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Johdanto 

Taustaksi 

SP vastasi partiolaisaloitteeseen 28.9.2020

Journalismin ja viestinnän määrittelemisestä 

Journalistin ohjeita Viestinnän 
eettiset ohjeet
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https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
http://www.viesti.fi/kehity-ammattilaisena/viestinnan-eettiset-ohjeet/
http://www.viesti.fi/kehity-ammattilaisena/viestinnan-eettiset-ohjeet/


 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
  

Luoma-aho, Uskali ja 
Weinstein 2009, 6

Järvi 2006, 85–86.

Järvi 2006, 
86 Järvi 
2016, 89

Viestintä ja journalismi partiossa 

Aikakausmedia 2021.

Suomen Partiolaisten viestintäympäristö vuonna 2022 
Office 365  
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Nettisivut 

• 

• 
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Uutiskirjeet ja sähköpostit 
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Sosiaalinen media 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Partio-lehti 
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Muut kanavat 

• 

• 

Muiden julkaisujen organisoinnista 
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Selvitysprojektin prosessi ja menetelmät 

• 

• 

• 

• 

• 

Ennen projektiryhmän kokoamista muodostuneet aineistot: 

• 

• 

Ryhmähaastattelut 

• 

Kyselytutkimus 

• 

• 

• 
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Kirjallisuuskatsaus ja vertailuanalyysi 

• 

Ensimmäisen vaiheen tuloksien esittely 

• 

Avoin työpaja 

• 

Työpajat kohderyhmille 

• 

Havainnot 

Aikuiset kaipasivat kriittistä journalistista mediaa – Haasteita hahmottaa, mitä 
journalismi on 
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Organisoituminen ja rahoitus 
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Verkkomedian arvot 
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Verkkomediakonseptit 

Konsepti A 
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Konsepti B 
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Yhteenveto konsepteista 
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SP:n nykyisten kanavien huomioiminen 

Organisoituminen ja resurssit 
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Organisointimallin näkökulmat 

Päätösvalta ja vastuu 

Raha ja työntekijät 
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Rekrytointi ja vapaaehtoistyö 

Tiedonsaanti 

Pysyvyys 
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Organisointimallien vertailua 

✅ ❎ ❎ ❎

✅ ✅ ✅

✅ ✅ ✅

✅ ✅ ✅

✅ ✅ ✅ ✅

✅ ❎ ❎ ❎

Avoimen työpajan ajatuksia organisoinnista 
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Johtopäätökset 
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Lähteet 
https://www.a-

lehdet.fi/artikkelit/esittelyssa-nuoretmyos-hanke

https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/nuoretmyos

https://www.aikakausmedia.fi/aikakausmedia/liity-
jaeseneksi/jaesenkriteerit/

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

https://viestijat.fi/rajalla-journalismin-ja-viestinnan-uskottavuutta-maaritellaan-uudelleen/#cb922957

https://www.academia.edu/196240/Pitfalls_of_Attention_work_in_the_Innovation_Ecosystem

https://www.partio.fi/ajankohtaista/partion-jasenviestintaa-kehitetaan/

https://www.partio.fi/ajankohtaista/partio-lehtea-koskeva-partiolaisaloite-on-kasitelty/

