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VINKKEJÄ LIPPUKUNNAN VARAINHANKINTAAN
Tähän vihkoseen on koottu erilaisia tapoja varmistaa lippukunnan hyvä taloustilanne nyt ja jatkossakin.
Tarjolla oleviin varainhankintamahdollisuuksiin kannattaa tarttua aina, kun lippukunnan tekijäresurssit sen vain sallivat. Seuraavan vuoden toiminnansuunnittelun yhteydessä kannattaa kuitenkin miettiä jo valmiiksi myös varainhankintakeikat ja -keinot sekä sopia niille hyvissä ajoin vastuuhenkilöt. Löytyisikö esimerkiksi partiolaisten vanhemmista tai niistä johtajista, jotka eivät ole kiinni
viikkotoiminnassa, vastuuhenkilöitä erilaisiin varainhankintahommiin?
Yhteistyö oman asuinalueen muiden toimijoiden kanssa kannattaa. Olkaa yhteydessä esimerkiksi muihin järjestöihin ja alueella toimiviin yrityksiin ja kokeilkaa
rohkeasti uusia tapoja kartuttaa lippukunnan kassaa!
Tämä vinkkivihko on päivitetty ajan tasalle vuoden 2019 lopussa. Tarkistathan
aina voimassa olevat hakuajat, koska osa saattaa vaihdella vuosittain.
Varainhankintaan ja yksittäisen partiolaisen tukemiseen liittyvissä kysymyksissä voi aina olla yhteyksissä toimistolle. Me autamme mielellämme ja pohdimme
kanssanne, mikä tapa tai avustus voisi sopia juuri ko. tapaukseen.

Terveisin lippukuntakoordinaattorit,
Larissa Olasvuori, larissa.olasvuori@partio.fi, 050 547 3090
Aino Valkama, aino.valkama@partio.fi, 040 455 4244
Hanna Hietikko, hanna.hietikko@partio.fi, 040 861 5988
Johanna Junkkari, johanna.junkkari@partio.fi, 040 594 7976
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LIPPUKUNTIEN AVUSTUS/APURAHA

TARKOITUS

HAKUAIKA

Espoon kaupungin liikunta- ja
nuorisopalveluiden yleisavustus

Sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen yleiseen nuorisotoimintaan

31.3.

Espoon kaupungin liikunta- ja
nuorisopalveluiden kohdeavustus

Nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden
toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, lippukunnan toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin, normaalitoimintaan nähden suurempiin
tapahtumiin esim. juhlavuodet, teemakampanjat, koulutustilaisuudet, leirit
tai kansainväliset tapahtumat

15.1., 30.4. ja 30.9.

Espoon kaupungin liikunta- ja
nuorisopalveluiden kumppanuusraha

Nuori Espoo -tarinan mukaisen toiminnan vahvistamiseen yhteistyössä
Nuorisopalveluiden kanssa.

Ympäri vuoden

Kauniaisten kulttuuri- ja vapaaaikatoimen toiminta-avustus

Lippukunnan (sääntöjen mukaiseen) perustoimintaan

Alkuvuodesta, tarkista
päivämäärä vuosittain

Kauniaisten kulttuuri- ja vapaaaikatoimen kohdeavustus

Jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman
toteuttamiseen, matka-avustukseen tai toimintaa palvelevan kaluston tai
välineistön hankkimisen avustamiseen tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten

Alkuvuodesta, tarkista
päivämäärä vuosittain

Helsingin nuorisotoiminnan
toiminta-avustus

Sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen yleiseen nuorisotoimintaan. Toiminta-avustuksen yhteydessä haetaan tarvittaessa myös
vuokra-avustusta.

29.2.

Helsingin nuorisotoiminnan
projektiavustus

Projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen
osallistumiseen.

Ympäri vuoden

Vantaan vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan toimintaavustus

Sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen toiminnan
toteuttamiseen

1.4.

Vantaan vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan kohdeavustus

Lasten tai nuorten toimintaan kohdistuvan projektin, hankkeen, leirin,
tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.

Viimeistään 21 vuorokautta ennen tilaisuutta
tai hankkeen aloittamista

Leiri- ja retkikaluston hankkimiseen

Hakuajat julkaistaan
Hepussa ja PäPan lippukuntapostissa

Lippukunnan toimintaedellytysten parantamiseen, kuten kämpän tai veneen korjauksiin tai näihin liittyviin kehityshankkeisiin

15.11. klo 16.00 mennessä

Ulkomaille suuntautuville partiomatkoille

31.3.

Laadukkaan partio-ohjelman toteutumiseen lippukunnan toiminnassa. Eri
vuosina myöntämisperusteissa on painotettu erilaisia asioita.

