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1. Piirihallituksen sanat 
vuodesta 2018 

Vuonna 2018 Järvi-Suomen Partiolaisissa on 
keskitytty toiminnan vakauttamiseen 
edellisenä vuonna tehtyjen toimiston 
muutosten jälkeen. Toiminnassa on pyritty 
keskittymään tärkeimpiin lippukuntia 
palveleviin toimintoihin ja näin ollen 
panostettu koulutuksien järjestämiseen ja 
aikuisrekryn tukemiseen.  
 
Vuoden 2018 isoimpia piirin ponnistuksia 
perinteisten kevätkisojen ohella olivat 
uudentyyppiset Kolina -koulutustapahtumat. 
Kevään Kolina pidettiin 
kevätkokouksen 
yhteydessä Nurmeksen 
Hyvärilässä ja kokosi 
130 piirin partiolaista 
kouluttautumaan ja 
tavoitti 38 lippukuntaa. 
Syyskokouksen 
yhteydessä pidettiin 
myös 
koulutustapahtuma. 
Siellä kurssilaisten 
määrä jäi 
pienemmäksi, mutta 
samassa yhteydessä 
järjestettiin piirin 
kestohitti, 
Votomaraton, joka 
keräsi Pieksämäelle yksinään 120 osallistujaa. 
Järvi-Suomen Partiolaiset olivat 
erinomaisesti edustettuna Satahangalla, 
Loviisan Rönnäsissä helteestä nautti noin 340 
järvisuomalaista partiolaista 33:sta eri 
lippukunnasta.   
 
Vuosi 2018 oli hyvä perustoiminnan vuosi ja 
mahdollisuus ladata odotuksia vuoden 2019 
piirileirille, jonka järjestelyihin on tietenkin 
jo paljon taustalla panoksia laitettu. 
- Hallitus 2019 



 

 

2. Partiopiiri 
2018 oli Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n 12. 
toimintavuosi. Järvi-Suomen Partiolaiset ry 
perustettiin 21.4.2007 Pieksämäellä ja se on 
merkitty yhdistysrekisteriin 2.8.2007 
rekisterinumerolla 196.889. 
 
Järvi-Suomen Partiolaiset ry on partiopiiri, 
joka toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon, 
Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Keski-Suomen 
maakuntien alueella. Partiopiiri on jaettu 15 
lintujen mukaan nimettyyn lähialueeseen. 
Partiopiiri järjestää toimintaa kattavasti koko 
piirin alueella. 
 
Vuoden 2018 loppuun mennessä partiopiirin 
jäseneksi oli liittynyt tai sen 
lippukuntalistalle oli merkitty yhteensä 137 
lippukuntaa, joissa oli 31.7.2018 yhteensä 5 
119 jäsenmaksun maksanutta 
jäsentä. Partion toimintakausi on 1.8.-31.7., 
joten yhdenmukaistetut jäsenmaksun 
mukaan tarkasteltavat jäsentilastot päätetään 
aina päivämäärään 31.7. 
 
  



 

 

3. Hallinto 
 
3.1. Vuosikokoukset 
Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n ylin päättävä 
elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva 
piirin varsinainen kokous – kevätkokous ja 
syyskokous. Kokouksissa päätösvaltaa 
käyttävät partiopiirin rekisteröidyt 
lippukunnat, jotka on hyväksytty piirin 
jäseniksi. 
 
Kevätkokous järjestettiin 25.3.2018 
Nurmeksen Hyvärilässä. Kokoukseen 
osallistui 79 partiolaista ja edustettuna 
yhteensä 36 lippukuntaa, joilla oli 
käytettävissään yhteensä 65 ääntä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jussi 
Kettunen, Nurmeksen Partiolaiset ry ja 
sihteerinä lippukuntakoordinaattori Taina 
Worster. 
 
Syyskokous järjestettiin 28.10.2018 
Pieksämäen seurakuntaopistolla. Kokoukseen 
osallistui 75 partiolaista ja edustettuna oli 
yhteensä 30 lippukuntaa, joilla on 
käytettävissään yhteensä 61 ääntä.  
Kokouksen puheenjohtajana toimi Joakim 
Kärkäs, Rantakylän Rämpijät ry ja sihteerinä 
lippukuntakoordinaattori Taina Worster.  
 
3.2. Piirihallitus 
Varsinaisten kokousten välillä piirin asioista 
päättää piirihallitus, jonka tehtävänä on 
johtaa piirin toimintaa varsinaisten 
kokousten päätösten mukaisesti. 
Piirihallitukseen kuului vuonna 2018 
piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja viisi 
jäsentä, joilla jokaisella oli oma 
vastuualueensa partiojärjestön yhtenevien 
toiminnanalojen mukaan, joita ovat 
lippukuntatuki, vapaaehtoistuki, kasvatus, 
yhteiskuntasuhteet-talous ja viestintä. 



