
HALLITUKSEN VASTAUS 
SYYSKOKOUKSESSA 29.10.2022 JÄTETTYYN 
PONTEEN 

Ponsi: Piirihallitusta pyydetään kevätkokoukseen mennessä selvittämään 1) lippukuntien nykyinen 

toimitilojen tilanne ja 2) keinoja, joilla lippukuntia voitaisiin tukea tilakysymyksien yhteydessä joko 

suoraan tai vaikuttajatoiminnan kautta. 

Piirin organisaatiossa edunvalvonta ja vaikuttamistyö kuuluvat yhteiskuntasuhteiden 

toimialalle, jota johtaa yksi piirihallituksen jäsen. Toiminnanalan tavoitteena on hoitaa, 

kehittää ja viedä käytäntöön Suomen Partiolaisten linjauksia partion yhteiskuntavastuusta, 

vastuullisuudesta, edunvalvonnasta ja kumppanuuksista piiritasolla. 

Lisäksi piiri on osoittanut työntekijäresurssia aluetyöhön ja edunvalvontaan. Piiritoimistolla on 

kaksi järjestökoordinaattoria, joiden työaikaa on kohdistettu lippukuntien tukemiseen. Arjen 

haasteet, edunvalvonnassa tukeminen ja yleinen sparrailuapu ovat toimiston perustehtäviä. 

Lisäksi aluetyön toiminnanala ja valmentajat voivat tarvittaessa tukea lippukuntia heidän 

toivomissaan kehityskohteissa. Valmentajien kautta piiritoimisto ja muut toiminnanalat saavat 

myös tietoa lippukuntien nykytilanteesta ja mahdollisista haasteista.  

Vuoden 2022 vuosiselosteen alustavan datan mukaan piirin lippukuntien kolotilanne on hyvä. 

45 lippukuntaa kertoo nykyisten tilojen olevan käytössä toistaiseksi ja yksi lippukunta kertoo 

laajentavansa toimintaa lisätiloihin. Ainoastaan yhdellä lippukunnalla ei ole kokoustiloja 

käytössä. Neljällä lippukunnalla tila on käytössä määräajan. 

Uudenmaan lippukuntien kolotilanne vuosiselostedatan perusteella (n=53) 

Ei kokoustilaa käytössä. 1 

Laajennamme toimintaamme lisätiloihin. 1 

Nykyinen tila on käytössä määräajan. 4 

Nykyinen tila on käytössämme toistaiseksi. 45 

 

Partion vaikuttavuudesta ja kolotilojen tärkeydestä viestimiseen on laadittu materiaalia, jonka 

tarkoituksena on auttaa lippukuntaa kertomaan toimintansa merkityksestä ja vaikuttavuudesta 

päättäjille. Lippukunnat voivat tarvittaessa käyttää tätä sidosryhmätapaamisten ja viestintänsä 

tukena. 

Uudenmaan Partiopiiri on yhdessä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanssa toteuttamassa 

kolokyselyn. Kysely lähetetään lippukuntiin kevään 2023 aikana, ja sen tavoitteena on 

muodostaa kattava yleiskuva lippukuntien toimitilojen nykytilasta. Piirihallitus kannustaa 

jokaista lippukuntaa vastaamaan kyselyyn ajatuksella, sillä vain laadukkailla vastauksilla 

voidaan tukitoimia kohdistaa tarkoituksenmukaisesti. 

Uudenmaan Partiopiiri ry:n hallituksen puolesta, 

Pauli Palo 

Piirinjohtaja 
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Eräalpakat ry 
Klaukkala 

 
Partiokäyttöön sopivien tilojen saatavuuden turvaaminen Uudellamaalla  
– ponsi jäsenkokoukselle 29.10.2022 

 
 
Tausta ponnelle 
 
Eräalpakat Eräalpakat on syksyllä 2020 piirin tuella perustettu lippukunta. Lippukunnan 

käynnistämiseen on käytetty huomattavasti piirin resursseja sekä työntekijöiden 
että hautomon toimesta. Toiminta on vähitellen tasaantunut. Lippukunnan 
pääasiallinen toimintapaikka on ollut Ali-Ollin alpakkatilan laavu & maasto. Tämä 
on sopinut hyvin eräpainotteiselle lippukunnalle. Lisäksi kaksi ensimmäistä talvea 
käytössä oli Nurmijärven seurakunnan kerhotila (yhtenä iltana viikossa) 
Harjulassa. Tämä on mahdollistanut tiettyjen ohjelmien suorittamisen. Esim. 
johtajiston kokouksia on pidetty vaihtelevissa paikoissa ulkona ja sisällä. 
 

