JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN
TOIMINTASUUNNITELMA 2019
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 yli 6 000
partiolaista.
Partiopiirillä on partiotoimisto,
jonka toimipisteet ovat
Jyväskylässä ja Kuopiossa.
Partiotoimistossa työskentelee
työntekijät, jotka tukevat
lippukuntia ja kaikkien
toiminnanalojen työtä piirin
alueella.
Partiopiirin tehtävänä on tukea
lippukuntia laadukkaan
partiotoiminnan järjestämisessä.
Tehtäväänsä piiri toteuttaa
toiminnanalojen kautta;
lippukuntatuki, kasvatus,
vapaaehtoistuki, viestintä, talous ja y-suhteet. 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.
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STRATEGIA
Järvi-Suomen Partiolaiset
toteuttaa vuonna 2019
toiminnassaan Suomen
Partiolaisten asettamaa
strategiaa vuosille 20192020. Järvi-Suomen
Partiolaisten osa-alueiden
nostot on muokattu näiden
strategiakohtien alle. Lisäksi
toimintasuunnitelman tukena
ovat ryhmien suunnitelmat
sekä tapahtumakalenteri.
Piiri on sitoutunut
poistamaan strategiakauden aikana yhden tai useamman partioon
kuulumisen/liittymisen esteen.

Partio kuuluu kaikille
Piiri tukee lippukuntia turvallisen partion harrastamisen takaamisessa.
Panostamme maahanmuuttajataustaisten mukaan saamiseksi.
Lippukunnille etsitään uusia tapoja tehdä varainhankintaa, takaamaan
resurssit laadukkaan partiotoiminnan pyörittämiseen. Valmistamme ja
jaamme lippukunnille aikuisrekrytointimateriaalia ja mahdollistamme
sitä kautta lippukuntien elinvoimaisuutta.

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen
Piiri pestaa samoajille ja
vaeltajille alueelliset luotsit
sekä tukee tarpojaluotseja
pestissään.
Järjestämme laadukasta ja
saavutettavaa partion
peruskoulutusta, jolla
varmistetaan lippukuntien
johtamisen laatu.
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Kannustetaan huolehtimaan lippukunnan pesteissä jaksamisesta ja
kannustetaan edelleen johtokolmikon käyttöön.
Piiri kouluttaa lippukuntia ja muita tapahtumatekijöitä laadukkaaseen
markkinointiviestintään.

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani
Valmistamme lippukunnille ohjeen yhteistyökumppanuuksien luomiseen
ja ylläpidämme rekisteriä piirin alueen kumppanuuksista. Tuemme
lippukuntia myös paikallisten mediakontaktien luonnissa.
Näymme vahvasti Kirkkopäivillä Jyväskylässä.

Piiri poistaa strategiakauden aikana seuraavat partioon
kuulumisen/liittymisen esteet:
Rohkaistaan lippukuntia tekemään myös uusilla tavoilla partiota
viikonloppuisin ja loma-aikoina. Mahdollistaa toiminnan isommalla
alueella.
Piiri laatii lippukunnille ohjeistuksen kolojen ja kerhotilojen
sopimuksien varmistamiseksi.
Piiri rakentaa tukijärjestelmän vähävaraisten partiolaisten
osallistumismaksuihin.

PIIRILEIRI RYSKE`19
Järvi-Suomen Partiolaisten neljäs piirileiri
järjestetään heinäkuun lopulla Hyvärilän
nuorisokeskuksessa Nurmeksessa. Leirille
odotetaan noin 2000 partiolaista. Piirileiri
toteuttaa omalta osaltaan yllä lueteltuja
tavoitteita.
Lisäksi leirin tavoitteiksi on määritelty seuraavat:
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Ryske´19 näkyy ja kuuluu
Leiri näkyy sekä partiolaisille että partion sidosryhmille. Leiri välittää
positiivista kuvaa partiotoiminnasta Järvi-Suomen alueella.
Ryske on houkutteleva yhteistyökumppani yrityksille ja muille
yhteisöille. Leirillä hyödynnetään erityisesti paikallisia
yhteistyökumppaneita.
Ryske´19 on jokaiselle uudenlainen
leirikokemus
Leiri hyödyntää uudenlaisen
leirialueen vahvuuksia.
Kannustetaan lippukuntia
solmimaan uusia suhteita muiden
lippukuntien kanssa.
Rohkaistaan vaeltajia ja aikuisia
hankkimaan uudenlainen pesti
leirillä aiempiin piirileireihin
verrattuna.
Ryskeellä nostetaan tulevaisuuden
toivot valokeilaan
Samoajiin ja vaeltajiin panostaminen.
Samoajat ja vaeltajat jäävät usein varjoon mietittäessä esim. ohjelmaa
leireille. Haluamme panostaa erityisesti näiden ikäkausien ohjelmaan.
Koemme, että tällä tavalla luodaan jatkuvuutta lippukuntien ja piirin
toiminnalle, kun tulevaisuuden partion tekijät saavat uutta kipinää
partiotoimintaan ja yhden ikimuistoisen leirikokemuksen lisää.

