koulutukseen.  
Yhteyshenkilö: Järjestön johto, SPH  
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Tulevat kansainväliset tapahtumat  
Ajankohta: Koko vuosi.  
Kander100 2023, Kandersteg International Scout Centre, Sveitsi  
Roverway 2024, Norja  
Moot 2025, Portugali  
Linkki lisätietoihin:   
https://2023.kisc.ch/events/kander100/  
https://roverway.kmspeider.no/   
https://www.facebook.com/KVpartio   
Kuvaus: Kolottaako jo kv-tapahtumahammasta? No, tulevina vuosina on tulossa 
paljon erilaisia kansainvälisiä tapahtumia! Vuonna 2023 on Kandersteg 
International Scout Centre 100 juhlavuosi ja sen kunniaksi he juhlivat ympäri 
vuoden eri tavoilla ja tapahtumilla! Roverway 2024 järjestetään Norjassa ja 
teemana on ”North of the Ordinary”. Roverway on leiri tarkoitettu 16–22-
vuotiaille ja koostuu kahdesta eri osasta. Ensimmäinen on polku -osuus, joka 
tehdään vartion kanssa ja polut ovat ympäri Norjaa. Toinen osuus on iso yhteinen 
leiri. Suomen joukkueen tavoite on 100 henkilöä. Vuonna 2025 järjestetään Moot 
Portugalissa. Enempää tietoa tapahtumasta ei vielä ole mutta laittakaa asia korvan 
taakse ja pitäkää silmät auki somessa!  
Näkökulmaehdotuksia:   

PJ-PK: Partiojohtaja-peruskoulutus, P2-moduulin kansainvälisen 
partiotoiminnan yhteydessä.  

Yhteyshenkilö: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta, international@partio.fi – 
Meitä voi aina kysyä päästäänkö kouluttamaan kv-aiheista, laittakaa vaan viestiä!  
   

   

Azimuth  
Ajankohta: Keväästä eteenpäin  
Linkki lisätietoihin: https://www.azimuth-weconnect.eu/en/  
https://www.facebook.com/KVpartio  
Kuvaus: Kansainvälisyyden tuominen lippukunnan arkeen ei tule koskaan olemaan 
näin helppoa! Azimuth on Euroopan alueen partiolaisille tarkoitettu nettisivu, 
jonka tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä ja lisätä kansainvälisyyttä partiossa. 
Sivustolta löytyy kansainvälisiä tapahtumia, leirejä ja vinkkejä leiripaikoista. Sieltä 
voi lisäksi löytää esimerkiksi kirjekaverin ryhmälle tai ystävyyslippukunnan 
omalle lippukunnalle. Ikäraja käyttäjälle on 15 vuotta. Ryhmänjohtaja voi siis 
käyttää sivustoa oman ryhmän kanssa!  
Näkökulmaehdotuksia:   
PJ-PK: Partiojohtaja-peruskoulutus, P2-moduulin kansainvälisen 
partiotoiminnan yhteydessä.  
OHJO: Ohjelmajohtaja-koulutus  
Yhteyshenkilö: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta, international@partio.fi – 
Meitä voi aina kysyä päästäänkö kouluttamaan kv-aiheista, laittakaa vaan viestiä!  
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Työkaluja partion arkeen 

 
Apilamallin keskustelukortit omat johtajuuden 
kehittämiseen  
Ajankohta: Ajankohtainen ympäri vuoden  
Lisätietoa:  

Partion johtamiskäsityksestä yleisesti:  
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-

partiossa/koulutusmateriaali-johtamisesta-partiossa/   
Keskustelukortit samoajille:   

https://www.partio.fi////wp-content/uploads/2021/10/WAGGGS-kortit-
samoajat-2021.pdf   
Keskustelukortit aikuisille:  

https://www.partio.fi//wp-content/uploads/2021/10/WAGGGS-kortit-
aikuiset-2021.pdf   

Kuvaus: Partion johtamismalli (WAGGGS) tarkastelee johtajuutta erilaisten 
näkökulmien kautta. Näihin näkökulmiin asettumista ja keskustelua esimerkiksi 
monimuotoisuudesta, vaikuttamisesta ja uudistumisesta helpottamaan on tehty 
oheiset keskustelukortit samoajille ja aikuisille.  
Yhteyshenkilö: SP:n Johtamisverkosto, Katja Saarela  katja.saarela@partio.fi ja Leo 
Jämsä leo.jamsa@partio.fi  
Näkökulmaehdotuksia:   

