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PARTIOSTA JOKAISELLE NUORELLE 
TAIDOT MUUTTAA MAAILMAA!

Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 pohjautuu 
partion valtakunnalliseen strategiaan. 
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TAVOITE: Piirin tuella aikuisrekry muuttuu osaksi normaalia 
toimintaa lippukunnissa.

MITTARIT:

>> Vuoden aikana liittyneiden yli 22-vuotiaiden määrä kasvaa: 
liittyneitä yli 200, noin 3 per lippukunta.

>> Tervetuloa partioon -koulutusten määrä ja alueellinen kattavuus: 
4 piirin järjestämää sekä vähintään 1 joka alueella.

>> Lippukuntien piirille ilmoittamien rekrytointitapahtumien määrä: 60.

1. PARTIO KASVAA

1.1 Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria

1.2 Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja 
luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa

TAVOITE: Piirin alueella perustetaan uusia lippukuntia.

MITTARIT:

>> Perustettujen lippukuntien määrä: 2.

TAVOITE: Varmistetaan perhepartiotoiminnan käyttöönoton jatkuvuus.

MITTARIT:

>> Paikkakuntien määrä joilla on tarjolla perhepartiota:
joka kunnassa vähintään 1 perhepartiota tarjoava lippukunta.

>> Perhepartiolaisten (III-jäsen) määrä: kasvaa 20 %.

TAVOITE: Piirin alueella järjestetään partiotoimintaa
koulupäivien yhteydessä.

MITTARIT:

>> Paikkakuntien määrä, joilla on tarjolla koulupäivän aikana 
järjestettävää partiotoimintaa: 3.
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1.3 Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta 
harrastuksen itselleen

TAVOITE: Piiri tukee muista kuin valtaväestön kieli- ja kulttuuri-
taustoista tulevien lasten ja nuorten mukaanottoa.

MITTARIT:

>> Järjestettyjen maahanmuuttajataustaisten mukaan 
toimintaan ottamista tukevien koulutusten määrä: 4.

>> Vähintään yksi uusi partiojohtajaperuskoulutuksen 
moduuli tarjolla englanniksi.

>> Piiri ja lippukunnat tekevät yhteistyötä paikallisen järjestön 
kanssa, joka edistää eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien 
mukaan ottamista: yhteistyötä kolmella paikkakunnalla. 

>> Sosiaalisen saavutettavuuden Moodle-koulutuksen 
suorittaneiden partiolaisten määrä: 150

2. PARTIO ANTAA TAIDOT ELÄMÄÄN

2.1 Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti 
yhteisöihinsä ja maailmaan

TAVOITE: Piiri tukee lippukuntien vastuullisuuden edistämistä 
vastuullisuusverkoston avulla.

MITTARIT:

>> Niiden lippukuntien määrä, joilla 
vastuullisuusvastaava mukana verkostossa: 30.

TAVOITE: Piirin ohjelmatapahtumissa järjestetään 
vaikuttamisteemaisia aktiviteetteja.

MITTARIT:

>> Toteutuneiden vaikuttamisaktiviteettien määrä:  5
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TAVOITE:

Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausille järjestetään ohjelmaa, 
joka sitouttaa toimintaan.

MITTARIT:

>> Lippukuntien määrä joissa tarpojaluotseja pestissä: 40 lippukuntaa.

>> Lippukuntien määrä joissa samoajaluotseja pestissä: 40 lippukuntaa.

>> Lippukuntien määrä joissa vaeltajaluotseja pestissä: 30 lippukuntaa.

>> Piirin tarpojille järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujamäärä:
5 tapahtumaa, 250 osallistumista.

>> Piirin samoajille järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujamäärä:
8 tapahtumaa, 200 osallistumista.

>> Piirin vaeltajille järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujamäärä:
10 tapahtumaa, 100 osallistumista.

>> Lopettamisprosentti tarpojaikäkaudessa: 
enintään 23 % (sama kuin 2019).