 

 

Piirihallituksen sihteerinä toimi 
lippukuntakoordinaattori Taina Worster. 
 
Piirihallitus piti vuoden 2018 aikana yhteensä 
13 kokousta. Kokouksia on pidetty 
kasvotusten, sähköpostin välityksellä sekä 
skype-kokouksina. 
 
Piirihallituksen jäsenet vuonna 2018: 
 
Piirinjohtaja,  
Antti Matikainen, Kiteen Rajasamoojat ry 
 
Piirin varajohtaja, 
Aleksi Luumi, 
Joensuun Eräsissit ja 
Karjalan Tytöt ry 
 
Lippukuntatuen 
ministeri, 
Mervi Varis, Vaarojen 
Siskot ja Veikot ry 
 
Kasvatusministeri, 
Laura Tiittanen, Kiteen 
Rajasamoojat ry 
 
Vapaaehtoistuen 
ministeri, 
Veli Hiltunen, Vaajan 
Valppaat ry 
 
Viestintäministeri, 
Mikko Laitinen, Joensuun Eräsissit ja 
Karjalan Tytöt ry 
 
Yhteiskuntasuhde- ja talousministeri, 
Miikael Saksman, Kuokkalan Vetehiset ry 

 
3.3. Työvaliokunta 
Työvaliokunta on piirihallituksen 
keskuudestaan valitsema toimielin, jonka 
pääasiallinen tehtävä on piirihallituksen 



 

 

kokousten valmistelu ja piirin juoksevista 
asioista päättäminen, mikäli piirinjohtaja ei 
voi yksin asiaa päättää. Työvaliokunta 
kokoontui vuoden 2018 aikana 7 kertaa 
etäyhteyden avulla. 
 
Työvaliokunnan jäsenet vuonna 2018: 
Antti Matikainen, piirinjohtaja 
Aleksi ”Luumu” Luumi, piirin varajohtaja 
Veli Hiltunen, vapaaehtoistuen ministeri 
Taina Worster, lippukuntakoordinaattori 

 
3.4. Suomen Partiolaiset – 

Finlands Scouter ry – 
Partioneuvosto 

Partioneuvosto on Suomen Partiolaiset ry:n 
korkein päättävä elin jäsenkokousten välillä. 
Partioneuvostossa on edustettuna kaikki 
Suomen partiopiirit, sekä FiSSc. Järvi-
Suomen Partiolaiset on ollut aktiivisesti 
edustettuna ja mukana päättämässä 
valtakunnallisen partion yhteisistä asioista 
kaikissa kolmessa partioneuvoston 
kokouksessa vuonna 2018. 
 
Piirin edustajat SP:n partioneuvostossa 
vuonna 2018: 
Antti Matikainen, varsinainen jäsen 
Aleksi ”Luumu” Luumi, varsinainen jäsen 
 
Varaedustajina toimivat: 
Mikko Laitinen, Joensuun Eräsissit ja 
Karjalan Tytöt ry 
Mervi Varis, Vaarojen Siskot ja Veikot ry 
 
3.5. Luottisseminaarit 

Järvi-Suomen Partiolaisissa on toiminut 
vuoden 2018 aikana varsinaisessa 
merkatussa pestissä 91 
luottamushenkilöä eli luottista. 
Luottikset toimivat piirin eri ryhmissä 



 

 

sekä tapahtumissa projektiluontoisissa 
vastuutehtävissä. Luottiksille järjestetään 
vuosittain kaksi luottisseminaaria; 
tammikuussa ja elokuussa. 
 
Tammikuun seminaari järjestettiin Kuopiossa 
Jätkänkämpällä piiritoimijoille. Paikalla oli 
yhteensä 51 partiolaista. Tapahtuman 
tarkoituksena oli käydä piirin luottiksien 
kanssa läpi alkaneen vuoden suunnitelmat.  
 
Elokuun luottissemma eli syyssauna 
järjestettiin myös Kuopiossa Jätkänkämpällä 
ja paikalla oli 38 luottista. Syysaunassa 
muistettiin luottiksia ja tiivistettiin 
toimintasuunnitelmia vuodelle 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Partiotoimisto 
Järvi-Suomen Partiolaisilla oli vuonna 2018 
kaksi partiotoimiston toimitilaa – 
Jyväskylässä ja Kuopiossa. Partiotoimistossa 
työskenteli vuoden 2018 aikana 
ammattipartiolaisina lippukuntien ja 
luottamushenkilöiden tukena yhteensä neljä 
työntekijää.  



 

 

 
Kuopion toimistotilan sisäilmaongelmien 
vuoksi hallitus päätti joulukuun 
kokouksessaan muuttaa toimiston vuokralle 
väistötiloihin. Toimiston tilannetta selvitti 
taloyhtiö paikallisen viranomaisen kanssa. 
 