http://ven.fi/ohjeet/viestinnan-eettiset-ohjeet/

mailto:info@partio.fi
https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/esittelyssa-nuoretmyos-hanke
https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/esittelyssa-nuoretmyos-hanke
https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/nuoretmyos
https://www.aikakausmedia.fi/tietoa-aikakausmedioista/aikakausmediahaku/
https://www.aikakausmedia.fi/tietoa-aikakausmedioista/aikakausmediahaku/
https://www.aikakausmedia.fi/aikakausmedia/liity-jaeseneksi/jaesenkriteerit/
https://www.aikakausmedia.fi/aikakausmedia/liity-jaeseneksi/jaesenkriteerit/
https://www.hs.fi/info/art-2000006390609.html
https://www.hs.fi/info/art-2000006390609.html
https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
https://www.jsn.fi/jsn/jsn-media-ja-neuvoston-jasenet/
https://www.jsn.fi/jsn/jsn-media-ja-neuvoston-jasenet/
https://viestijat.fi/rajalla-journalismin-ja-viestinnan-uskottavuutta-maaritellaan-uudelleen/#cb922957
https://www.kulttilehdet.fi/kaikki-lehdet/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380
https://www.academia.edu/196240/Pitfalls_of_Attention_work_in_the_Innovation_Ecosystem
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-uutisten-periaatelinja-ja-lupaus-yleisolle/7926754#gs.oydxqv
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-uutisten-periaatelinja-ja-lupaus-yleisolle/7926754#gs.oydxqv
https://stt.fi/tyylikirja/esittely/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partion-jasenviestintaa-kehitetaan/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partio-lehtea-koskeva-partiolaisaloite-on-kasitelty/
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2020/11/peruskirja2020_A5_FI.pdf
http://ven.fi/ohjeet/viestinnan-eettiset-ohjeet/
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Liite 1: All Our Ideas -kyselyiden vaihtoehtoluettelo 
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Journalistinen verkkomedia 
partioon

Työryhmätyöskentely 2.11.2021

Kuva: Filip Eller



Työpajan 
aikataulu

18.30 Aloitus, projektin toimeksianto ja 
ensimmäisen vaiheen raportti
Arttu Tanner

18.45 Journalistisen verkkomedian 
toimintaperiaatteet
Sanni Pohjannoro

19.20 Journalistisen verkkomedian rahoitus 
ja organisointi
Arttu Tanner

19.50 Yhteenveto
Arttu Tanner

Kuva: Mikko Roininen



Viestintää, journalismia vai 
molempia?

Journalistisen verkkomedian selvitysryhmän ensimmäinen raportti

Kuva: Julius Rantanen



TAUSTAA



Projektin 
toimeksianto
Projekti toteutetaan kahdessa osassa: 

Ensin toteutetaan selvitys, jossa tutkitaan 
jäsenistön halukkuutta kuluttaa journalistista 

verkkomediaa sekä kartoitetaan kohderyhmää ja 
miten kohderyhmä haluaa kuluttaa mediaa. 

Jos selvityksen tuloksena vaikuttaa siltä, että 

journalistiselle verkkomedialle on tarvetta, niin 
selvitystyössä siirrytään toiseen vaiheeseen eli 
käytännön toteutuksen suunnitteluun. Siinä 

huomioidaan erilaiset verkkomedian 
toteutustavat, niiden resurssit (raha, 
vapaaehtoiset, työntekijöiden aika), muut SP:n 

kanavat (esim. some, Partiomedia, Parempi 
lippukunta –blogi) sekä millaista sisältö olisi, 
millaisella syklillä ja millainen kanava olisi.

Kuva: Susanna Hyötyläinen



Selvitysryhmä
Journalistisen verkkomedian 
selvitystyöryhmässä on viisi jäsentä. Jäsenet 
valittiin avoimella haulla ja lopullisen 
päätöksen valinnoista teki SP-FS:n hallitus

Työhön ovat osallistuneet:

Arttu Tanner (puheenjohtaja)

Satu Salo-Jouppila (SP-FS hallitus, viestintä 
ja markkinointi)

Sanni Pohjannoro

Jyri-Petteri Paloposki

Mella Mattila

Suvi Viitaluoma
Kuva: Heikki Heinonen



Prosessi ja 
menetelmät

Ennen projektin aloitusta muodostuneet 
aineistot:

– Partiolehden ja –median lukijatutkimukset 

vuosilta 2017 ja 2019

– Marraskuun 2020 partioneuvoston 
kokouksen sekä lokakuun 2020 laajennetun 

viestintä- ja markkinointivaliokunnan 
kokouksen evästykset

Ryhmähaastattelut (2 kpl)

Kyselytutkimus (n = 268)

