JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
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 ysuhteet. Yhtenevät toiminnanalat
muodostavat yhdenmukaisen väylän
keskusjärjestöstä piirin kautta
lippukuntiin. Keskusjärjestö ja
partiopiirit ovat sopineet
keskinäisestä työnjaosta yhtenevissä
toiminnanaloissa tavoitteena
lippukuntien tuen paraneminen. SOPU
on dokumentti, jossa on kuvattu
keskusjärjestön ja piirin roolit ja tehtävät lippukuntien tukemisessa.

STRATEGIA
Järvi-Suomen Partiolaiset toteuttaa vuonna 2020 toiminnassaan Suomen Partiolaisten
asettamaa strategiaa vuosille 2019-2020. Järvi-Suomen Partiolaisten osa-alueiden nostot on
muokattu näiden strategiakohtien alle. Lisäksi toimintasuunnitelman tukena ovat ryhmien
suunnitelmat sekä tapahtumakalenteri. Piiri on myös sitoutunut poistamaan strategiakauden
aikana yhden tai useamman partioon kuulumisen/liittymisen esteen.
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Partio kuuluu kaikille
Piiri tukee lippukuntia turvallisen
partion harrastamisen takaamisessa.
Tuemme aikuis- ja perhepartion
käynnistämistä piirin alueella ja
viestimme siitä vahvasti apukeinona
aikuisrekryyn. Panostamme
kasvuviestintää kasvukeskuksien
lippukuntiin partion takaamiseksi
kaikille.

Partio kasvattaa hyvään
johtajuuteen
Järjestämme laadukasta ja saavutettavaa partionperuskoulutusta, millä varmistetaan
lippukuntien johtamisen laatu. Tuemme mentoroinnilla piirin alueella toimivia
lippukuntatoimijoita.
Kannustetaan huolehtimaan lippukunnan pesteissä jaksamisesta ja kannustetaan edelleen
johtokolmikon käyttöön.
Piiri järjestää omille luottiksille pestin tueksi koulutuksia.

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani
Jatkamme Ryskeen kumppanuuksia ja solmimme niistä piirille kumppanuuksia. Tuemme
lippukuntia seurakuntayhteistyöstä ja kannustamme vaikuttamaan kuntavaaliohjelmiin.

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.



Rakennetaan yhdessä SP:n kanssa vähävaraisten
tukijärjestelmä leirimaksujen kattamiseksi.
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TOIMINNANALAT
Lippukuntatuki
Lippukuntatuki -toiminnanala vastaa
lippukuntien johtamisen tukemisesta
ja lippukunnan perustoiminnan
kehittämisen ohjaamisesta.
Toiminnanala tukee
lippukunnanjohtajia onnistumaan
lippukunnan johtamisessa, ihmisten
johtamisessa ja partio-ohjelman
toteuttamisen johtamisessa.
Lippukuntatuki luo lisäksi puitteet
lippukuntien väliselle yhteistyölle ja
vertaistuelle. Lippukuntatuki
koordinoi piirin palveluiden tarjontaa.
Lippukuntatuki jatkaa
johtokolmikkomallin käyttöönoton tukemista sekä käytön soveltamista ja vahvistamista
lippukuntien tarpeita vastaaviksi. Panostamme lippukuntien kontaktointiin ja otamme Laadun
portaat -työkalun tueksi lippukuntien johtajistojen kanssa käytävissä keskusteluissa.
Lippukuntatukeen perustettavan moninaisuusryhmän tehtävänä on tukea lippukuntia
moninaisuuden huomioimisessa, ymmärtämisessä ja mahdollisissa pulmatilanteissa.