28.2.

Kansainväliseen koulutustilaisuuteen osallistuvalle, kansainvälisessä tilaisuudessa johtotehtävissä olevalle tai huomattavaan kansainväliseen partiokokoukseen osallistuvalle, partiokotiin vapaaehtoistyöhön lähtevälle
partiolaiselle.

Ympäri vuoden

Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry:n apuraha
Urlus-Säätiön apuraha
Folke Bernadotten muistosäätiön
apuraha
Valdemar von Frenckell -säätiön
apuraha

Kata Jouhkin rahaston apuraha
Lionsit, Rotary-klubit ja asukasyhdistykset

Tukimuodot vaihtelevat yhdistyksittäin
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1 AVUSTUKSET JA APURAHAT
Lippukunnan toimintaan, kolotilan vuokraan, leireihin, kalustohankintoihin ja erilaisiin projekteihin voi hakea tukea useilta eri tahoilta.

KAUPUNKIEN AVUSTUKSET
Kaupungit avustavat vuosittain järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja. Pääkaupunkiseudun
kaupungeilla on hieman toisistaan poikkeavat avustus- ja hakukäytännöt.
ESPOO
Yleisavustus
Yleisavustusta myönnetään sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen eli lippukunnan toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Yleisavustus voi olla korkeintaan 80% hakijan hyväksyttävistä toimintakuluista. Yleisavustusta haetaan toimintavuonna viimeistään 31. maaliskuuta.
Yleisavustusta haetaan Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden yleisavustuslomakkeella, johon liitteeksi tulevat toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä edellisen vuoden käyttöselvitys: toimintakertomus, tilinpäätös (laaja tuloslaskelma ja tase) ja toiminnantarkastus/tilintarkastus. Hakemuksen täyttö kannattaa
aloittaa hyvissä ajoin, jotta ehdit kerätä hakemukseen tarvittavat tiedot ja liitteet.
Kohdeavustus
Kohdeavustusta myönnetään nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman
tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, nuorisoyhdistyksen eli lippukunnan toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin, normaalitoimintaan nähden suurempiin tapahtumiin esim. juhlavuodet, teemakampanjat, koulutustilaisuudet,
leirit tai kansainväliset tapahtumat. Kohdeavustus on kertaluontoinen ja sitä voi anoa
joko etu- tai jälkikäteen. Hakuajat päättyvät 15.1., 30.4. ja 30.9. Kohdeavustusta haetaan Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden kohdeavustuslomakkeella tai
sähköisen avustushakujärjestelmän kautta.
Hakemuksessa tulee olla hankkeen tai tapahtuman kustannusarvio sekä kuvaus hankkeesta tai tapahtumasta. Hakemuksen allekirjoittajia tulee olla kaksi täysi-ikäistä, ellei
rekisteröidyn yhdistyksen säännöissä muuta mainita.
Lisätietoja Espoon avustuksista:
www.espoo.fi > Nuoret > Vuokrattavia tiloja ja avustuksia
Kumppanuusraha
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Kumppanuusraha myönnetään muun muassa espoolaisille nuorisoyhdistyksille (lippukunnille), jotka järjestävät toimintaa pääasiassa 9-25vuotiaille. Kumppanuusrahalla toteutettava toiminta on maksutonta tai lähes maksutonta ja toiminta kohdistuu pääasiassa 9-25 -vuotiaille nuorille strategisten painiopisteiden mukaisesti. Kumppanuusrahan lisäksi nuorisopalvelut voi myöntää hakijalle
myös ilmaisia toimitiloja (nuorisotilat). Kumppanuusrahaa haetaan jatkuvalla haulla ja
sitä myönnetään vuosittaisen talousarvion mukaan. Kumppanuusrahan hyväksyminen
on harkinnanvarainen ja jokaisesta toteutuneesta kumppanuushankkeesta vaaditaan
selvitys. Kirjallinen kumppanuusrahahakemus on toimitettava Espoon kaupungin kirjaamoon tai yhteispalvelupisteeseen. Kirjaamon osoite on: Kirjaamo, Nuorisopalvelut/avustushakemus, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI (Käyntiosoite: Siltakatu 11.).
Lisätietoa ja hakuohjeet: www.espoo.fi > Nuoret > Vuokrattavia tiloja ja avustuksia
HELSINKI
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto tekee avustuspäätökset Helsingissä. Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö, jossa on määritelty tarkemmat avustuskohtaiset kriteerit.
Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään
edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista
2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä. Avustuksen yhteydessä haetaan tarvittaessa
myös vuokra-avustusta.
Varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat koulutusmenot, leiri- ja retkitoiminnan menot, harrastustoiminnan ja virkistystoiminnan menot, kansainvälisen toiminnan menot, palkkamenot
tai tiedotus- ja hallintomenot.
Hyväksyttäviä menoja eivät ole välitystoiminnasta, varainhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot, ilmoitushankintakulut, velkojen lyhennykset, kokouspalkkiot,
jäsenmaksut ja poistot. Avustuksella ei myöskään rahoiteta käyttöomaisuuden hankintaa.
Toiminta-avustuksen yhteydessä voidaan hakea myös vuokra-avustusta. Avustusta
ovat oikeutettuja hakemaan ne toiminta-avustuskelpoiset yhdistykset, joilla on vuokrattuna oma toimitila. Vuokra-avustusta voidaan myöntää, mikäli yhdistyksellä on
toimintaa tilassa vähintään neljänä päivänä viikossa. Haettavan vuokra-avustuksen
summa on sisällytettävä avustushakemukseen ja tällöin avustushakemukseen on täytettävä vuokraselvitystiedot.
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Toiminta-avustusta haetaan helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä Helsingin
kaupungin Sähköinen asiointi -palvelussa. Päätöksen toiminta-avustusten myöntämisestä tekee nuorisojaosto. Toiminta-avustusennakkoa on mahdollista hakea 15.12.
mennessä.
Projektiavustus
Nuorisojaosto myöntää myös projektiavustusta helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille. Hakuaika on läpi vuoden, kuitenkin niin
että hakemus on jätettävä ennen hankkeen alkamista.
Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä
avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi
saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustusta ei myönnetä järjestön toimintasuunnitelman mukaiseen
ja varsinaisen toiminnan piiriin kuuluviin hankkeisiin.
Lue lisää Helsingin kaupungin avustuksista: https://www.hel.fi/kulttuurin-javapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