PJ-PK J2-moduulin johtamiskäsityksen osana.   
Katso tarkat vinkit ja näkökulmat eri kursseille täältä:  

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2021/12/Johtamismallin-
kouluttaminen-koulutusjarjestelmassa2021.pdf  

  

Valmentaja auttaa lippukuntaa kehittymään  
Ajankohta: Milloin vain.  
Linkki lisätietoihin: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-
johtaminen/tukea-arkeen/  
Kuvaus: Valmentajan pesti on päivittynyt, ja jatkossa valmentajan pesti keskittyy 
auttamaan lippukuntia kehittymään. Valmentaja auttaa lippukuntaa kirkastamaan 
kehitettävän asian, laatimaan suunnitelman tavoitteeseen pääsemiseksi ja kysyy 
sovitusti lippukunnan kuulumisia. Lippukunta voi itse pyytää omasta piiristään 
valmennusta, tai esimerkiksi järjestökoordinaattori voi ehdottaa tätä 
lippukunnalle. Lippukunnat voivat hakeutua mukaan myös valtakunnallisiin 
valmennusohjelmiin.   
Valmentaja voi auttaa niin ongelmissa kuin jo hyvin toimivien asioiden 
parantamisessa. Aiheet voivat olla mitä tahansa lippukunnan arkeen liittyvää, aina 
aikuisten mukaan saamisesta ja sitouttamisesta vanhimpiin ikäkausiin ja 
lippukunnan hallinnon pyörittämiseen.  
Näkökulmaehdotuksia: Johtokolmikkokursseilla lippukunnan kehittymiseen ja 
toiminnan tukeen liittyen.  
Yhteyshenkilö:  
SP:n valmentajatiimi, Nora Jokinen, nora.jokinen@partio.fi  
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Toteutusvinkeillä monipuolisempaa partio-ohjelmaa  
Ajankohta: Koko vuosi.  
Linkki lisätietoihin: partio-ohjelma.fi  

  
Kuvaus: Partio-ohjelmaa voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Uusilla partio-
ohjelma.fi-sivuilla aktiviteettien toteutusvinkit on nostettu esiin ja tavoitteena on, 
että jokainen ryhmänjohtaja voi jakaa omat hyvät vinkit aktiviteettien tekemiseen 
suoraan sivustolle. Muiden jättämiä toteutusvinkkejä voi myös huutaa eli “tykätä” 
tai jättää vastauksena oma tapa hyödyntää annettua toteutusvinkkiä. Lisätään 
rohkeasti vuorovaikutteisuutta sivustolle!  
Näkökulmaehdotuksia:  

 Ohjelma joustaa ja ohjelmaa voidaan soveltaa – on monta 
tapaa toteuttaa partio-ohjelmaa.  

 Toteutusvinkkejä voi jättää osana jokaista partiokoulutusta.  
 Yhteyshenkilöt: Sonja Uschanov (sonja.uschanov@partio.fi) ja Kaisa Johto 
(kaisa.johto@partio.fi)  
  

Helppo tulla -koulutus  
 Ajankohta: Ajankohtainen ympäri vuoden.  
Linkki lisätietoihin: https://moodle.partio.fi/course/index.php?categoryid=75    
Kuvaus: Partiotapahtumaa suunnitellessa tavoitteena on, että mahdollisimman 
moni pystyy osallistumaan tapahtumaan onnistuneesti. Saavutettavassa 
tapahtumassa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja voi osallistua ilman pelkoa 
ulkopuoliseksi jäämisestä. Helppo tulla -tunnus auttaa partiotapahtumien 
järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia asioita, jotka saattavat 
hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen.  
Tämä koulutus esittelee saavutettavan partiotapahtuman tunnuspiirteitä Helppo 
tulla -tunnuksen avulla. Koulutus on suunnattu kaikille tapahtumia järjestäville. 
Koko materiaalin läpikäyminen vie runsaat puoli tuntia.   
Näkökulmaehdotuksia:   
PJ-PK J4-moduulin yhteydessä esimerkiksi ennakkotehtävänä.  
LPKJ-, OHJO- ja PEJO-koulutuksissa  
Sopii erityisesti tapahtumien suunnittelun tueksi.  
Yhteyshenkilö: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi   
  

 

 

mailto:info@partio.fi
mailto:sonja.uschanov@partio.fi
mailto:kaisa.johto@partio.fi
https://moodle.partio.fi/course/index.php?categoryid=75
mailto:petra.valkonen@partio.fi