Jyväskylän partiotoimisto muutti joulukuun 
alussa uusiin tiloihin osoitteeseen Puistokatu 
11. Muutolla haluttiin toimisto helpommin 
saavutettavalle ja näkyvämmälle paikalle. 
 
Partiotoimistossa työskenteli vuoden 2018 
aikana: 
 
Kasvatuskoordinaattori Joni Heikkinen 
Viestintä- ja markkinointikoordinaattori 
Terhi Takkinen 
Lippukuntakoordinaattori Nalle Velling 
Lippukuntakoordinaattori Taina Worster 
 
3.7. Partiotyönantajat ry 
Järvi-Suomen Partiolaiset ry on ollut vuonna 
2018 jäsenenä Partiotyönantajat – 
Scoutarbetsgivarna ry:ssä. Vuoden 2018 
Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry:n 
syyskokouksessa Järvi-Suomen Partiolaiset 
ilmoitti erostaan partiotyönantajista, koska ei 
työllistä suoraan yhtään henkilöä. 
  



 

 

3.8. Yhteistyösopimukset 
Järvi-Suomen Partiolaiset ry:llä on ollut 
yhteistyösopimus Jyväskylän Partiolaiset ry:n 
kanssa vuonna 2018. Lisäksi piirin 
lippukuntia on kannustettu ylläpitämään 
yhteistyötään lähialueen seurakuntiin ja 
muihin toimijoihin.  
  



 

 

 
4. Toimintasuunnitelma 2018 ja 

sen toteutuminen 
 
4.1. Otamme 

kumppanuushankkeiden 
parhaat ideat osaksi 
perustoimintaa 

Vuonna 2018 piirissä jatkettiin Suomen 
evankelisluterilaisen seurakunnan 
yhteisvastuukeräyksessä partion tukemiseksi 
kerätyillä varoilla ”100 uutta tapaa tehdä 
partiota”-hanketta. Hankkeen pääasiallinen 
kohderyhmä järvisuomalaisessa 
partiotoiminnassa oli sisupartion 
kehittäminen. Hankkeen puitteissa 
toteutettiin piirin sisuleiri ja tuotettiin kaksi 
sisupartiotoiminnasta kertovaa videota, joista 
ensimmäinen julkaistiin joulukuussa ja 
jälkimmäinen 
julkaistaan 
kevättalvella 2019.  
 
Piiri on solminut 
koulutuksien 
yhteistyösopimuksen 
Pieksämäen 
seurakuntaopiston 
kanssa. Sopimuksella 
halutaan turvata 
lippukunnille 
kohtuuhintaisten 
koulutusten 
järjestyminen piirin 
alueella. 
 
Piiri on kartoittanut 
ja osittain jo 
solminutkin 
yhteistyösopimuksia 
piirileiri Ryske`19 osalle. Lippukunnille on 



 

 

myös tehty opas, jossa annetaan vinkkejä 
kumppanuus toimintaan.  
 
4.2. Käymme yhteistä 

arvokeskustelua, joka 
edistää partion 
avoimuutta 

Piiri osallistui aktiivisesti arvokeskusteluun 
ja partion peruskirjan päivitykseen liittyvään 
aloitusprosessiin. Arvokeskustelu on näkynyt 
piirin kursseilla ja viestinnällä on 
kannustettu vaikuttamaan myös SP:n 
kyselyihin. 
 
Piirin toiminnansuunnittelua on pyritty 
avaamaan mahdollisimman paljon niin 
toimiville ryhmille kuin lippukunnille.  
 
Hallitus on kiinnittänyt huomiota 
päätöksenteon avoimuuteen ja myös 
partioneuvoston sekä jäsenkokouksien 
päätöksistä on viestitty mahdollisimman 
avoimesti. Piirihallitus on osallistunut 
jäseniään muun muassa adventtikalenterin 
hinnan nostosta käytävään keskusteluun ja 
tuonut piirin kannan avoimeen keskusteluun 
ennen päätöksentekoa. Piirihallitus seurasi ja 
osallistui aktiivisesti keskusteluun piirin 
Facebook-keskusteluryhmässä. 
  



 

 

 
 
Piirin kevätkokouksessa järjestettiin muun 
muassa kantaaottava äänestys piirin 
tarvikevälityksen jatkosta. Äänestystulos oli 
lähes yksimielinen tarvikevälityksen 
lakkauttamisesta. 
 
