
Partion johtamismalli pestin tai projektin tukena

VAELTAJA, LÄHDE MAAILMALLE!
LIPPUKUNTAPÄIVÄ 29.9.



Mikä on sinun paras muistosi partioreissulta, suurleiriltä tai 
muusta partiotapahtumasta? Miksi tekee muistosta erityisen?

Esittelykierros:

Kuka olet?

Paras muistosi?

Lyhyesti kokemus kv-partiosta ja/tai partioprojekteista

Onko mielessäsi jotain, mistä erityisesti haluat kuulla kv-
partioprojekteihin liittyen?



Sisältö

• Partion ulkomaanmatkailutarjonta

• Pikakurssi vaeltajaohjelmaan

• Mikä on U-projekti?

• Miten alkuun?

• Projektisuunnitelma ja toteutus

• Mistä tukea?

• Linkkejä



Maailmalle partiolaisena
Suomen Partiolaiset ja maailmanjärjestöt

Leirimatkat, esim. maailman ja kansalliset jamboreet tai leirit 

• Vaeltajat yleensä joukkueen pesteissä tai palveluleiriläisinä (IST)

Explorer Belt

• EB:n aikana noin 18-26-vuotiaat osallistujat kävelevät 200 km 

kymmenessä päivässä, suorittavat tehtäviä sekä tutustuvat 

kohdemaan kulttuuriin  (1kk reissu)

• Seuraava EB järjestetään 2021

Partiokodit ja –keskukset

• Majoittautuminen (huoneet, leirintäalue) 

• Toimintaa, esim. kursseja, kokouksia ja järjestettyjä aktiviteettejä

• Vapaaehtoistyömahdollisuuksia



Maailmalle partiolaisena
(piiri ja) lippukunta

Ulkomaanprojekti eli U-projekti

• Vaeltajaohjelman huipennus

• Hanke, jonka tulee täyttää partio-ohjelmassa määritetyt kriteerit

Lippukunnan ulkomaanmatka

• Kohderyhmä voi olla mikä vain ikäkausi/kaudet

• Tyyli vapaa

• Ystävälippukunnat ja muut partiokontaktit kohdemaassa



PIKAKURSSI
VAELTAJAOHJELMAAN



Vaeltaja 18-22v
ERI ELÄMÄN VAIHEISSA: 

Opiskelu- ja työelämässä, 

henkilökohtaiset toiveet ja 

ominaisuudet

Henkilökohtainen 

toimintasuunitelma eli 

VAELLUSKARTTA, 

suunnataan vuosittain luotsin 

kanssa

Ohjelmaan kuuluvat myös 

piirien ja SP:n tapahtumat niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin

AKTIVITEETIT ON JAETTU 

RASTEIHIN:

Pakollisia on 4  (Tervetuloa, 

Partiojohtajan peruskurssi, 

ULKOMAANPROJEKTI ja 

Aikuisuuteen)

Lopuista 33:sta rastista 

valitaan kustakin yksi 

aktiviteetti



Mikä on vaeltajien ikäkausiohjelman huipennus

U-projekti?

1. Vartio tekee vähintään viiden päivän partiomatkan ulkomaille. Kohde on ennalta vieras, tai siihen tutustutaan 

aiempaa syvällisemmin. Tavoitteena on oppia uutta kulttuurista ja paikallisten ihmisten arjesta.

2. Kaikki vartion jäsenet osallistuvat matkan suunnitteluun ja vastaavat jostain ohjelmakokonaisuudesta matkan aikana.

3. Matkan aikana vartio

– tapaa paikallisia partiolaisia ja tutustuu paikalliseen partiotoimintaan. 

– tekee ennalta suunnitellun palvelutehtävän yhteistyössä paikallisten kanssa.

4. Vartio valitsee matkalle jonkin itseään kiinnostavan teeman Vartio perehtyy maahan erityisesti tästä näkökulmasta ja 

tekee teeman mukaisen palvelutehtävän.