Kirjallisuuskatsaus

Kuva: Hanna Hämäläinen



HAVAINNOT



Jäsenistön tarpeet 
journalismille

Kuva: Eveliina Saari



Jäsenistön 
tarpeet 
journalismille

Kuva: Jesse Heiskanen



Kohderyhmän 
median käyttö

Uutismediat (ei tiedossa)

Uutismediat verkossa

Uutismediat paperilla

Aikakauslehdet

Televisio

Radio

Podcast

Suoratoistopalvelu

Tekstipainotteinen somekanava

Kuvapainotteinen somekanava

Videopainotteinen somekanava

Partio-lehti

Partiomedia

Piirilehti

Muu partion verkkosisältö

Kyselyyn vastanneiden median käyttö

Samoajat Vaeltajat Aikuiset

Kuva: Kristian Jokinen



JOHTOPÄÄTÖKSET



Johtopäätökset

Selvitystyön kaikessa aineistossa korostuu 
systemaattisesti jäsenistön tarve 
monipuolisia ja tarvittaessa kriittisiä 
näkökulmia tarjoavalle, riippumattomalle 
sekä partion arvoihin sitoutuvalle sisällölle.

Aineiston pohjalta jäsenistö näkee tarvetta 
sekä markkinointiviestinnälle että 
journalismille.

Journalismin määritteleminen ylipäätään 
koetaan hyvin vaikeaksi.

Aineistosta käy ilmi, että partion omien 
medioiden käyttö ei ole kohderyhmän 
keskuudessa aktiivista.

Kuva: Juho Tuure



TYÖSTÖ



Journalistisen 
median 
toimintaperiaatteet

Olemme koonneet listan journalistisen 
median toimintaperiaatteista

– Mm. HS periaatelinja, Laki Yleisradiosta, 

partion peruskirja

Arvioimme AllOurIdeas-työkalun avulla, 
millaisia toimintaperiaatteita partion 
journalistisella verkkomedialla olisi tärkeää 
olla

– Työkalu pakottaa valitsemaan kahden 

sattumanvaraisen vaihtoehdon välillä ja kun 
valintoja on tehty tarpeeksi, saadaan 
vaihtoehdot asetettua tärkeysjärjestykseen

– Tämä voi tuntua tyhmältä mutta luottakaa 
prosessiin! ☺Kuva: Syke Honkanen



Sitoutumaton verkkojulkaisu

Pyrkii edistämään partiossa käytävää keskustelua

Edistää jäsendemokratiaa

Edistää mielipiteenvapautta

Tasapuolinen tapa viestiä

Nopea ja ajassa elävä

Luotettava media

Määrittää kantansa itsenäisesti

Kannattaa moniarvoisuutta

Toimii partioaatteen mukaisesti

Tukee lasten ja nuorten kasvua

Tukee käyttäjiään olemaan vastuuntuntoinen, 

aktiivinen ja itsenäisesti ajatteleva

Tarjoaa vuorovaikutusmahdollisuuksia

Kuva: Alex Inkiläinen

Tukee osallistumismahdollisuuksia

Tukee yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja 
moninaisuutta

Kohtelee yhtäläisin perustein suomen- ja 
ruotsinkielistä jäsenistöä sekä ottaa 
mahdollisuuksien mukaan huomioon myös muut 

kielet

Kertoo Suomen Partiolaisten ajankohtaisista 
asioista

Pyrkii totuuteen

Ei asetu osapuoleksi partioliikkeen 
kiistakysymyksissä

Ottaa aktiivisesti kantaa partioliikkeen 
ajankohtaisiin kysymyksiin

Tarkastelee kriittisesti partion toimintaa 

Tarkastelee kriittisesti partion päätöksentekoa

Viihdyttää lukijaansa



MENE OSOITTEESEEN

ALLOURIDEAS.ORG/JOURNALISMIPARTIO



Kuka sen tekee 
ja millä rahalla?

Miten paljon verkkomedia tarvitsee 
resursseja (raha, vapaaehtoiset, 
työntekijöiden aika ja mistä se saa?