TOIMINNANALAT
Lippukuntatuki
Lippukuntatuki -toiminnanala vastaa lippukuntien johtamisen
tukemisesta ja lippukunnan perustoiminnan kehittämisen ohjaamisesta.
Toiminnanala tukee lippukunnanjohtajia onnistumaan lippukunnan
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johtamisessa, ihmisten johtamisessa ja partio-ohjelman toteuttamisen
johtamisessa. Lippukuntatuki luo lisäksi puitteet lippukuntien väliselle
yhteistyölle ja vertaistuelle.
Lippukuntatuki jatkaa johtokolmikkomallin vakiinnuttamista lippukuntiin,
mm. tukien pestissä toimimista lyhyiden Skypessä toteutettavien
täsmävalmennusten sekä hieman pidempien valmennusohjelmien kautta.
Parveiluja toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, joitakin alueellisia poikkeuksia
lukuun ottamatta. Parveiluihin
nostetaan johtokolmikon jäsenille
olevia omia aihealueita ja
kohdennetaan tätäkin kautta
johtokolmikolle tarjottavaa tukea.
Lisäksi panostetaan niin
työntekijöiden kuin valmentajien
tekemiin lippukuntakontakteihin.
Piiriin perustetaan
moninaisuusryhmä, jonka
vastuulla on valvoa ja ohjata niin
piirissä kuin lippukunnissakin
tapahtuvaa moninaisuustyötä sekä
valmentaa ja ohjata piirin jäseniä
aiheessa. Moninaisuusryhmälle
pestataan puheenjohtaja, joka
pestaa itselleen ryhmän jäsenet.
Myös aikuisrekry ja pestaus on
nostettu vuoden 2019
painopistealueiksi. Kannustetaan
lippukuntia pyytämään uusia
ihmisiä mukaan toimintaan.
Tarjotaan lippukunnille aiheista
valmennuksia sekä
toimintavinkkejä ja työkaluja.
Perustetaan “Hyvien käytänteiden pankki”, jonne kerätään onnistumisia,
vinkkejä ja kokemuksia lippukunnista.
Huomioidaan kasvu aikuisrekryn ja pestauksen tukemisen lisäksi
kannustamalla lippukuntia osallistumaan mm. luotsikoulutuksiin tarpoja-,
samoaja- ja vaeltajaikäkausien toiminnan säilyttämiseksi lippukunnissa.
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Kasvatus
Kasvatuksen toiminnanala 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.
Kasvatus toiminnanalana tukee piirileiri Ryskettä koko vuoden ajan. Lisäksi
jaostot vievät kasvatuksen toiminnanalaa eteenpäin merkittävin
harppauksin.
Sudenpentujaostolle pestataan johtaja,
joka pestaa jaoston. Seikkailijajaosto
organisoi sepeleitä lähialueyhteistyönä.
Tarpojajaostossa tiivistetään
tarpojaluotsien verkostoa ja alueellista
yhteistyötä mm. majakoiden
järjestämisessä sekä järjestetään
tarpojien taitopäiviä ja entistä parempi
tarpojatapahtuma. Näillä toimilla
parannetaan partiolaisten pysymistä
partiossa tarpojaikäisenä ja sen
jälkeenkin.
Piirin jokaiselle samoajalle ja vaeltajalle
etsitään alueellinen luotsi. Samoajien ja
vaeltajien laadukkaan partio-ohjelman
takaaminen luotsien avulla pitää nuoret
partiossa ja tätä kautta tukee kasvua.
KV-jaostossa poistetaan partioon
kuulumisen esteitä perustamalla
englannin ja/tai venäjänkielisiä ryhmiä
sekä koulutetaan myös
maahanmuuttajataustaisia johtajia.
Kisajaostossa varmistetaan pt-kisojen tasalaatuisuus ja helpotetaan kisojen
järjestämistä tuottamalla kisajärjestäjille selkokielinen ohje. Otetaan
käyttöön partiotaitokisojen uudet säännöt 1.4.2019.
Meripartiojaosto tekee meripartiota tutuksi myös maakravuille.
Erätaitojaosto vastaa erätaitokurssin kysyntään.
Katsomusjaosto tekee hengellisen ja henkisen kasvun tukemisen tarpeiden
kartoituksen J-SP:ssä ja tuottaa vähintään yhdelle PJ-kurssille
katsomusosion.
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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.
Vapaaehtoistuki käynnistää Kuksaajokortin suunnittelun ja
toteutuksen, johon pestataan
tekijöitä. Mentoritoiminta
käynnistetään ja piiriin pestataan
mentorivastaava. Toimitaan
tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen
kanssa suunnittelemalla ja
toteuttamalla
maahanmuuttajataustaisille
johtajakoulutusta. Turva- ja
koulutusjaosto organisoi
järjestyksenvalvojakoulutuksen,
joka tukee Ryskeen turvatiimiä.
Koulutusjaosto järjestää
koulutusohjelman mukaista
koulutusta mm. 5 PJ-kurssia, joista
yksi Ryskeellä monimuotoisena,
johtokolmikko- sekä akela/sampo koulutukset keväällä ja syksyllä.
Lisäksi muita tarvittavia
koulutuksia. Turvajaosto kehittää ja
suunnittelee turvallisuutteen
liittyvän koulutuskokonaisuuden
muiden koulutusten yhteyteen. Koulutusjaostoon pestataan ja koulutetaan
koulutusohjaajia. Aikuisjaosto tukee lippukuntia rekrytoinnissa ja
pestaamisessa sekä johtajien hyvinvoinnista huolehtimisessa.
Vapaaehtoistuen toiminnan tavoite on, että lippukunnissa on koulutettu
hyvinvoiva ja motivoitunut johtajisto. Johtajat, jotka toteuttavat
lippukunnissa laadukasta partio-ohjelmaa ja luovat positiivisen ilmapiirin,
innostavat partiolaisia, jotka muutoin lopettavat, pysymään pidempään
mukana. Positiivinen ja hyvä toiminta tuo myös uusia partiolaisia mukaan,
mikä pitää lippukunnat elinvoimaisena ja tukevat kasvua.
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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. Viestintä myös
tukee lippukuntia näiden omassa viestinnässä
ylläpitämällä työkaluja ja kouluttamalla lippukuntatoimijoita.
Piirin viestintä ylläpitää laajaa valikoimaa monipuolisia viestintäkanavia ja
tukee muita piirin toiminnanaloja tiedottamalla toiminnasta piirin sisäisissä
ja ulkoisissa viestimissä. Lisäksi viestintä tukee piirileiri Ryskeen viestintää
resurssein.
Viestintä tukee lippukuntia
kouluttamalla lippukuntien
viestinnästä vastaavia
partiolaisia, laatimalla ja
välittämällä materiaaleja sekä
tuomalla partiota esille
medioissa. Kasvuviestintään
kiinnitetään erityistä huomiota
tukemalla lippukuntia yhteyksien
luomiseen paikallismedioihin.
Viestinnän toiminnanalan alle
perustetaan projektiryhmä
huolehtimaan erinäisistä piirin projekteista, esimerkiksi Kirkkopäivistä ja
syksyn toiminnanaloituskampanjoista.