5 Vartio viestii sekä matkan aikana että sen jälkeen aktiivisesti valitsemastaan teemasta sekä matkalla kokemastaan. 

Kohderyhmänä ovat sekä muut partiolaiset että partion ulkopuoliset vaeltajaikäiset.

Ulkomaanprojekti on mahdollista toteuttaa osana muuta matkaa (esim. lippukunnan matka), mikäli kaikki yllä olevat 

ehdot täyttyvät. Vaeltajat osallistuvat matkan suunnitteluun ja johtamiseen sekä toteuttavat myös itsenäistä ohjelmaa.



Miksi?

Ulkomaanprojekti huipentaa koko partio-ohjelman

Mahdollisuus oppia monipuolisesti pitkän projektin vaiheet 
ja kokeilla omaa osaamistaan projektin tehtävissä

Vaeltaja

– on valveutunut ja vastuuntuntoinen nuori

– oppii tuntemaan vastuunsa ja kykynsä

– osaa tehdä omat valintansa



MITEN ALKUUN?



Suunnittelu käyntiin
Ulkomaanprojektin suunnitteluun ja valmisteluun tarvitaan aikaa 

ja intoa.

Suunnittelun lähtökohdat:

– Vartion kasaaminen

– Teema

– Kohdemaa

– Kontaktin luominen paikallisiin partiolaisiin

– Palvelutehtävä

– Ohjelma



Vartio
Vaeltajat

– Tekevät oman osansa projektin tehtävistä

– Harjoittelevat projektinhallintataitoja

Vartionjohtaja

– Pitää projektin lankoja käsissään

– Varmistaa aikataulussa pysymisen

Luotsi:

– Seuraa vaeltajien toimintaa

– Tukee vartionjohtajaa

– Auttaa tarvittaessa ideoimaan ja hyödyntää omia 

verkostojaan projektin etenemiseen

Projekti ja matka sujuu sitä

paremmin, mitä paremmin

ryhmä tuntee toisensa

-Ryhmähengen kehitys ja

ylläpito

-Mitä sitten kun ei olekaan

kivaa?

-Yhteiset säännöt



Teema ja tavoitteet
U-projektilla on oltava teema, eli jokin asia, joka tuo uutta

näkökulmaa matkan toteuttamiseen

Teema valitaan vartion kiinnostuksen mukaan!

Teemoja voivat olla esimerkiksi ympäristö, vähemmistöt, historia, 

kehitysyhteistyö, rauha, demokratia, ruoka...

Teema näkyy läpi koko projektin: ennen matkaa, matkan aikana, 

ja matkan jälkeen

Projektille on hyvä asettaa yhdessä sovitut tavoitteet



Kohdemaan valinta
Sopivuus valittuun teemaan

ja asetettuihin tavoitteisiin

Aikataulu ja budjetti

Vartion kiinnostus!

SP:n kumppanuusmaat

– Kehy: Benin, Nepal, 

Niger, Senegal ja 

Uganda

Huomioi ainakin nämä:

Kieli

Kulttuuri

Uskonto

Turvallisuustilanne

Kehittyneisyysaste

Ajankohtaiset tapahtumat

Ilmasto

Vuodenaika

Valuutta



Paikalliskontaktit
Kriittisen tärkeä osa ulkomaanprojektia

Mistä?

– Omat ja tuttujen ja tutun tuttujen kontaktit

– SOME

– SP auttaa myös: international@partio.fi. 

Useampi kontakti (vähintään kaksi) , riskinä yhteyden 

katkeaminen

Partiotoiminta (maailmanjärjestön alaista?)