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.
Kasvatus tukee lippukuntia partion
kasvatustavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2020
tuemme etenkin vaeltajien ulkomaanprojekteja ja
käynnistämme viimein samoajien alueellisten luotsien
toiminnan, luvassa on myös piirin samoajaleiri.
Tarpojien taitopäivä toteutetaan tekniikkaa apuna
käyttäen eripuolilla piiriä. Panostamme
kansainvälisyyteen Suomen rajojen sisä- ja
ulkopuolella. Veneenohjaajakurssit järjestetään
yhteistyössä muiden piirien kanssa, myös kisojen
osalta tehdään yhteistyötä. Maaliskuussa Kainuun
Talvi- SM kisat ovat piirimme kisaosaamisen
taidonnäyte. 2020 hiomme talviretkeilytaitoja silmällä
pitäen 2021 kolmen piirin talvileiriä. Katsomusjaosto
jatkaa suosion saanutta katsomuskoulutusta ja toimii
viestinvälittäjänä peruskirjauudistuksessa. Perustamme piiriin perhepartiojaoston ja
järjestämme perhepartiokoulutusta.
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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 toteuttaa
koulutusjärjestelmän mukaisia
koulutuksia, tarjoten monimuotoisia ja
erinäkökulmista suunniteltuja koulutuksia
partiopolun erivaiheessa oleville
partiolaisille. Vuoden 2020 aikana mentorointi -toiminta tuodaan tutuksi kaikille
lippukuntatoimijoille ja siitä tehdään kestävä toimintamalli piirin alueella. Vapaaehtoistuki
järjestää moniulotteisia, innostavia aikuisrekry- tapahtumia, jotka edistävät lippukuntien
jäsenmäärän kasvua. Lippukuntien turvallisuustietämystä edistetään erilaisten koulutusten ja
ohjeistusten keinoin. Turvallisuusajattelusta tehdään pysyvä toiminnan muoto.

Viestintä
Viestinnän toiminnanalan vastuulla on partion
sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tehtävään kuuluu
tukea aktiivisesti 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.
Viestintä keskittää toimintaansa lippukuntien
kasvun tukemiseen. Eri kanavissa tapahtuvan
viestinnän sisällöt tukevat lippukuntien
ajankohtaisia asioita ja kansallisia kampanjoita.
Lisäksi viestintä tukee piirin muita
toiminnanaloja tuomalla näkyväksi piirin
toimintaa.
Viestintä tukee lippukuntia tarjoamalla apua
viestinnän järjestämisessä ja levittämällä hyviä
käytäntöjä ja kasvuviestejä lippukuntien välillä.
Lisäksi lippukuntia tuetaan tarjoamalla heille
valmiita partiomateriaaleja kuten julisteita ja
esitteitä.
Viestintä ylläpitää ja kehittää piirin olemassa
olevia viestintäkanavia.
Lisäksi viestintä kokeilee uutta ja pyrkii
laajentamaan toimintaansa uusiin kanaviin.
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Talous
Taloustoiminnanalan tehtävänä on turvata riittävät taloudelliset toimintaedellytykset
partiotoiminnalle.
Tuemme lippukuntia antamalla talous- ja hallintokoulutusta, joka osaltaan tukee lippukuntien
kasvua. Kehitämme adventtikalenterikampanjaa. Lisäksi pidämme huolen siitä, että piirin
avainluottiksilla on riittävä tieto- taito projektinsa/toiminnanalansa talouden seurantaa varten.

Yhteiskuntasuhteet
Yhteiskuntasuhteiden hoitamisen tavoitteena on
turvata partiotoiminnan asema merkittävänä
toimijana partiopiirin alueella ja tarjota tukea
nykyistä parempien yhteistyösuhteiden
kehittämiselle niin piiri kuin lippukuntatasolla.
Yhteiskuntasuhteiden toimiala tukee
lippukuntia ja muita toiminnanaloja
kumppanuuksien hankinnassa ja
ylläpitämisessä, kasvua edistäen. Lisäksi
pidämme huolta yhteistyöstä seurakuntien
kanssa. Ylläpidämme myös Ryskeen kumppanuuksia ja tuemme kolmen piirin yhteistä
talvileiriä kumppaneiden hankinnassa. Kannustamme lippukuntia ja partiolaisia vaikuttamaan
kevään 2021 kuntavaaliohjelmiin.

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 14.9.2019.
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