KAUNIAINEN
Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Kauniaisten kaupungin arvojen mukaista,
edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa. Avustusten hakuajat sekä hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen,
kuitenkin viimeistään ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoitustauluilla, Kaunis Grani-lehdessä ja internetsivuilla.
Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta myönnetään yhteisöjen ja yhdistyksien (sääntöjen mukaiseen) perustoimintaan. Toiminta-avustusta voi hakea kauniaislaiten nuorisoyhdistysten eli lippukuntien nuorisotoimintaan, muuta nuorten itsensä järjestämää nuorisotoimintaa
varten tai muuhun nuorisotoi-mintaan. Toiminta-avustusta voivat hakea nuorisoyhdistykset ja – yhtei- söt sekä muut kauniaislaisten nuorten vapaat toimintaryhmät joiden
jä- senistä vähintään 2/3 on 7–28-vuotiaita. Hakemuksen täyttö kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta ehdit kerätä hakemukseen tarvittavat tiedot ja liitteet mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuskaudelle, toimin- takertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lau- sunto edelliseltä tilikaudelta, selvitys jäsenistä
tai jäsenluettelo jossa il- menee kauniaislaisten osuus jäsenmäärästä sekä sukupuolten
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välinen ja- kauma sekä ikäjakauma, selvitys toimenpiteistä joilla yhteisö sitoutuu päihteettömään ja savuttomaan toimintaan.
Kohdeavustukset
Kohdeavustusta voi hakea kertaluonteisena avustuksena, kuten esim. jonkin erityisen
ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, matkaavustukseen tai toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustamiseen tai muuta hyvin perusteltua tar- vetta varten esim. vapaisiin nuorisoryhmiin kohdistuva toiminta.
Avustuksia haetaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteisellä hakulomakkeella. HUOM!
Tutustu avustusperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä. Hakemuslomakkeita saa
kaupungintalon neuvonnasta, Kauniaistentie 10, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimistosta, Pohjoinen Heikelintie 12.
Hakemukset liitteineen sekä edellisen vuoden tilitykset osoitetaan ao. toiminnalle ja
toimitetaan viimeistään 1.3.2018 klo 16.00 osoitteeseen: Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen
Lisäkysymykset voi osoittaa: Toimistosihteeri, Elina Pynnönen 050 375 2267, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
VANTAA
Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta myöntää harkintansa mukaan avustuksia
vantaalaisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille sekä muiden yhteisöjen alle 29vuotiaisiin vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan. Avustukset on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-ajan käyttöön kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden
tukemiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen, itsenäistymisen tukemiseen ja päihteettömyyden edistämiseen. Toiminnan tulee täyttää nuorisopalveluiden hyväksymät laatuja turvallisuustavoitteet, ja sen tulee olla lapsia ja nuoria osallistavaa toimintaa. Nuorisopalveluiden avustukset jakaantuvat toiminta- ja kohdeavustuksiin.
Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta myönnetään vantaalaisille vähintään edellisenä kalenterivuotena
toimintansa aloittaneiden nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen sääntömääräisen ja
toimintasuunnitelman mukaisen yleisen toiminnan toteuttamiseen. Toimintaavustushakemus pitää olla perillä viimeistään 1.4. Myös edellisen vuoden tilitys pitää
muistaa palauttaa samaan päivään mennessä.
Kohdeavustus
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Kohdeavustusta myönnetään vantaalaisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille,
nuorten toimintaryhmille sekä muille nuorisotyötä tekeville ryhmille. Kohdeavustus
on kertaluonteinen avustus lasten tai nuorten toimintaan kohdistuvan projektin,
hankkeen, leirin, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen,
uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Lomake palautetaan viimeistään 21 vuorokautta ennen tilaisuutta tai hankkeen aloittamista. Lue lisää Vantaan kaupungin avustuksista:
www.vantaa.fi > Hallinto ja talous > Talous ja strategia > Avustukset > Nuorisoavustukset