4.3. Teemme partiosta parhaan 

paikan tehdä 
vapaaehtoistyötä 

Vapaaehtoistuki keskitti koulutuksia aiempaa 
enemmän. Koulutusten keskittämisen 
pääasiallinen tavoite on taata useamman 
kurssin onnistuminen riippumatta 
muuttuvista tekijöistä, kuten kurssilaisten 
määrästä ja 
kouluttajien 
saatavuudesta. 
Kurssiyhteistyössä 
kurssien kustannuksia 
voidaan karsia muun 
muassa muonituksen ja 
kouluttajien 
matkakorvauksien 
osalta. Toisaalta 
kurssien keskittäminen 
aiheutti haasteita 
soveltuvien edullisten 
kurssipaikkojen 
löytämiselle.  
 
Vuonna 2018 aloitettiin 
Kolina -
koulutusviikonloput, 
joissa saimme toteutettua koulutuksia useita 
kerralla. Tällä saatiin synergiaetu mm. 
ruoka- ja muun huollon kannalta, kouluttajat 
pystyivät keskittymään täysin kouluttamaan. 
 
Partiokasvatuksen toiminnanala vahvistui 
vuoden 2018 aikana huimasti, pitkän työn 
tuloksena tekijöitä on löytynyt. 



 

 

Toiminnansuunnitteluun saatiin uutta puhtia 
ja avoimuutta. Tarpojatapahtuma jouduttiin 
valitettavasti perumaan, jatkossa 
kiinnitämme enemmän huomiota siihen, 
miten piiri tukee lippukuntia piirin 
tapahtumien järjestämisessä.  
 
Piiri muisti myös luottiksiaan ansiomerkeillä 
kiitoksena panoksesta piirin toiminnan 
hyväksi. 
 
4.4. Varmistamme, että 

jokaisessa lippukunnassa 
johdetaan hyvin 

Piirissä jalkautettiin 2018 lippukunnan 
johtokolmikko-mallia. Vuoden lopussa 
43%:ssa piirin lippukunnassa oli käytössä 
Johtokolmikko. 
Johtokolmikko-
mallin vientiä osaksi 
lippukuntien 
toimintakulttuuria 
pitää jatkaa ja 
pestikeskustelujen 
tärkeyttä 
vapaaehtoistyön 
”työsopimuksena” 
tulee korostaa niin 
lippukunnassa kuin 
piirin pesteissä.  
 
Piirin koulutuksien 
toteutuminen 
vuonna 2018 oli 
hyvällä tasolla ja 
kurssit toteutuivat 
pääosin kuten 
suunniteltu. 
Kasvatuksen toiminnanala päätti tukea 
lippukuntia järjestämällä piirin ROK kurssin, 
joka saavuttikin varsin suuren suosion. 
Samoajat ovat lähitulevaisuuden johtajia 



 

 

lippukunnissa ja heistä kannattaa pitää 
kiinni.  
 
Koulutuksien laadunvarmistaminen ja 
kehittäminen vaatii jatkossakin panostuksia. 
 
4.5. Toteutamme 

yhteiskunnallista 
vaikuttamista ja 
varainhankintaa kaikilla 
tasoilla 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla 
vuoden 2018 merkittävin asia oli 
seurakuntavaalit. Partioehdokkaita saatiin 
muutamilla paikkakunnilla mukavasti ja 
esimerkiksi Jyväskylän partioehdokkaita 
sisältävä Myrskylyhty menestyi vaaleissa 
hienosti. Lisäksi lippukuntia on kannustettu 
luomaan suhteita uusiin 
seurakuntapäättäjiin. 
 
Y-ryhmä on tehnyt yhteiskunnallista 
vaikuttamista ja tukenut lippukuntia siinä. 
Lisäksi piirimme jäseniä on käynyt 
paikallisissa nuorisojärjestöjen 
verkostotapaamisissa.  
 
5. Talous 
Vuoden 2018 tilinpäätös on ylijäämäinen 37 
267€ ja taseen loppusumma on 300 239,06 €.  
 
  



 

 

Tuloslaskelma ja tase on laadittu erikseen ja 
niistä on nähtävissä piirin toiminnan tuotot 
ja kulut, sekä taseesta rahoitusasema vuoden 
2018 lopussa. 
 
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä huomattavaa 
on piirin Mikkelin ja Joensuun osakkeiden 
myynti sekä Partiokolkka -kiinteistön 
myynti.  
 
  



 

 

6. Liitteet 
• Lista 2018 myönnetyistä 

ansiomerkeistä ja muistamisista 
• Lippukuntalista 2018 
• Myönnetyt PJ-valtakirjat 2018 ja 

KoGi-suoritukset 2018 
• Piiriseloste 2018 
• Piirin luottikset 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Kuvat: 
Votomaraton Apelsinikärrppäset 
Votomaraton Toimeentulotuki 
Votomaraton Teemukissa 
Votomaraton Herrasväki 
Mikko Laitinen 
Atte Kesti 
Terhi Takkinen 

jarvisuomi.partio.fi 