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Sosiaalisen saavutettavuuden koulutus  
Ajankohta: Ajankohtainen ympäri vuoden.  
Linkki lisätietoihin: https://moodle.partio.fi/course/view.php?id=437   
Kuvaus: Sosiaalisen saavutettavuuden kysymykset liittyvät nimenomaan omiin 
asenteisiimme ja ennakkoluuloihimme. Koulutuksen tavoitteena on ottaa selvää, 
mitä on sosiaalinen saavutettavuus sekä tarjota välineitä pohtia nimenomaan 
partion sosiaalista saavutettavuutta. Koulutuksen aikana sosiaalista 
saavutettavuutta käydään läpi maahanmuuttajatyön kautta.   
Koulutus on tarkoitettu käytäväksi ryhmässä, esimerkiksi lippukunnan 
johtokolmikon kesken tai koko johtajiston kanssa yhdessä. Koulutus kestää noin 
neljä tuntia ja sen voi tehdä useammassa erässä.  
Näkökulmaehdotuksia: Koulutuksesta on hyvä vinkata LPKJ-, OHJO- ja PEJO-
koulutuksissa ja suositella tekemään koulutus oman johtajiston kanssa 
myöhemmin. Samoin tämä on hyvä vinkki PJ-kurssilaisille. Mikäli missä tahansa 
koulutuksissa nousee maahanmuuttajatyöhön liittyviä kysymyksiä, kannattaa 
suositella tätä kurssia käytäväksi.  
Yhteyshenkilö: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi  
  

Hyvän olon aakkoset  
Ajankohta: Ajankohtainen ympäri vuoden  
Linkki lisätietoihin: https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/hyvan-
olon-aakkoset/    
Kuvaus: Partioarjessa tulee usein vastaan erilaisia ryhmässä toimimisen 
tilanteisiin, joihin joku muu on jo törmännyt ja asiaan on ajateltu toimivia 
käytäntöjä. Hyvän olon aakkoset on koottu helpottamaan jo olemassa olevan 
materiaalin käyttöä ja etsintää. Hyvän olon aakkosten avulla kannustetaan 
pohtimaan ryhmässä toimimisen haasteita osittain myös jo ennakkoon, ennen 
kuin tilanteet hankaloituvat. Turvallisen ja avoimen ilmapiirin luominen 
ryhmätoiminnassa on A ja O, siihen näillä aakkosilla tarjotaan vinkkejä.  
Näkökulmaehdotuksia: Sivu kannattaa linkata akela- sampo- ja 
luotsikurssilaisille vaikka jo kurssikirjeessä/ennakkomateriaalissa.   
Yhteyshenkilö: Sanna Nygård, sanna.nygard@partio.fi 
 
  

Moninaiset osallistujat  
Ajankohta: Ajankohtainen ympäri vuoden  
Linkki lisätietoihin: https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2022/12/Kajon-
moninaiset-leirilaiset-2022.pdf (löytyy tämän sivun kautta: 
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-
johtaminen/moninaisuus/miten-toiminnassa-otetaan-kaikki-huomioon/)  
Kuvaus: Kajon saavutettavuutta tehtäessä tuotettu materiaali, jota voi hyödyntää 
hyvin myös muissa yhteyksissä.   
Kajon saavutettavuuden luomat kuvitteelliset erityistarpeisten leiriläisten 
malliprofiilit. Ne on luotu inspiraation lähteeksi ja lisäämään leirin tekijöiden 
tietoisuutta erilaisista tarpeista ja edistämään niiden huomioimista 
suunnittelussa, jotta kaikkien leiriläisten leiriarki mahdollistuisi ja olisi 
mahdollisimman hyvää.  
Näkökulmaehdotuksia: Materiaali kannattaa vinkata erityisesti 
johtokolmikkokurssilaisille ja akela-sampokurssille.  
Yhteyshenkilö: Sanna Nygård, sanna.nygard@partio.fi  
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Saavutettavuuden tarkistuslista  
Ajankohta: Ajankohtainen ympäri vuoden.  
Linkki lisätietoihin: https://www.partio.fi/wp-
content/uploads/2022/12/Saavutettavuuden-tarkistuslista2-1.pdf (löytyy tämän 
sivun kautta: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-
johtaminen/moninaisuus/miten-toiminnassa-otetaan-kaikki-huomioon/)   
Kuvaus: Kajon saavutettavuutta tehtäessä tuotettu materiaali, jota voi hyödyntää 
hyvin myös muissa yhteyksissä.  
Näkökulmaehdotuksia: Materiaali kannattaa vinkata erityisesti 
johtokolmikkokurssilaisille.  
Yhteyshenkilö: Sanna Nygård, sanna.nygard@partio.fi 
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