SEURAKUNNAT JA MUUT TAUSTAYHTEISÖT
Partiolippukunnilla on usein ainakin yksi taustayhteisö, joka voi olla esimerkiksi seurakunta, yritys, kyläyhdistys, hyväntekeväisyysjärjestö tai muu aatteellinen yhdistys,
seura tai järjestö. Taustayhteisö tukee lippukunnan partiotoimintaa oman päätoimensa ohella. Tukeminen voi olla taloudellista, apuvoimia tapahtumissa tai vaikkapa tilojen tarjoamista vastikkeetta lippukunnan käyttöön. Tuen tarjoaminen voi perustua
kirjalliseen taustayhteisösopimukseen, olla määritelty taustayhteisön säännöissä tai
joissain tapauksissa nojautua vuosikymmenten tapoihin ja perinteeseen ilman kirjallista sopimusta. Yhdistysrekisteriin rekisteröimätön lippukunta voi olla myös juridisesti osa taustayhteisöään.
Usein lippukunnan taustayhteisö määrittelee jossain määrin lippukunnan toimintatapoja. Esimerkiksi Suomen Partiolaisten, Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon yhteistyösopimuksen mukaan lippukunnat, joiden taustayhteisönä
on tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta.
Seurakunta yhteistyökumppanina
Seurakunta on usein arvokas kumppani lippukunnalle! Monet seurakunnat tarjoavat
tilan tai rahallista avustusta lippukunnan toimintaan. Partion ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteistyöllä on pitkä perinne ja piispainkokouksen päätöksellä partio on yksi seurakunnan nuorisotyön muoto. Seurakunnat lukevat partion yhdeksi
nuorisotyön muodokseen silloin, kun taustayhteisösopimus seurakunnan kanssa on
tehty. Mallipohjan löydät SP:n nettisivuilta, www.partio.fi > Lippukunnille > Lippukunnan johtaminen > Sidosryhmät ja vaikuttaminen.
Mikään raha ei kuitenkaan ole ilmaista tai aina itsestään selvää eikä yhdenkään seurakunnan ydintehtävä ole tukea partiota, joten hyvään yhteistyöhön kannattaa panostaa.
Vähintä, mitä kukin lippukunta voi tehdä, on pitää yllä keskusteluvälejä seurakuntaan.
Useimmassa seurakunnassa on nimetty seurakunnan partiotyöntekijä (seppo). Lippu-
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kunnanjohtajan ja muun hallituksen kannattaa tavata seppo ja kirkkoherra vuosittain.
Etenkin uusien lippukunnanjohtajien kannattaa käydä sanomassa käsipäivää pestin
alkaessa.
Esimerkiksi adventtikalenterin vieminen kirkkoherranvirastoon ja glögikupposen
nauttiminen yhdessä on helppo tapa hoitaa suhteita. Kirkon väkeä kannattaa myös
kutsua käymään lippukunnan leireillä ja retkillä. Myös lippukunnan lehti kannattaa
lähettää seurakuntaan.
Seurakunnissa on monenlaista toimintaa, johon partio voisi osallistua. Edelleen kirkon
nuorisotyö tavoittaa ison osan 15-vuotiaiden ikäluokasta rippileireillä. Ehkä vaellusrippikouluun voisi lähteä pari partiolaista mukaan? Tai nuorisotyöntekijät tietäisivät
parikin samoajaikäistä, joilta puuttuu harrastus? Voisiko lippukunta pitää letunpaistopistettä jossain seurakunnan tapahtumassa? Yhteisvastuu-keräykseen osallistuminen
on luonteva tekeminen jokaisen ikäkauden ryhmälle. Kysyminen ja ääneen ajattelu
kannattaa aina!