Varaudu:

– Viestintä voi olla hidasta, kieli, kulttuuri, yhteydet

– Älä anna periksi, vaikkei kontaktista hetkeen kuuluisi

– Koita soittaa, laittaa tekstari tai viestittää Facebookissa!

mailto:international@partio.fi


Palvelutehtävä
Linkittyy matkan teemaa

1-2 päivää kestävä tehtävä, joka hyödyttää paikallista yhteisöä ja

tuottaa iloa tehtävän tekijöille

Mielekäs vartiolle, tuottaa pyyteetöntä hyvää ilman rahallista

korvausta

Ideointi ja suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Yhteistyössä paikalliskontaktin tai jonkun paikallisen järjestön

kanssa?

Matkan muun ohjelman tulisi linkittyä palvelutehtävän ymmpärille



PROJEKTISUUNNITELMA



Projektisuunnitelma

• Aikataulu ja vastuut

• Budjetti ja varainhankinta

• Ohjelma

• Matkavalmistelut

- majoitus

- matkat

• Viestintä

• Turvallisuus

Seuranta ja päivitys!



Aikataulu ja vastuut
Suunnittelu pitää aloittaa ajoissa

Projektin aikataulutus

– Suurista kokonaisuuksista päiväkohtaiseen projektin edetessä

– Konkreettisia etappeja, jotka helpottavat etenemisen 

seuraamista

Vastuuhenkilö/ryhmä jokaiselle kokonaisuudelle 

– Tasainen jako, huomioitava osaaminen, kiinnostus sekä 

henkilökohtaiset aikataulut (pitkän projektin aikana)



Varainhankinta ja budjetti
Realistinen ja kattava budjetti

Tulot

Avustukset

Varainhankinta

Oma raha

Menot

Matkat kohteeseen

Matkat kohteessa

Majoitus

Ruokailut

Osallistumismaksut

Pääsyliput

Vakuutukset

Viemiset

Varusteet

Vararahasto!



Varainhankinta ja budjetti
Käytettävissä oleva raha ratkaisee, mitä voidaan tehdä

Vartio voi kartuttaa matkakassaa tekemällä varainkeruuta ennen 

matkaa.

Vartio voi joko kerätä yhteistä pottia tai jokainen voi kartuttaa 

omaa osuuttaan.

On tärkeää, että vartio tekee selvät säännöt miten rahaa 

kerätään ja miten se jaetaan.

Aina talkoot eivät kannata, jos on mahdollista tehdä "oikeita töitä" 

paremmalla palkalla.

Selvät säännöt -> Vähemmän ongelmia ja riitoja

Avustukset (ilmaista rahaa?)

– Folke Bernadotte muistosäätiö, lippukunta, piiri, kunta, 

Rotaryt, Lions,  maaseurat yms.



Ohjelman suunnittelu
Ohjelman suunnittelu tapahtuu 

ja ohjelman suorittaminen 

alkaa jo ennen matkaa.

Ohjelman suunnitteluun 

lähtökohtana on u-projektin 

teema ja asetetut tavoitteet!

Vinkkejä ohjelmaan voi etsiä 

matkaoppaista, nettisivuilta, 

blogeista ja matkailulehdistä.

U-projekti ei ole hengailumatka 

mutta ohjelma saa sisältää 

hauskoja ohjelmanumeroita.

Matkanaikaisista 

ohjelmanumeroista kannattaa 

sopia kohdemaan edustajan 

kanssa etukäteen ja lyödä 

suunnitelmat lukkoon.

Ohjelmaan on hyvä jättää 

pientä väljyyttä mahdollisten 

aikatauluongelmien varalta.



Matkajärjestelyt
Matkustaminen kohdemaahan

– Lentokone, laiva, juna, bussi, auto, polkupyörä

Matkustaminen kohdemaassa

– Julkinen liikenne, vuokra-auto, vaellus, polkupyörä, yhteistyö

paikallisen firman kanssa

Majoittuminen

– Teltassa leirintäalueella, partiokodissa, hostellissa, hotellissa, 

partiolaisten luona, sohvasurffaus, AirBnb

Ruokailut ja muonitus

– Tehdään itse vai valmiina

– Vaikuttaa paljon budjettiin ja mukaan otettaviin varusteisiin



Viestintä
Projektiviestintä muille partiolaisille, partion

ulkopuolisille, ulkomaanprojektin tunnetuksi tekeminen

Viestintäsuunnitelma: mitä, kuka, koska, missä?

