
Hakemus piirineuvoston puheenjohtajaksi ja partioneuvoston jäseneksi kaudelle 2021-2022 

 

 

Olen Iiro Lehtiniemi, toisen kauden piirineuvos ja piirineuvoston varapuheenjohtaja Haukkavuoren 

Haltioista Ellin alueelta ja haen piirineuvoston puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022. Lisäksi haen 

jäseneksi partioneuvostoon, jossa olen toiminut kuluneen kaksivuotiskauden varajäsenenä.  

 

Haen molempia pestejä, sillä katson kuluneen kahden vuoden kokemuksella näiden pestien tukevan 

toisiaan. Samalla mahdollistuu piirineuvoston ja partioneuvoston välillä saumaton yhteys. Näin olen 

myös varmistamassa, että piirineuvostossa kuultava PäPan lippukuntien ääni kuuluu 

partioneuvostossa saakka. 

 

 

Partiopolku 

Olen aloittanut partion 2013 nuorena aikuisena Uudellamaalla Keravan Korvenpojissa ja vuoden 

2015 Kohtaamisen myötä löysin itselleni lippukunnan myös kotikunnastani Espoosta. 

Ryhmänjohtamisen, erilaisten projektien sekä kouluttamisen ja ansiomerkkitoiminnan ohessa 

hallinto on yksi intohimoni partiossa.  

 

Olen toiminut Ellin alueyhdistyksen johtokunnassa vuosina 2016-2018 sekä Espoon Partiotuen 

(EPT) hallituksessa vuonna 2019 ja puheenjohtajana 2020. Piirineuvostossa aloitin kaudella 2017-

2018 jäsenenä ja kuluneen 2019-2020 kauden olen ollut toinen kahdesta piirineuvoston 

varapuheenjohtajasta. Olen myös päässyt näkemään partioneuvoston toimintaa aktiivisen 

varajäsenen roolissa kauden 2019-2020 ajan.  

 

Partion ulkopuolelta vastaavaa hallintokokemusta olen kerryttänyt Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 

AYY:n edustajistosta, jossa toimin varapuheenjohtaja vuonna 2014 ja puheenjohtaja 2015. 

 

 

Partio vuosina 2021-2022 

Kausi 2021-2022 on monien muutoksien aikakausi partiossa. Partion kuusivuotinen strategiakausi 

päättyy tähän vuoteen ja tuleva vuosi on ensimmäinen strategiakaudella 2021-2026. Partion 

työntekijäorganisaation valtakunnallinen uudistus on käynnissä ja päätökset 

henkilöstöuudistuksesta tehdään vuoden 2021 aikana. Nämä molemmat ovat asioita, jotka 

vaikuttavat sekä koko Suomen laajuudella, että myös meillä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa.  

 

Kaudelle mahtuu myös suuria tapahtumia, kun kesän 2022 huipennuksena järjestetään 

Finnjamboree Kajo ja PäPan piirileirin 2024 valmistelut aloitetaan. Kaiken sisäisen murroksen ja 

suurien tapahtumien keskellä partion toimintaan ja arkeen vaikuttaa myös käynnissä oleva COVID-

19 pandemia, jonka kestoa ja vaikutuksia tulevaan kaksivuotiskauteen on vielä mahdotonta 

ennustaa. 

 

Haluan olla mukana kehittämässä partion tulevaisuutta ja olla turvaamassa sen toimintaedellytyksiä 

näinä muutoksen vuosina. Uskon, että pystyn parhaiten palvelemaan pääkaupunkiseutulaisia 

lippukuntia, ja samalla tietysti kaikkea partiotoimintaa Suomessa, piirineuvoston puheenjohtajana ja 

partioneuvoston jäsenenä. 

 

  



Piirineuvosto vuosina 2021-2022 

Piirineuvosto on päpalainen erikoisuus, sillä muissa piireissä ei ole vastaavaa toimielintä ja ainoa 

sitä vastaava elin on Suomen Partiolaisten partioneuvosto. Piirineuvosto mahdollistaa piirin 

lippukuntien äänen kuulemisen piirin päätöksenteossa aina toiminnansuunnittelusta 

toiminnanarviointiin saakka. Piirineuvosto keskittyy toiminnassaan suureen kuvaan hallituksen 

johtaessa päivittäistä toimintaa, mutta myös neuvostossa pääsee tekemään konkreettisia päätöksiä. 

Näistä hyviä esimerkkejä ovat piirin suurtapahtumien kuten piirileirin, samoajaleirin tai Kohtaamisen 

järjestäminen. Piirineuvosto on loistava konsepti jäsenmäärältään Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 

kokoisessa piirissä ja haluan olla mukana entisestään kehittämässä sen toimintaa. 