SÄÄTIÖT
Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry
Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry jakaa vuosittain kalustoapurahaa leiri- ja
retkikaluston hankkimiseen ja kunnostukseen. Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ja lippukuntarekistereihin merkityt lippukunnat. Apurahojen
hakuaika julkaistaan Hepussa ja PäPan lippukuntapostissa. Vapaamuotoinen anomus,
josta ilmenee tarkka yksilöinti hankittavasta kalustosta ja sen vaikutuksesta lippukunnan toimintaan sekä hankinnan rahoitussuunnitelma ja lippukunnan pankkiyhteystiedot toimitetaan yhdistyksen sihteerille.
Urlus-Säätiö
Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ja Helsingfors Svenska
Scouter rf:n lippukuntarekistereihin merkityt lippukunnat. Apurahoja voidaan myöntää lippukunnan toimintaedellytysten parantamiseen, kuten kämpän tai veneen korjauksiin tai näihin liittyviin kehityshankkeisiin. Anomuksesta tulee ilmetä tarkka yksilöinti itse tuettavasta hankkeesta ja sen vaikutuksesta lippukunnan toimintaan sekä
hankkeen rahoitussuunnitelma. Yksittäistä hanketta tuetaan maksimissaan 5 000 eurolla.
Apurahaa haetaan vapaamuotoisella anomuksella, jonka pitää olla Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toimistolla (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki) 15.11. kello 16.00
mennessä (ko. päivän postileimalla toimitettu hakemus huomioidaan). Kuoreen tunnus Urlus-Säätiön apuraha. Mahdolliset tiedustelut sähköpostilla aleksi.harmokivi@partio.fi.
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APURAHAT
Seuraavilta säätiöltä on mahdollista hakea apurahoja Suomen Partiolaisten kautta. Lisätietoa apurahoista ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.partio.fi/apurahat
Folke Bernadotten muistosäätiö
Folke Bernadotten muistosäätiö myöntää varoja ulkomaille suuntautuville partiomatkoille. Rahastosta myönnetään apurahoja vain ryhmille matkanjohtajan tekemän hakemuksen perusteella. Haku-dl on 31.3.
Valdemar von Frenckell -säätiö
Säätiö jakaa avustuksia laadukkaan partio-ohjelman toteutumiseen lippukunnan toiminnassa. Eri vuosina myöntämisperusteissa on painotettu erilaisia asioita kuten jäsenmäärän kasvua ja johtajien rekrytointia tai ohjelmapainotuksia. Vuonna 2020
teemana on johtokolmikoiden johtajuuden tukeminen. Haku-dl on 28.2.
Kata Jouhkin rahasto
Rahastosta myönnetään apurahoja kansainväliseen koulutustilaisuuteen osallistuvalle,
kansainvälisessä tilaisuudessa johtotehtävissä olevalle tai huomattavaan kansainväliseen partiokokoukseen osallistuvalle partiolaiselle, yksittäiselle partiolaiselle, joka ei
osallistu ryhmämatkaan sekä partiokotiin vapaaehtoistyöhön lähtevälle partiolaiselle.
Osallistujan tulee olla täyttänyt 17 vuotta. Rahaston apurahoja ei myönnetä suomalaisen ryhmän matkanjohtajana toimiville eikä ryhmämatkalle osallistuville. Apurahaa
voi hakea ympäri vuoden, mutta sitä ei myönnetä takautuvasti.

LIONSIT, ROTARY-KLUBIT JA ASUKASYHDISTYKSET
Lions-klubit voivat auttaa yksittäisiä partiolippukuntia mahdollisuuksiensa mukaan
vaikkapa hankkimalla lippukunnalle talvimakuupussit. Klubit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka tekevät myös päätöksensä itsenäisesti. Kannattaa siis ottaa rohkeasti
yhteyttä paikallisyhdistyksiin.
Myös Rotary-klubit voivat avustaa paikallisesti yksittäisiä lippukuntia. Osoitteesta
www.rotary.fi pääset etsimään eri piirejä ja klubeja. Pääkaupunkiseudun alueella toimii piiri 1420.
Pääkaupunkiseudulla toimii myös paljon aktiivisia asukasyhdistyksiä, joita kannattaa
lähestyä yhteistyö- ja varainhankintahengessä. Partiolaiset voivat esimerkiksi olla mukana asukasyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa avustamassa ja saavat vastineeksi
joko rahallisia tai aineellisia palkkioita.
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2 VARAINHANKINTA
Jäsenmaksun ja esimerkiksi kaupungilta saatavien avustusten lisäksi lippukunnan
kannattaa tehdä omaa varainhankintaa.

