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JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 

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 aktiivisesti 137 lippukuntaa, joissa on yli 6 000 partiolaista. 

 

STRATEGIA 2021-2026 
 

Aloitamme uuden, kuusi vuotta kestävän, strategiakauden vuonna 2021, mikä näkyy 
toimintasuunnitelmassa. Olemme valinneet siihen taloudellisesti ja toiminnallisesti 
merkittävimmät tehtävät sekä pitkän ajan suunnitelmamme. Määrittelemme jokaiselle 
tehtävälle tavoitteet sekä tuotosten ja vaikutusten arviointitavan, mikä perustuu partion 
strategian 2021-2026 mittareihin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.  

Kunnianhimoinen tavoitteemme on antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. 
Visiomme edellyttää, että partio kasvaa. Kehitämme sen vuoksi partioharrastuksen 
avoimuutta ja moninaisuutta. Katsomme kasvatuksessa ja koulutuksessa lähivuosia 
kauemmas, jotta nuoret saavat tarvitsemiaan taitoja elämään. Rohkaisemme nuoria myös 
tekemään ja vaikuttamaan, kuten hillitsemään ilmastonmuutosta. Vapaaehtoisemme 
mahdollistavat vision ja strategian toteuttamisen. Haluamme olla jatkossakin paras 
paikka tehdä vapaaehtoistyötä. 
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HALLINTO JA TOIMISTO 
 

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. SOPU on dokumentti, jossa on kuvattu 
keskusjärjestön ja piirin roolit ja tehtävät lippukuntien tukemisessa. 

Piirin hallinto ja toimisto varmistaa vuonna 2021, että hallinto tukee parhaalla 
mahdollisella tavalla piirin ja lippukuntien luottiksia. Piiri on aktiivinen toimija sekä 
Suomen Partiolaisten luottisryhmissä että partioneuvostossa. Piiri tukee lippukuntien 
jäsenmäärän kasvua erityisesti potentiaalisimmilla kasvualueilla. 

Ansiomerkkitoimintaa kehitetään uudistamalla piirin ansiomerkkiohje. 

Piirin taloutta pidetään vakaalla pohjalla ja talousarvio on laadittu realistisesti. 
Jäsenmaksutuloja, adventtikalenterituottoja ja valtionapua on laskettu maltillisesti. 
Talousarvio on laadittu noin 8 000 
euroa tappiolliseksi.  

 

YHTEISKUNTASUHTEET 
 

Yhteiskuntasuhteiden hoitamisen 
tavoitteena on turvata 
partiotoiminnan asema 
merkittävänä toimijana 
partiopiirin alueella ja tarjota 
tukea nykyistä parempien 
yhteistyösuhteiden kehittämiselle 
niin piiri kuin lippukuntatasolla. 

Y-ryhmä kartoittaa lippukuntien 
tarpeita ja auttaa lippukuntia 
luomaan sekä ylläpitämään 
kumppanuuksia. Piirin Y-suhteet luovat ja ylläpitävät kumppanuuksia, jotka tukevat 
lippukuntien toimintaa ja kasvua. Y-ryhmän toiminta on hyvin johdettua ja monipuolista. 
Y-ryhmä tarjoaa nousujohteisen luottamustehtävän, joka innostaa kasvamaan 
yhteiskunnallisena vaikuttajana.  
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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. 

Kasvatuksen toiminnanalalla toimii viisi ikäkausijaostoa ja meripartio-, erätaito-, 
katsomus-, KV- ja kisajaostot. Volyymi kerää tarpojat ja luotsit yhteiseen tapahtumaan, 
ja Votomaratonissa kisaavat kaikki samoajaikäiset ja sitä vanhemmat. Kasvatuksen alla 
toteutuvat myös Perhepartio-ohjaajakoulutus, VOK, erätaitokoulutukset, 
partiotaitokilpailut ja piirin 
ROK. Ikäkausijaostot tukevat 
luotsien ja sampojen 
yhteistyötä, ja 
katsomusjaosto auttaa 
katsomuskasvatuksen 
toteuttamisessa. 

 

VAPAAEHTOISTUKI 
 

Vapaaehtoistuen 
toiminnanala vastaa 
vapaaehtoisten tukemisesta, 
osaamisen kehittämisestä, 
mentoroinnista, sekä 
koulutusjärjestelmän 
mukaisien koulutuksien 
järjestämisestä. 
Vapaaehtoistuki kehittää monimuotoisia koulutuksia ja tukitoimintoja vastaamaan 
paremmin lippukuntien tarpeita. 

Kolina- koulutustapahtumista tehdään koko piirin kohtaamispaikka. Vuoden 2021 aikana 
vapaaehtoistuki tuo mentorointia jäsenille näkyväksi. Monimuotoisien koulutuksien 
kehittämistä jatketaan edelleen, sillä hyvin voivat ja koulutetut johtajat mahdollistavat 
lippukuntien kasvua. Lippukuntien turvallisuustietoisuutta partiossa edistetään 
käytännöllisten koulutusten keinoin.  

 

VIESTINTÄ 
 

Viestinnän toiminnanalan vastuulla on piirin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tehtävään 
kuuluu aktiivisesti tukea muita toiminnanaloja viestinnässä ja toteuttaa suunnittelut 
viestintätoimenpiteet.  
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Viestintä vastaa piirin jäsenlehden julkaisemisesta ja muista viestintävälineistä, kuten 
verkkosivut ja sosiaalinen media. Viestintä myös tukee lippukuntia näiden omassa 
viestinnässä ylläpitämällä työkaluja, kouluttamalla sekä välittämällä hyviä käytänteitä. 
Viestintä myös osallistuu Partion 
kansalliseen viestintään ja sen 
kehittämiseen.  

 

LIPPUKUNTATUKI  
 

Lippukuntatuki -toiminnanala 
vastaa lippukuntien johtamisen ja 
moninaisuuden tukemisesta ja 
lippukunnan perustoiminnan 
kehittämisen ohjaamisesta. 
Toiminnanala tukee lippukunnan 
johtajistoa onnistumaan 
lippukunnan johtamisessa, 
ihmisten johtamisessa, partio-
ohjelman toteuttamisen johtamisessa ja moninaisuuden huomioimisessa.  

Alueryhmä kannustaa lippukuntia yhteistyöhön ja vertaistukeen. Lippukuntatuki jatkaa 
johtokolmikkomallin käyttöönoton tukemista sekä käytön soveltamista ja vahvistamista 
lippukuntien tarpeita vastaaviksi. Olemme yhteydessä lippukuntiin ja jatkamme Laadun 
portaat -työkalun käyttöä lippukuntien toiminnan kehittämisen tukemisessa. 
Moninaisuusryhmä auttaa lippukuntia moninaisuuden huomioimisessa, ymmärtämisessä 
ja mahdollisissa pulmatilanteissa ja tuo tutuksi Helppo tulla -tunnusta.  

Lippukuntatuki on 
tarvittaessa mukana 
perustamassa uusia 
lippukuntia niille alueille, 
joissa ei ole aktiivista 
partiotoimintaa.  

Lippukuntakoordinaattorit 
tuovat partiotoimiston 
palvelut lähelle lippukuntia 
pop up-partiotoimiston 
muodossa. Pop up-
partiotoimisto kiertää 
alkuvuodesta piirin 
suurimmat kaupungit. 
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