Tilanne nyt Nurmijärven seurakunta ilmoitti keväällä 2022 luopuvansa Harjulan kerhotilasta. 
Seurakunnalla ei ole osoittaa toista vastaavaa tilaa lähialueelta. Klaukkalan kirkon 
tiloissa toimivaat Klapaset (iso lippukunta), joten kahden lippukunnan saaminen 
samoihin tiloihin ei ole mahdollista. Eräalpakat olivat keväällä yhteydessä 
Nurmijärven kuntaan mm. nuorisotoimeen. Kunnalla ei ole osoittaa tältä alueelta 
partiokäyttöön tiloja. Esimerkiksi alueen nuorisotilojen käyttöaste alueella on 
korkea. Vain yksittäisiä vaihtelevia aikoja olisi saatavilla. Osana selvitystä 
pohdittiin mm. mahdollisuutta käyttää uimarannan huoltotilaa talviaikaan. Kunta 
kuitenkin katsoi tilan sopimattomaksi. 

 
Klaukkalan alue kasvaa nopeasti. Asutus on pientalovaltaista keskustaa lukuun 
ottamatta. Keskustan taloihin ei ole rakennettu kerhotiloja. Ja erityisesti 
vanhemmat yhtiöt ovat yksityisessä omistuksessa (ei ole valtakunnallisia 
omistajia, joiden tiloissa on usein asukaskäyttöön yhteisiä tiloja). Näin ollen 
asuintaloista ei löytynyt toimintaan sopivia tiloja. Alueelle on runsaasti 
pienyrityksiä. Näitä kontaktoitiin ja noin kahdessa kymmenessä vierailtiin 
kertomassa lippukunnan toiminnasta ja tarpeista. Tulokseksi jäi pussillinen 
puffeja sekä perhepartiolle hansikkaita. 
 
Syksyllä Eräalpakoissa käynnistettiin kaksi uutta ryhmää. Tilatarve vain korostui. 
Lippulunta sai tilapäisesti katon päänpäälle Klaukkalan koululta. Haasteena 
kuitenkin on, että käyttöön annettuun luokkatilaan ei voi jättää mitään eikä 
oikein muutenkaan voi sisustaa partiomaisesti. Myös käyttö on sidottu yhteen 
tiettyyn ajankohtaan (edellyttää koulun iltavahtimestaria). 
 
Nurmijärven kunnalla ja alueen yrittäjillä on työ- ja kokoustila Klaukkalan 
keskustassa. Tätä tilaa on käytetty mm. hallitus- ja jäsenkokouksiin. Kunta on 
ilmoittanut päättävänsä tilan vuokrauksen, jolloin tämäkin tilavaihtoehto poistuu 
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käytöstä. Nurmijärvi haluaa esiintyä perhekeskeisenä paikkakuntana, mutta 
toiminta ei vastaa tätä. 
 

Toive piirille Yksittäisen pienen lippukunnan mahdollisuus vaikuttaa kunnan toimintaan on 
erittäin rajallinen. Osana isompaa järjestöä vaikutusmahdollisuus on 
huomattavasti parempi. Piirin kautta voidaan esitellä kuntatasolla 
harrastemääriä, vaikuttavuutta (esim. monenko nuorisotyöntekijän panosta 
partio vastaa) sekä osallistua esim. kaavoitus- ja lautakuntakeskusteluihin. 
Yksittäinen lippukunta voi olla oman alueensa kokemusasiantuntija, mutta 
vaikuttajatyöllä piiri voi esim. tukea lippukuntien perustamista tai kasvamista 
kehittymässä oleville alueille. 

 
 Tällä hetkellä tällainen tiloihin kohdistuvaa toimintaa ei pysty tunnistamaan piirin 

toimintasuunnitelmasta tai piiriorganisaation eri vastuualueilta. 
 
Ponsi piirin jäsenkokoukselle 
 
 Eräalpakat ehdottavat jäsenkokoukselle pontta, jossa piirihallitusta pyydetään 

kevätkokoukseen mennessä selvittämään  
• lippukuntien nykyinen toimitila-tilanne 
• keinoja, joilla lippukuntia voitaisiin tukea tilakysymyksien yhteydessä joko 

suoraan tai vaikuttajatoiminnan kautta. 
 
 
 
Partiolippukunta Eräalpakat 
 