LIPPUKUNNAN OMA JÄSENMAKSU
Lippukunta voi kattaa osan toiminnan kuluista keräämällä partion jäsenmaksun lisäksi
omaa jäsenmaksua. Yleensä lippukuntien omat jäsenmaksut vaihtelevat 10 ja 50 euron
välillä, lippukunnasta ja sen toiminnasta riippuen. Suomen Partiolaiset tarjoaa lippukunnille mahdollisuutta kerätä oma jäsenmaksunsa valtakunnallisen jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä.

ADVENTTIKALENTERI
Jokavuotinen adventtikalenterikampanja on helppo tapa hankkia lisärahaa lippukunnalle ja tehdä samalla partiotoimintaa tutuksi omalla alueella. Valtakunnalliset kampanjamateriaalit, koulutus ja ohjeistukset auttavat lippukunnan joulukampanjapäällikköä pestissään. Vuonna 2020 adventtikalenteri maksaa 10€, josta lippukunta saa
itselleen 4,5€, eli kalenterimyynti todellakin kannattaa!

PARTION YSTÄVÄT
Partion ystävät on syksyllä 2017 lanseerattu valtakunnallinen varainhankintakonsepti,
jolla tavoitellaan partiolle yksityislahjoittajia. Pääkohderyhmänä ovat entiset partiolaiset ja muut partiolle läheiset henkilöt. Kuukausilahjoittaja voi halutessaan ohjata 25%
lahjoituksestaan lyhentämättömänä valitsemalleen lippukunnalle. Muu lahjoitustuotto
käytetään valtakunnallisesti harrastamisen taloudellisten esteiden poistamiseen
myöntämällä jäsenmaksuvapautuksia taloudellisis-sosiaalisin perustein.
Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua ja viestiä siitä oman lippukunnan lähiympäristölle. Mitä hankintoja teidän lippukuntanne voisi saamillaan rahoilla tehdä? Tai
kohdentaisitteko rahat kesäleirin tai lippukuntaretken tilan vuokraan, jolloin osallistumismaksu voisi olla normaalia matalampi? Lisätietoa osoitteessa
www.partionystavat.fi

TALKOOTYÖ JA MUUT KEIKAT
Talkookeikat, esimerkiksi haravointitalkoot, inventaariotalkoot, esiintymiset tai järjestysmiestoiminta voivat olla lippukunnalle helppo keino kerätä rataa.
Lippukunnassa on kuitenkin tärkeää tietää, miten talkoita suunnitellaan, että talkootyön periaate ja sitä kautta verottomuuden periaate toteutuu. Jos talkootyö muuttuu

12

varsinaiseksi työksi, on se verotettavaa. Tällaisessa tapauksessa talkootyön teettäjä
voidaan tulkita työnantajaksi, työ verotettavaksi elinkeinotuloksi ja työn suorittaja ennakonpidätyksen alaiseksi työntekijäksi.
Talkootyö voi olla kolmannen osapuolen hyväksi tehtyä työtä (työpalvelun myynti).
Tällaiselle talkootyölle tunnusomaista on, että lippukunnan jäsenet tekevät erilaisia
työpalveluja ja niistä saatavat tulot kolmas osapuoli maksaa lippukunnalle. Jotta talkookeikoista ei synny verotettavaa tuloa, niiden pitää olla pienimuotoisia, kertaluonteisia jokamiehen töitä, jotka eivät edellytä erityistä ammattitaitoa. Talkootyöstä saatu
korvaus on käytettävä yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen talkoisiin osallistuneita
henkilöitä laajemmalle piirille ja korvaus maksetaan suoraan yhdistykselle. (Jos korvaus sen sijaan tulee vain työn tekijän hyväksi, korvaus verotetaan työn tehneen henkilön palkkatulona.)
Talkoissa on myös huomioitava, että tietyissä talkootyön muodoissa (esimerkiksi talon
maalaaminen tms. ei-partiomainen toiminta) partiovakuutus ei välttämättä ole enää
voimassa. Tällöin on hyvä ostaa erillinen talkoovakuutus tapahtuman ajaksi.
Tässä muutamia vinkkejä ja ideoita varainhankintaan:
PäPan talkootyökeikat
PäPalla on oma työkeikkalista lippukuntien varainhankintaa varten. Listalta saat infoa
piirin, firmojen ja yhdistysten tarjoamista varainhankintakeikoista, esimerkiksi suuret
postitukset, messupäivystykset tai talkootyöt. Klikkaa lippukuntasi mukaan WAryhmään, jos haluat tietoa mahdollisista varainhankintaan littyvistä työkeikoista. Lista
ei sido lippukuntia mihinkään bit.ly/tyokeikkalista.
Joulupukkipalvelu
Joulupukeille on valtava kysyntä, ja partiopukkia rehdimpää ja luotettavampaa ei olekaan. Kerää porukka niistä, jotka pystyvät toimimaan jouluaattona, vaikka muutamankin tunnin pukkina, (huomaa, että lapsiperheissä lahjat jaetaan usein hyvinkin aikaisin,
jotta päästään jännityksestä ja syömään rauhassa), sopikaa pukit ja kuskit, ottakaa tilaukset vastaan ja suunnitelkaa tehokkaat reitit. Erittäin hyvä ja tuottoisa homma, ja
pukeillakin on varmasti hauskaa kiitollisessa roolissaan.
Pukkipalvelua voi mainostaa paikallislehdessä, kaupan ilmoitustaululla, oman asuinalueen Facebook-ryhmissä ja kalenterimyynnin yhteydessä. Joulupukkipalvelua kannattaa tarjota myös pikkujoulukaudella.
Partiosynttärit
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Kaikki vanhemmat eivät halua viedä jälkipolveaan hampurilaisketjun synttäreille – tai
pitää synttäreitä omassa kodissaan. Mikäpä sen parempi siis kuin partiosynttärit! Kivaa tekemistä lähimetsässä tai lippukunnan kololla kavereiden kanssa. Pohtikaa, minkälaiset olisivat täydelliset partiosynttärit, minkä ikäisille sopisi minkäkinlainen ohjelma ja pistäkää huhumylly liikkeelle lähialueen lapsiperheissä.
Pienarpajaiset
Yleishyödyllinen yhteisö voi järjestää tavara-arpajaiset ilman poliisilta haettavaa lupaa, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja joissa arpojen
myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa (pienarpajaiset). Pienarpajaisista kertyvä tuotto on käytettävä yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Kirpputori
Jokaiselta löytyy kotoa tai mökiltä käyttökelpoista tavaraa ja vaatetta, jolle ei itsellä ole
enää käyttöä. Kerätkää yhdessä esimerkiksi tietyn teeman (vaatteet, retkeilyvarusteet,
lelut) tavaraa ja järjestäkää sen mukainen kirpputori.
Ravintolapäivä
Vapaaehtoisuuteen ja oma-aloitteisuuteen perustuvan tapahtumapäivän ajaksi kuka
tahansa voi avata oman ravintolan. Vain mielikuvitus on oman erikoisemman ravintolakonseptin ja ruokalistan rajana. Ravintolapäivän ajatuksena onkin ravintolakokemusten jakaminen, hauskanpito sekä yhteisestä elinympäristöstä nauttiminen.
Ravintolapäivä on joka päivä, ja pop-up-ravintolan, -kahvilan tai -baarin voi avata milloin tahansa, minne tahansa. Lisäksi kerran vuodessa, aina toukokuun kolmantena lauantaina, juhlistetaan yhdessä Ravintolapäivän syntymäpäivää isolla kansainvälisellä
ruokakarnevaalilla.
Kioski/Kahvila
Lippukunnan omissa tapahtumissa esimerkiksi leireillä voi pitää kioskia, kahvilaa tai
ravintolaa. Myös satunnaisesti esimerkiksi kylätapahtuman yhteydessä pidetystä lettuja tai makkarakioskista voi saada kivasti tuloja lippukunnalle. Kun toiminta on pienimuotoista, satunnaista ja ostaja tietää tukevansa ostoksellaan lippukunnan toimintaa
eikä myyntiä varten ole pysyvää liikepaikkaa, niin toiminta katsotaan yleensä verovapaaksi.

3 TUKIYHDISTYKSET JA KILLAT
TUKIYHDISTYKSET
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Partiolippukunnan tuki- eli kannatusyhdistyksen tehtävänä on materiaalisen ja henkisen avun antaminen yhdelle tai useammalle alueellaan toimivalle lippukunnalle. Yhdistyksen hallituksessa on usein partiolaisten vanhempia, entisiä aktiivipartiolaisia sekä
lippukunnan aktiivijohtajia. Tukiyhdistys voi omistaa ja ylläpitää lippukunnan kalustoa
sekä tukea rahallisesti partiotoimintaa.
Mahdollisia tukiyhdistyksen tehtäviä:
•
•
•
•
•

Toimia lippukunnan veneiden, kämpän ja muun kaluston juridisena omistajana
Seurata ja ylläpitää veneiden kuntoa ja purjehdusturvallisuutta
Lippukunnan rahaliikenteen hoitaminen
Anoa ja vastaanottaa taloudellista tukea partiotyölle
Antaa apua lippukunnan omien tarpeiden mukaisesti

Yhteistyössä LPK:n kanssa:
• Suunnitella ja toteuttaa varainhankintaa
• Pohtia mahdollisia hankkeita ja hoitaa käytännön toteutusta
• Ideoida ja toteuttaa tempauksia ja talkoita
Piiri järjestää kannatusyhdistysten tapaamisia sekä tarjoaa koulutusta kannatusyhdistyksen perustamiseen.