Y-suhteet

Yhteiskuntasuhteiden hoitamisen tavoitteena on turvata
partiotoiminnan asema merkittävänä toimijana partiopiirin alueella ja
tarjota tukea nykyistä parempien yhteistyösuhteiden kehittämiselle
niin piiri- kuin lippukuntatasolla.
Yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan tavoitteena on jatkaa toiminnanalansa
kehittämistä toimivaan muotoon. Yhteiskuntasuhteiden vuosi on
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vaalipainotteinen; tarkoituksena on tuottaa vaaliaiheista ohjelmaa ja
kannustaa lippukuntia vaikuttamaan. Myös kumppanuuksien kartoitus ja
niiden solmiminen on näkyvä osa yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan
vuotta 2019. Kasvua toiminnanala pyrkii tukemaan edunvalvonnalla mm.
seurakunnan suuntaan ja etsimällä erilaisia rahoitusmuotoja.

Talous

Taloustoiminnanalan tehtävänä on turvata riittävät taloudelliset
toimintaedellytykset partiotoiminnalle.
Taloudessa tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää piirin varainhankintaa
sekä tuottaa tukimateriaalia aiheesta lippukunnille.

Toimisto

Järvi-Suomen Partiolaisilla on toimistot Kuopiossa ja Jyväskylässä.
Niissä työskentelee neljä ammattilaista tukemassa piirin ja
lippukuntien toimintaa hallituksen linjauksien mukaisesti.
Työntekijät tuottavat palveluita lippukunnille, piirille ja tukevat piirin
luottiksia pesteissään sekä tapahtumien järjestelyissä.

Toimintasuunnitelman tekstiosa on hyväksytty hallituksen kokouksessa
29.9.2018.

Kuvat: Tero Maaniemi, Rosariina Suhonen, Atte Kesti
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