Julkaiseeko verkkomediaa SP vai joku muu 
taho? 

Miten vastuunjako ja organisointi tehdään?

Kuva: Filip Eller



TYÖSTÖ
J A K A U D U T A A N  P I E N RY H M I I N



Ideoita malliksi
Malli A:

– Kuuluu viestinnän ja markkinoinnin toiminnanalaan

– SP:n budjetista, mainostulot

Mallia B:

– Partioneuvoston puheenjohtaja on päätoimittajan pestaaja

– SP:n budjetista, mainostulot

Malli C:

– Erillinen yhdistys

– Sopimus SP:n kanssa

– Avustus SP:lta, jäsenmaksut, mainostulot

Malli D?

Kuva: Filip Eller



Yhteenveto ja 
jatkosuunnitelma

Kuva: Alex Inkiläinen

Kehitämme tehtyjen selvitysten pohjalta 2-3 
vaihtoehtoista konseptia, joita testaamme 
kunkin konseptin kohderyhmien kanssa.

Vaihtoehdot esitellään SP:n hallitukselle, 
viestintä- ja markkinointivaliokunnalle ja 
laajennetulle viestintä- ja 
markkinointivaliokunnalle joulukuussa 2021

Päätöksiä tehdään vuonna 2022.



KIITOS!

Kuva: Mari Lehtisalo



Työpajat journalistisesta verkkomediasta
Konsepti samoajille ja vaeltajille



Projektin 
toimeksianto
Projekti toteutetaan kahdessa osassa: 

Ensin toteutetaan selvitys, jossa tutkitaan 
jäsenistön halukkuutta kuluttaa journalistista 

verkkomediaa sekä kartoitetaan kohderyhmää ja 
miten kohderyhmä haluaa kuluttaa mediaa. 

Jos selvityksen tuloksena vaikuttaa siltä, että 

journalistiselle verkkomedialle on tarvetta, niin 
selvitystyössä siirrytään toiseen vaiheeseen eli 
käytännön toteutuksen suunnitteluun. Siinä 

huomioidaan erilaiset verkkomedian 
toteutustavat, niiden resurssit (raha, 
vapaaehtoiset, työntekijöiden aika), muut SP:n 

kanavat (esim. some, Partiomedia, Parempi 
lippukunta –blogi) sekä millaista sisältö olisi, 
millaisella syklillä ja millainen kanava olisi.

Kuva: Susanna Hyötyläinen



ALL OUR IDEAS
Olemme koonneet listan asioista, jotka 
voisivat olla tärkeitä uudessa 
journalistisessa mediassa

– Mm. HS periaatelinja, Laki Yleisradiosta, 
partion peruskirja

Arvioimme AllOurIdeas-työkalun avulla, 
mitkä ominaisuudet olisivat mediassa 
tärkeimpiä 

– Työkalu pakottaa valitsemaan kahden 

sattumanvaraisen vaihtoehdon välillä ja kun 
valintoja on tehty tarpeeksi, saadaan 
vaihtoehdot asetettua tärkeysjärjestykseen

– Tämä voi tuntua tyhmältä mutta luottakaa 
prosessiin! ☺



Sitoutumaton verkkojulkaisu

Pyrkii edistämään partiossa käytävää keskustelua

Edistää jäsendemokratiaa

Edistää mielipiteenvapautta

Tasapuolinen tapa viestiä

Nopea ja ajassa elävä

Luotettava media

Määrittää kantansa itsenäisesti

Kannattaa moniarvoisuutta

Toimii partioaatteen mukaisesti

Tukee lasten ja nuorten kasvua

Tukee käyttäjiään olemaan vastuuntuntoinen, 

aktiivinen ja itsenäisesti ajatteleva

Tarjoaa vuorovaikutusmahdollisuuksia

Kuva: Alex Inkiläinen

Tukee osallistumismahdollisuuksia

Tukee yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja 
moninaisuutta

Kohtelee yhtäläisin perustein suomen- ja 
ruotsinkielistä jäsenistöä sekä ottaa 
mahdollisuuksien mukaan huomioon myös muut 