PARTIOKILLAT
Partiokilta on aikuisten partiolaisten yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea
partiotoimintaa. Partiokiltoja on yli 40 eri puolella Suomea. Partiokiltojen kattoyhdistys on Suomen Pyhän Yrjänän Partiokilta - S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Jonkin
verran on myös olemassa kiltoja, jotka eivät ole Pyhän Yrjänän Partiokillan jäseninä.

4 YKSITTÄISEN PARTIOLAISEN TUKEMINEN
Yksittäisen partiolaisen partioharrastamisen tukemiseen löytyy monia vaihtoehtoja,
joita kannattaa miettiä tapauskohtaisesti. Autamme mielellämme toimistolla, joten ota
yhteyttä, jos asia mietityttää tai et tiedä, mihin tahoon olla yhteyksissä.

SEURAKUNTA/DIAKONIATYÖ
Olkaa rohkeasti seurakuntaan yhteydessä. He tukevat esimerkiksi lasten varustehankintoja tai osallistumista lippukuntaretkelle. Perheen tai lapsen ei tarvitse olla Suomen
evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, mutta yleensä vaatimuksena on se, että perhe asuu seurakunnan toiminta-alueella. Usein avustuksen saajan täytyy itse hakea se
seurakunnalta, mutta lippukunta voi yrittää neuvotella seurakunnan diakoniatyön
kanssa omaa mallia tähän.
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SOSIAALITOIMI / TOIMEENTULOTUKI
Aikuissosiaalityö myöntää täydentävää toimeentulotukea, joka on tarkoitettu niille
perheille, jotka ovat jo toimeentulotuen asiakkaita. Harrastusmaksut kuuluvat yleensä
täydentävän toimeentulotuen piiriin.

JÄSENMAKSUVAPAUTUS
Jäsenmaksusta voi tarpeen tullen hakea vapautusta. Jäsenmaksuvapautus voidaan
myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.
Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa
ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Lue lisää jäsenmaksuvapautuksesta ja kerro siitä
eteenpäin lippukunnassasi:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

PÄPAN STIPENDIT
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston varoista voidaan myöntää stipendejä pääkaupunkiseudun nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla
pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumiseksi. Stipendi on aina haettava ennakolta – stipendejä ei myönnetä takautuvasti.
Pääkaupunkiseudun partiolaisten stipendirahastosta myönnetään stipendejä painottaen seuraavia perusteita:
• partiokoulutus, erityisesti johtajakoulutus ja ylempi taitokoulutus
• kansainvälisyys, erityisesti partio-ohjelman mukainen toiminta, muiden maiden
partiolaisten tapaaminen ja koulutukselliset tilaisuudet
• piirin omat varsinaiset piirileirit, valtakunnalliset suurleirit, maailmanjamboreet
• sosiaaliset perusteet, hakijan oma tai hänen perheensä tarve tuelle
• hakijan partiopestin vaativuus lippukunnassa tai piirissä tai rooli tuettavassa
tapahtumassa

Hakuajat:
• 15.1. stipendit helmi-huhtikuussa alkaviin tapahtumiin
• 1.4. stipendit touko-syyskuussa alkaviin tapahtumiin
• 15.9. stipendit loka-tammikuussa alkaviin tapahtumiin
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Lisätietoa stipendeistä ja hakuohjeet osoitteessa www.päpa.fi/stipendit.

Toimintavinkit partio-ohjelmasta
Sudenpentujen kanssa voi tutustua tarkemmin varainhankintaan
siihen tarkoitetun jäljen avulla.
Seikkailijoille on tarjolla Varainhankinta -taitomerkki.
Tarpojien Yhteiskunta-tarpossa on pakollisena aktiviteettina Oma
talous.
Samoajien valinnaisista taskuista löytyy Toimin lippukunnassa tasku, jonka yksi aktiviteetti on Rahaa lippukunnalle.
Vaeltajien ohjelmasta löytyy myös aihetta käsitteleviä rasteja.
Vaeltajien kanssa voi hyödyntää tätä vihkoa ja tehdä esimerkiksi
Raha liikkuu tai Oma talous -rastit.

17

18

