Toimintasuunnitelmaesitys syyskokoukselle 29.10.2016:

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN
TOIMINTASUUNNITELMA 2017-18
Järvi-Suomen Partiolaiset ry on yksi Suomen Partiolaiset ry:n yhdestätoista partiopiiristä, joka
toimii Kainuun, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien
alueella.
Partiopiirin alueella toimii 137 lippukuntaa, joissa on noin 6 000 partiolaista.
Partiopiirillä on partiotoimisto, jonka toimipisteet ovat Jyväskylässä ja Kuopiossa.
Partiotoimistossa työskentelee työntekijät, jotka tukevat lippukuntia ja kaikkien
toiminnanalojen työtä piirin alueella.
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Partiopiirin tehtävänä on tukea lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä.
Tehtäväänsä piiri toteuttaa yhtenevien toiminnanalojen kautta; aluetyö, kasvatus,
vapaaehtoistuki, viestintä ja talous. Talousasiat kuuluvat piirinjohtajan tehtäviin, mutta sen
sijaan Järvi-Suomen Partiolaiset ry:ssä on erikseen yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen
jäsen, jonka alla toimii y–ryhmä, Yhtenevät toiminnanalat muodostavat yhdenmukaisen väylän
keskusjärjestöstä piirin kautta lippukuntiin. Keskusjärjestö ja partiopiirit ovat sopineet
keskinäisestä työnjaosta yhtenevissä toiminnanaloissa tavoitteena lippukuntien tuen
paraneminen. Opus eli lippukuntatuen käsikirja on dokumentti, jossa on kuvattu
keskusjärjestön ja piirin roolit ja tehtävät lippukuntien tukemisessa.
Aluetyö
Aluetoiminnanala vastaa lippukuntien johtamisen tukemisesta ja lippukunnan perustoiminnan
kehittämisen ohjaamisesta. Toiminnanala tukee lippukunnanjohtajia onnistumaan lippukunnan
johtamisessa, ihmisten johtamisessa ja partio-ohjelman toteuttamisen johtamisessa. Aluetyö
luo lisäksi puitteet lippukuntien väliselle yhteistyölle ja vertaistuelle.
Kasvatus
Kasvatustoiminnanala vastaa partiokasvatuksen sisällöstä, arvioinnista ja kehittämisestä.
Toiminnanalan vastuulla on ohjelmatapahtumien ja partio-ohjelmaan kuuluvien koulutusten
järjestäminen. Partiokasvatuksen tehtävänä on välittää kaikkien toiminnanalojen sisältöjä
järjestämissään tapahtumissa.
Vapaaehtoistuki
Vapaaehtoistuen toiminnanalan vastuulla on vapaaehtoisten aikuisten tukemiseen, osaamisen
kehittämiseen sekä turvallisuusjohtamiseen liittyvät asiat. Piiri järjestää partion
koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia, joiden järjestelyvastuu on piirillä. Vapaaehtoistuen
vastuulla on myös tukea piirissä toimivia vapaaehtoisia.
Viestintä
Viestinnän toiminnanalan vastuulla on partion sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tehtävään kuuluu
aktiivisesti tukea muita toiminnanaloja viestinnässä ja toteuttaa suunnittelut
viestintätoimenpiteet.
Viestintä vastaa myös piirin jäsenlehden julkaisemisesta ja muista viestintävälineistä, kuten
verkkosivut ja sosiaalinen media.
Talous
Taloustoiminnanalan tehtävänä on turvata riittävät taloudelliset toimintaedellytykset
partiotoiminnalle.
Yhteiskuntasuhteet
Yhteiskuntasuhteiden hoitamisen tavoitteena on turvata partiotoiminnan asema merkittävänä
toimijana partiopiirin alueella ja tarjota tukea nykyistä parempien yhteistyösuhteiden
kehittämiselle niin piiri kuin lippukuntatasolla
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Järvi-Suomen Partiolaisten toiminnassa on vuonna 2017-18 viisi painotusta.
Toimintasuunnitelmassa esitetään keskeisimmät toimenpiteet painotusten toteuttamiseksi.
Kaikki toimenpiteet kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpidetaulukossa toiminnanaloittain.
Toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri toimivat toimintasuunnitelman tausta-aineistona.
Piirin toiminnan keskeisenä painopisteenä kaikilla toiminnanaloilla on viestintä, joka vaikuttaa
osaltaan partion onnistumiseen. Kehitämme viestintää niin, että viestimme aktiivisesti
ajankohtaisista asioista ja lippukuntien onnistumisista.

Otamme kumppanuushankkeiden parhaat ideat osaksi perustoimintaa
Varmistamme, että Roihun kokemukset ja kumppanuudet on otettu osaksi perustoimintaa.
Toteutamme metsäohjelmaa Suomi 100 -hankkeessa.
Tuemme lippukuntia ottamaan Yhteisvastuu-hankkeessa kehitetyt sata uutta tapaa tehdä
partiota osaksi partiotoimintaa.
Tuemme lippukuntia osallistumaan aktiivisesti Punainen Sulka – keräykseen ja solmimaan
yhteistyösuhteita lippukunnan lähellä toimivan Lions clubin kanssa.

Käymme yhteistä arvokeskustelua, joka edistää partion avoimuutta
Tarjoamme aktiivisesti paikkoja yhteiselle arvokeskustelulle niin partiotapahtumissa kuin
verkossa.
Tuemme lippukuntia Yhteisvastuu-hankkeiden toteuttamisessa.
Osallistumme aktiivisesti partiopiirien ja Suomen Partiolaisten työhön partion avoimuuden
edistämiseksi.

Teemme partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä
Huolehdimme piirin vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja projektiosaamisesta.
Hyödynnämme partion vapaaehtoisille toteutetun kyselyn tuloksia piirin toiminnan
kehittämisessä
Olemme aktiivisia digitaalisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämisessä partiossa.
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Varmistamme, että jokaisessa lippukunnassa johdetaan hyvin
Mahdollistamme tarkoituksenmukaista tukea partiolippukuntien johtamiseen ja jalkautamme
Parempi lippukunta -mallin piirin toimintaan.
Kannustamme partiolippukunnanjohtajien osallistumista johtajakoulutuksiin.
Toteutamme partion johtajuusmallia partio-ohjelmassa, koulutuksissa ja viestinnässä.

Toteutamme yhteiskunnallista vaikuttamista ja varainhankintaa kaikilla
tasoilla
Rohkaisemme partiolippukuntia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen
paikallisesti.
Pyrimme luomaan alueellisia vaikuttajaverkostoja.
Kehitämme piirin varainhankintaa.

Toimintasuunnitelman liitteenä on toimenpidetaulukko, jossa on tarkemmin kuvattuna
toteutettavat toimenpiteet toiminnanaloittain ja tapahtumakalenteri vuodelle 2017.
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