kielet

Kertoo Suomen Partiolaisten ajankohtaisista 
asioista

Pyrkii totuuteen

Ei asetu osapuoleksi partioliikkeen 
kiistakysymyksissä

Ottaa aktiivisesti kantaa partioliikkeen 
ajankohtaisiin kysymyksiin

Tarkastelee kriittisesti partion toimintaa 

Tarkastelee kriittisesti partion päätöksentekoa

Viihdyttää lukijaansa



MENE OSOITTEESEEN

ALLOURIDEAS.ORG/SAVAJOURNALISMI



KONSEPTI A



Millainen verkkomedia kiinnostaa?
Selaa yhtä tai kahta kanavaa seuraavat 10-15 minuuttia:

– @ylekioski Instagramissa: selaa feedia, reelsia, videoita ja katso myös storyja, jos niitä on. Storyja
löytyy myös tämän linkin takaa.

– @rareonkova Instagramissa: selaa feedia, reelsia, videoita ja storyja. Huomaa, että mukana on 
kaupallisia yhteistyötiä.

– VOX Youtubessa: katso ainakin yksi video kokonaan

– Yle Uutiset Rec Youtubessa: katso ainakin yksi video kokonaan

– Imbrobatur: selaa sivustoa ja lue ainakin yksi juttu kokonaan

Pohdi näitä kysymyksiä:

– Oliko kanava sinusta hyvä?

– Mitä hyvää siinä oli? Mikä huonoa?

– Jos partion verkkomedia olisi saman tyyppinen, käyttäisitkö sitä?

– Mistä voi karsia, jos partio tekee samantyylistä? Mistä ei saa karsia missään nimessä?

https://partio-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/satu_salo-jouppila_partio_fi/ETGGvjNMGmZFlQLz6cek5WMBqyWM454FfTdUj4__BbKVDw?e=maOHYs


Mitä haluat lukea verkkomediasta?

Suomen Partiolaisten kirjeenvaihtaja

IG-postaussarja jäsenkokouksesta: mitä 

päätettiin? Miten se vaikuttaa 

partiolaisten elämään?

Teema-kirjeenvaihtajat (3-5)
1 aihekokonaisuus sisällöiksi / kirjeenvaihtaja / kuukausi

Lippukunta-asioiden kirjeenvaihtaja

IGTV–haastattelut avaintekijöistä 

lippukunnissa ympäri Suomea: mistä 

vastauksia tekijäpulaan?

Kajo-kirjeenvaihtaja

Twitch/Discord-striimi: Minecraftiin

rakennetaan partioleiriä ja samalla 

keskustellaan siitä, millä tavoilla Kajo on 

ekologinen leiri.

Partiolifestyle-kirjeenvaihtaja

Kevyemmät sisällöt, esim. IG-storyt tai 

Reelsit: parhaat leirijäynät!

Videoesittely: esittelyjä eri lippukuntien 

koloista ja tavoista käyttää niitä.

Mediakasvatuksellinen näkökulma 
kulkee rinnalla

Juttujen ja sisältöjen ohessa avataan 

niiden taustoja sekä kerrotaan, miksi 

kyseessä on journalistinen sisältö.



Konsepti A
Kohderyhmä

– Samoajat ja vaeltajat

Kanavat

– Instagram (benchmarkkina Yle Kioski,  Rare Media)

– Youtube (benchmarkkina Yle Rec ja Vox media)

– Verkkomedia-alusta omilla sivuilla (vrt. Partiomedia), josta julkaisut löytyvät kootusti

Julkaisutahti

– Instagram viikoittain tai kaksi kertaa viikossa, videosisältö kerran kuussa



KIITOS!
WWW.PARTIO.FI



Työpajat journalistisesta verkkomediasta
Konsepti aikuisille ja vaeltajille



Projektin 
toimeksianto
Projekti toteutetaan kahdessa osassa: 

Ensin toteutetaan selvitys, jossa tutkitaan 
jäsenistön halukkuutta kuluttaa journalistista 

verkkomediaa sekä kartoitetaan kohderyhmää ja 
miten kohderyhmä haluaa kuluttaa mediaa. 