>> Lopettamisprosentti samoajaikäkaudessa: 
enintään 18 % (sama kuin 2019).

>> Lopettamisprosentti vaeltajaikäkaudessa: 
enintään 15 % (sama kuin 2019).

>> Kajolle osallistuvien lippukuntien määrä: vähintään 40. 

TAVOITE: Lippukunnat saavat omat Kestävästi partiossa -tunnuksensa.

MITTARIT:

>> Kestävästi partiossa -tunnuksen suorittaneiden lippukuntien määrä: 
15 lippukuntaa. 

>> Piirin järjestämien Kestävästi partiossa -tunnuksen koulutusten määrä: 
2 koulutusta.

TAVOITE: Piirin toiminnassa huomioidaan Kestävästi partiossa -toimenpiteet. 

MITTARIT:

>> Piiri saa Kestävästi partiossa -tunnuksen.               

2.2 Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta

2.3 Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin
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3. PARTIO ON PARAS PAIKKA TEHDÄ 
VAPAAEHTOISTYÖTÄ

3.1 Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista

TAVOITE: Vapaaehtoiset saavat säännöllisesti kiitosta ja kannustusta 
työpanoksestaan.

MITTARIT:

>> Paras vapaaehtoistyöpaikka -kyselyn vastausten keskiarvo asteikolla 
1-5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) kysymyksiin:

a. “Ryhmässämme/lippukunnassamme juhlistetaan merkkitapahtumia
tai saavutuksia riittävästi”: KA 4,0

b. “Ryhmässämme/Lippukunnassamme kaikki saavat riittävästi
 kiitosta omasta panoksestaan”: KA 4,0

c. “Saan pestaajaltani monipuolisesti palautetta
pestistäni ja kehittymisestäni”: KA 4,0

d. “Saan kehittävää palautetta ympärilläni toimivilta ihmisiltä”: KA 4,0

>> Paras vapaaehtoistyöpaikka -kyselyn vastausprosentti lippukunnissa ja 
piirissä: piiripesteissä 60 % vastaa ja 50%:sta lippukuntia vähintään 
5 jäsentä vastaa kyselyyn, jotta lippukunta saa omat tuloksensa.

>> Ansiomerkkejä hakevien lippukuntien määrä: 42.

>> Lippukuntien määrä, jossa toteutetaan piirin tukemana 
johtajahuoltotapahtuma: 45

TAVOITE:

Jokaiselle vaeltajaikäiselle on tarjolla alueellinen vaeltajavartio.

MITTARIT:

>> Alueellisten vaeltajavartioiden määrä: 7
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TAVOITE:

Vapaaehtoiset pestataan ja heistä huolehditaan koko pestin ajan.

MITTARIT:

>> Koulutettujen pestijohtajien määrä: 40 % lippukunnista on 
tehtäväänsä koulutettu pestijohtaja.
>> Pestijärjestelmää käyttävien lippukuntien määrä: 55 lippukuntaa.
>> Toteutuneiden pestikeskustelujen määrä piirissä: 
Paras vapaaehtoistyöpaikka -kyselyn vastaus: “Minulle on selvää, 
mitkä ovat oman pestini tarkoitus ja tavoitteet”: KA 4.4.

TAVOITE: Jokainen lippukunnassa ja piirissä toimiva aikuinen kokee 
kuuluvansa vapaaehtoisyhteisöön.

MITTARIT:

>> Paras vapaaehtoistyöpaikka -kyselyn yhteisöllisyyttä mittaavien

kysymysten keskiarvo 4,0 

>> Piirin luottistapahtumien osallistujamäärä: 45 hlö / tapahtuma.

>> Piirin luottistapahtumien yhteydessä järjestetään johtajahuoltoa. 

>> Piirin luottistapahtumien yhteydessä järjestettävien ryhmien 
kokousten määrä: 10. 

>> Lippukuntapäivien osallistujamäärä: 200 osallistujaa yhteensä 

vuoden aikana. 

3.2 Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja 
vapaaehtoistyön aikuisille

3.3 Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti


