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Päivitetty piirihallituksen kokouksessa 7.3.2023 

Uudenmaan Partiopiiri ry:n strategia varallisuusaseman 
kasvattamiseksi vuosille 2017–2030 

Taustaa 

Sääntöjensä mukaan Uudenmaan Partiopiiri ry:n tehtävänä on edistää partiotoimintaa toiminta-
alueellaan ja tukea jäseniään eli uusmaalaisia lippukuntia. Sekä partiotoiminnan edistäminen että 
lippukuntien tukeminen edellyttävät kuitenkin riittäviä taloudellisia resursseja. Myös taloudellisesti 
heikompiin vuosiin tulee varautua. 

Piirin syyskokous 2016 hyväksyi strategian varallisuusaseman kehittämiseksi. Strategian tavoitteena 
oli miljoonan euron sijoitusvarallisuuden kerryttäminen, mikä mahdollistaa vakaan tuoton toiminnan 
tukemiseksi. Strategian mukaan se tulee tarkistaa säännöllisesti. 

Tavoite 

Partiotoiminnan edistämisen ja lippukuntien tukemisen varmistamiseksi Uudenmaan Partiopiiri ry 
kerryttää vuosien 2017–2030 aikana miljoonan euron omaisuuden nykyisen varallisuuden lisäksi. 
Piirin käyttötileille jätetään riittävä varallisuus laadukkaan toiminnan järjestämiseen. Piirin 
operatiivisen toiminnan kustannukset mitoitetaan siten, että ne voidaan kattaa vuotuisin 
jäsenmaksu- ja muin toimintatuotoin. Näin toiminnasta ei synny alijäämää, eikä varsinainen 
toiminta siten heikennä piirin tasetta 

Tavoitteena on, että strategiakauden loppupuolella, varallisuuden ollessa riittävä, säätiöidään 
varallisuus. Varallisuuden säätiöiminen on tärkeää varallisuuden vastuullisen hallinnan 
turvaamiseksi. Liian pienen omaisuuden säätiöiminen ei kannata lisääntyvän byrokratian raskauden 
ja kustannusten vuoksi. 

Tavoitteena on, että säätiö alkaa avustaa taloudellisesti piiriä ja lippukuntia vasta silloin, kun 
miljoonan euron varallisuus on saavutettu. Tällaisella summalla saavutetaan toivottu vuotuinen 
tuotto (oletettu tuotto 3 %), joka voitaisiin ohjata lähes kokonaisuudessaan partiotoiminnan 
tukemiseen. Lisäksi omaisuutta olisi riittävästi turvaamaan uusmaalainen partiotoiminta heikomman 
taloustilanteen varalle. 

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi 

• Jäsenmäärän kasvattaminen 
• Adventtikalenterituottojen kasvattaminen 
• Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen hankkeille 
• Yhteistyökumppanuuksien hankkiminen 
• Piirileirien tuote- ja kahvilamyynnin tuotot, sekä vierailupäivän tuotot 

Strategian eteneminen 

Kertynyt varallisuuden kasvu perustuu arvioituun vuotuiseen 3 %:n korkotuottoon. Lisäsijoitukset 
tehdään edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. 
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Sijoitettava 
varallisuus  

Kertynyt 
varallisuus  

Arvioitu kertynyt 
varallisuus 

2017     0,00 €  

2018     196 123,76 €  

2019     282 265,57 €  

2020     384 050,41 €  

2021     417 914,32 €  

2022     433 706,03 € 433 706,03 € 

2023  30 000,00 €  476 717,21 € 

2024  40 000,00 €  531 018,73 € 

2025  40 000,00 €  586 949,29 € 

2026  115 000,00 €  719 557,77 € 

2027  40 000,00 €  781 144,50 € 

2028  40 000,00 €  844 578,84 € 

2029  40 000,00 €  909 916,20 € 

2030  40 000,00 €  977 213,69 € 

 

 
 

Strategian seuraaminen ja tarkentaminen 

Strategian toimeenpanovastuu on Uudenmaan Partiopiirin hallituksella. Strategian toteutumista 
seurataan Uudenmaan Partiopiirin kokouksissa tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä vuosittain. 
Strategian edellyttämät toimenpiteet huomioidaan Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmissa 
strategiakauden kestäessä. 