Jos selvityksen tuloksena vaikuttaa siltä, että 

journalistiselle verkkomedialle on tarvetta, niin 
selvitystyössä siirrytään toiseen vaiheeseen eli 
käytännön toteutuksen suunnitteluun. Siinä 

huomioidaan erilaiset verkkomedian 
toteutustavat, niiden resurssit (raha, 
vapaaehtoiset, työntekijöiden aika), muut SP:n 

kanavat (esim. some, Partiomedia, Parempi 
lippukunta –blogi) sekä millaista sisältö olisi, 
millaisella syklillä ja millainen kanava olisi.

Kuva: Susanna Hyötyläinen



ALL OUR IDEAS
Olemme koonneet listan asioista, jotka 
voisivat olla tärkeitä uudessa 
journalistisessa mediassa

– Mm. HS periaatelinja, Laki Yleisradiosta, 
partion peruskirja

Arvioimme AllOurIdeas-työkalun avulla, 
mitkä ominaisuudet olisivat mediassa 
tärkeimpiä 

– Työkalu pakottaa valitsemaan kahden 

sattumanvaraisen vaihtoehdon välillä ja kun 
valintoja on tehty tarpeeksi, saadaan 
vaihtoehdot asetettua tärkeysjärjestykseen

– Tämä voi tuntua tyhmältä mutta luottakaa 
prosessiin! ☺



Sitoutumaton verkkojulkaisu

Pyrkii edistämään partiossa käytävää keskustelua

Edistää jäsendemokratiaa

Edistää mielipiteenvapautta

Tasapuolinen tapa viestiä

Nopea ja ajassa elävä

Luotettava media

Määrittää kantansa itsenäisesti

Kannattaa moniarvoisuutta

Toimii partioaatteen mukaisesti

Tukee lasten ja nuorten kasvua

Tukee käyttäjiään olemaan vastuuntuntoinen, 

aktiivinen ja itsenäisesti ajatteleva

Tarjoaa vuorovaikutusmahdollisuuksia

Kuva: Alex Inkiläinen

Tukee osallistumismahdollisuuksia

Tukee yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja 
moninaisuutta

Kohtelee yhtäläisin perustein suomen- ja 
ruotsinkielistä jäsenistöä sekä ottaa 
mahdollisuuksien mukaan huomioon myös muut 

kielet

Kertoo Suomen Partiolaisten ajankohtaisista 
asioista

Pyrkii totuuteen

Ei asetu osapuoleksi partioliikkeen 
kiistakysymyksissä

Ottaa aktiivisesti kantaa partioliikkeen 
ajankohtaisiin kysymyksiin

Tarkastelee kriittisesti partion toimintaa 

Tarkastelee kriittisesti partion päätöksentekoa

Viihdyttää lukijaansa



MENE OSOITTEESEEN

ALLOURIDEAS.ORG/VAAIKJOURNALISMI



KONSEPTI B



Millainen verkkomedia kiinnostaa?
Selaa:

– @ylekioski Instagramissa: selaa postauksia ja muita sisältöjä.

– Vox Youtubessa: selaile erilaisia videosisältöjä ja katso ainakin yksi video kokonaan

– Partiomedia verkossa: selaile erilaisia juttuja, lue artikkeleita. Huomaa, että sisältö ei ole journalistista. 
https://www.partio.fi/partiomedia/

– Ylioppilaslehti verkossa: selaile verkkoalustaa ja sen eri artikkeleita: https://ylioppilaslehti.fi/

Pohdi näitä kysymyksiä:

– Oliko kanava sinusta hyvä? Oliko sitä helppo käyttää, löysitkö itseäsi kiinnostavia asioita?

– Mitä hyvää siinä oli? Mikä huonoa?