 

1. Lippukuntavierailuiden perusteella oli havaittavissa, että piirineuvosto on monissa 

lippukunnissa vieras. Haluankin yhdessä piirineuvosten kanssa parantaa yhteyttä alueisiin ja 

lippukuntiin sekä lisätä niissä piirineuvoston tunnettavuutta. Siihen en pysty yksin, mutta 

yhdessä piirineuvosten, aluetiimien ja toimiston kanssa tämä on varmasti saavutettavissa 

tulevan kauden aikana. 

 

2. Osana tunnettavuutta on ulkoinen viestintä, jonka osalta haluan olla jatkamassa jo aloitettua 

viestinnän kehittämistä niin ulospäin kuin piirineuvoston sisällä. Vastuu viestinnästä on 

puheenjohtajalla yhdessä varapuheenjohtajien kanssa, mutta myös tässä tulemme 

tarvitsemaan piirineuvoksia ainakin valmiin viestin sanansaattajina omalle alueelleen ja sen 

lippukuntiin. 

 

3. Marraskuun 2019 piirineuvoston kokouksen iltakoulussa keräsimme puheenjohtajiston 

kanssa palautetta piirineuvoksilta ensimmäisestä vuodesta, jotta voisimme kehittää toimintaa 

vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin. Yksi esille nousseista asioista oli epävarmuus siitä, kuinka 

piirineuvoksena asioihin voi vaikuttaa ja miten se käytännössä onnistuu. Jotta jokainen 

piirineuvos voi toimia pestissään parhaalla mahdollisella tavalla, haluan varmistaa, että 

piirineuvoston kevätkokoukseen 2021 mennessä jokaisella piirineuvoksella on käytössään 

kaikki vaikuttamisen työkalut ja neuvos tietää kuinka käyttää niitä. Tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi: 

a. Kauden 2021-2022 piirineuvokset kutsutaan vuoden 2020 viimeiseen piirineuvoston 

kokouksen seuraamaan kokousta, jotta neuvosto ja sen toiminta olisi tutumpaa oman 

kauden alkaessa. 

b. Ennen ensimmäistä kokousta (tammikuussa) pidetään koulutus piirineuvoksille. 

c. Viimeistään alkuvuodesta valmistuu Piirineuvoksen ABC, jossa parille A4:lle on 

koottuna niin hallintosanastoa kuin neuvoksen toiminta pähkinänkuoressa. 

 

 

Hallintokokemukseni sekä laaja-alainen toiminta partiokentällä antavat minulle hyvät valmiudet 

toteuttaa piirineuvoston puheenjohtajan pestiä. Kuluneet kaksi vuotta piirineuvoston 

varapuheenjohtajan ovat tarjonneet minulle oivan näköalan puheenjohtajan pestiin sekä tehneet 

piiriä ja sen toimintaa minulle entistä tutummiksi. 

 

 

 

  



Partio-CV: 
 

Nimi:  Iiro Lehtiniemi 

 

Lippukunta:  Haukkavuoren Haltiat (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset) 

  Keravan Korvenpojat (Uusimaa) 

 

Johtamiskoulutukset:  

Partiojohtajan peruskoulutus  2014 

  Kolmiapila-Gilwell -koulutus  2019 (kesken) 

 

 

Keskeiset partiotehtävät: 
 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry  

SP-FS partioneuvosto, varajäsen    2019 - 2020  

 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry  

Piirineuvosto, jäsen      2017 - 2020  

Piirineuvosto, varapuheenjohtaja    2019 - 2020 

 

Espoon Partiotuki ry  

Kilpailunjohtaja, Pinkki     2017  

Hallituksen jäsen      2019  

Puheenjohtaja      2020  

 

Espoonlahden lippukunnat - ELLI ry 

Johtokunnan jäsen, sihteeri    2016 - 2018 

 

Haukkavuoren Haltiat ry  

Akela        8/2015 - 7/2016 

Sampo       8/2016 - 7/2017  

Akela        8/2017 - 5/2019  

Ansiomerkkitoimikunnan pj     2017 -  

Roihu - leirilippukunnanjohtaja   2016 

Kesäleirinjohtaja      2017 

Kesäleirin varajohtaja     2019 

 

Uudenmaan Partiopiiri ry  

Ansiomerkkitoimikunta, jäsen    2016 - 

 

Keravan Korvenpojat ry  

Hallituksen jäsen      2015  

 

 

Muu vastaava kokemus: 
 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - AYY  

Edustajiston 2. varapuheenjohtaja   2014 

Edustajiston puheenjohtaja    2015 