Kanavat

– Blogi

– Partiokanavat

• Repolainen, Partio-lehti, Kansainvälinen partio –blogi, 

partiojohtaja.fi

– Paikallislehdet

– SOME

• Etenkin matkan aikaiseen viestintään

• Omat tilit vai jonkun muun tili?



Mitä jos?
Varautukaa pahimpaan, toivokaa parasta

Matkustusilmoitus ulkoministeriöön

Kriisisuunnitelma

Suunnitelma, mitä tehdään jos…

Tärkeimmät yhteystiedot: kontakti kotimaassa, suurlähetystö, 

hätänumero, vakuutusyhtiön päivystysnumero, kohdemaan

kontakti, SP:n kriisinumero

Dokumentit

– Passi, passikopiot, matkustus- ja

vakuutusasiakirjat, varaukset ja liput, eurooppalainen

sairaanhoitokortti,

– Paperikopiot mukaan, sähköiset talteen pilveen tai 

sähköpostiin (tietosuojan huomioiminen!)



Raportointi ja jälkitoimet
Projekti ei pääty kotiin paluuseen, vaan projektiin kuuluu olennaisena

matkan jälkeen tehtäviä toimia

Purkutilaisuus ryhmän ja luotsin kesken

– Käydään koko projekti läpi: mikä onnistui, mitä olisi voitu

tehdä paremmin

– Oppimistilaisuus ja palautteenanto mahdollisuus

– Mahdollisten ristiriitojen käsittely ja purku

Raportointi

– Avustuksia antaneille tahoille

– Kokemusten jakaminen

– Kertokaa kokemuksista ja opeista muille; lippukunnassa, 

piirissä, muissa projekteissa

Kiitokset



Mistä tukea?
SP: Ota yhteyttä international@partio.fi.

HETI - Kun päätös projektista on tehty ilmoittakaa siitä. Alkuun riittää 

tieto kohteesta sekä alustava ajankohta

UUDESTAAN - Kun ajankohta ja matkalle lähtijät selkiytyvät

ENNEN - lähtöä, ilmoittakaa bloginne osoite

PALATESSA - projektin tehtyänne ilmoittakaa paluusta ja 

seikkailuistanne

Jotta osallistujan partiovakuutus olisi voimassa ulkomailla, on 

matkasta ilmoitettava SP:lle ennen matkaa!

Piirin kv- ja aatejaosto



Kiitos!



Vaeltajaohjelma: http://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/

SP:n leirimatkat: https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/leirimatkat-
ulkomaille/

Leirimatkat ulkomaille: partiokodit- ja keskukset, u-projekti, ohjeita ja vinkkejä: 
https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/ulkomaan-projektit/

Ilmoitus matkasta SP:lle: 
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=18

Explorer Belt: http://explorerbelt.partio.fi/

Apua projektin organisointiin, suunnitteluun ja toteutukseen sekä kokemuksia:

http://leirimatkalle.partio.fi/ (huom! Sivustoa ei enää päivitetä)

Kansainvälinen partio –blogi: http://kv-partio.blogspot.fi/

Folke Bernadotten muistosäätiö:https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-
johtaminen/lippukunnan-talous/apurahat/folke-bernadotten-muistosaatio/

Eurooppalainen sairaanhoitokortti: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Ulkoministeriön matkustusilmoitus: matkustusilmoitus.fi

Linkit 

https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/leirimatkat-ulkomaille/
https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/ulkomaan-projektit/
http://explorerbelt.partio.fi/
http://leirimatkalle.partio.fi/