– Jos partioaiheinen verkkomedia olisi saman tyyppinen, käyttäisitkö sitä? 

– Mistä voi karsia, jos partio tekee samantyylistä? Mistä ei saa karsia missään nimessä?

https://www.partio.fi/partiomedia/
https://ylioppilaslehti.fi/


Miten löydät verkkomediaan?
• Kuinka usein uusia juttuja 

pitäisi tulla?
• Viikottain tai muuten 

ripotellen?
• Kerran kuukaudessa 

tai muuten isompina 
sysäyksinä?

• Miten haluat kuulla 
uusista artikkeleista?

• Instagramissa?
• Facebookissa?
• Uutiskirjeestä, jonka 

voi itse tilata?



Mitä haluat lukea verkkomediasta?

Suomen Partiolaisten kirjeenvaihtaja

Miksi adventtikalenterin hinta nousi?  Onko korotuksessa järkeä?

Johtaako henkilöstöorganisaatiouudistus oikeasti lippukuntien parempaan tukeen?

Onko matkustaminen maailmanjamboreelle partion arvojen mukaista?

Teema-kirjeenvaihtajat (3-5)
1 artikkeli / kirjeenvaihtaja / kuukausi

Lippukunta-asioiden kirjeenvaihtaja

Tyttö ja poikalippukunnat, onko se tätä 

päivää?

Miten lippukunnat toteuttavat uusia 

partiotoiminnan vähimmäisvaatimuksia?

Yhteiskunnallisten asioiden kirjeenvaihtaja

Metsähallituksessa uudet tuulet, mitä käy 

kansallispuistoille?

Nuorisotoiminnan määrärahat joutumassa 

leikkuriin – miten käy partion rahoituksen?

Vierailevat toimittajat
Ei julkaisutahtia

Lippukunnanjohtajalta: 
Partion kasvua 
tiskilinjamallilla 

Suomenmestaruuskilpailujen 
johtajalta: PT-kisojen 
sukupuolikiintiöt



Ehdotus B
Tavoite

– Tarkastelee kriittisesti partion toimintaa ja päätöksentekoa

– Tarjota tila mielipiteen ilmaisuun ja keskustelunavauksiin

• Kohderyhmä

– Vaeltajat ja aikuiset

Kanavat

– Verkkojulkaisu omalla julkaisualustallaan

– Jako-alustoina Instagram, Facebook ja sähköposti-uutiskirje

Julkaisutahti

– Jutut isompana pakettina kerran kuussa tai ripotellen. Julkaisusta mahdollisuus tilata uutiskirje. 
Julkaisun jälkeen juttuja jaetaan sosiaalisessa mediassa ”tipotellen”.



KIITOS!
WWW.PARTIO.FI


	Verkkomedia mediakasvatuksen alustana vai kriittisten näkökulmien esiintuojana
	Sisällysluettelo
	Tiivistelmä
	Johdanto
	Taustaksi
	Journalismin ja viestinnän määrittelemisestä
	Viestintä ja journalismi partiossa
	Suomen Partiolaisten viestintäympäristö vuonna 2022

	Muiden julkaisujen organisoinnista
	Selvitysprojektin prosessi ja menetelmät
	Havainnot
	Aikuiset kaipasivat kriittistä journalistista mediaa – Haasteita hahmottaa, mitä journalismi on
	Organisoituminen ja rahoitus
	Verkkomedian arvot

	Verkkomediakonseptit
	Konsepti A
	Konsepti B
	Yhteenveto konsepteista
	SP:n nykyisten kanavien huomioiminen

	Organisoituminen ja resurssit
	Organisointimallin näkökulmat
	Päätösvalta ja vastuu
	Raha ja työntekijät
	Rekrytointi ja vapaaehtoistyö
	Tiedonsaanti
	Pysyvyys

	Organisointimallien vertailua
	Avoimen työpajan ajatuksia organisoinnista

	Johtopäätökset
	Lähteet
	Liitteet
	Liite 1: All Our Ideas -kyselyiden vaihtoehtoluettelo


