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HALLINTO & TOIMISTO

Piiri sitoutuu partion uuteen strategiaan vuosille 2021-2026

Piiri sitoutuu partion kasvusuunnitelmaan ja laatii eri lippukuntaryhmille 
kasvutavoitteet suunnitelman mukaisesti.

Piirin luottisryhmien ja lippukuntien toimintaa tuetaan partiotyöntekijöiden 
toimesta Kuopion ja Jyväskylän toimipisteistä.

Järvi-Suomen Partiolaiset on aktiivinen toimija Suomen Partiolaisten 
päätöksenteossa.

Ansiomerkkiohje uudistetaan.

Piiri kehittää edelleen taloudenhoitoaan ja laatii pitkän aikavälin 
suunnitelman talouteen.



LIPPUKUNTATUKI
PARTIO KASVAA

Kannustamme lippukuntia aloittamaan partiotoimintaa katvealueilla esim. ns. 
satelliitti-toimintana.

Järjestämme Piiri-Parveiluja ja autamme lippukuntia järjestämään 
paikallisparveiluja.

Tuemme lippukuntien moninaisuustyötä lisäämällä tietoisuutta 
moninaisuudesta ja sen huomioimisesta partiotoiminnan toteuttamisesta ja 
kartoitamme lippukuntien moninaisuustyön tarvetta.

PARTIO ANTAA TAIDOT ELÄMÄÄN

Kannustamme lippukuntia järjestöyhteistyöhön omilla paikkakunnillaan ja 
tarjoamme konkreettisia työkaluja tähän. 

Helppo tulla -tunnus käyttöön kaikissa piirin tapahtumissa.

Liplatukseen moninaisuus-vinkkejä yksi per numero. 

…jatkuu…



LIPPUKUNTATUKI
PARTIO ON PARAS PAIKKA TEHDÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ

Kannustamme valmentajien avulla lippukuntia osallistumaan koulutuksiin ja 
tapahtumiin. 

Järjestämme johtokolmikkotapaamisia (kullekin pestille omansa) sekä 
huomioimme myös yhteistyömahdollisuuden eri piirien kanssa (etätapaamiset).

Autamme lippukuntia kehittämään toimintaansa ja lippukuntien johtajistoa 
kehittymään pestissään Laadun portaat -työkalun avulla.

Järjestämme johtokolmikoille mahdollisuuden osallistua lippukuntatuen 
toiminnansuunnitteluprosessiin.

Kannustamme lippukuntia järjestämään Tervetuloa partioon- ja 
Ryhmänohjaaja-kursseja alueilla ja tiedottamaan järjestettävistä kursseista 
myös muille.



KASVATUS

Tukee lippukuntien partiokasvatusta järjestämällä erilaisia ohjelmatapahtumia, 
esim. Volyymi ja Votomaraton.

Tukee lippukuntien partiokasvatusta järjestämällä erilaisia taitokoulutuksia, 
esim. veneenohjaajankoulutus sekä erätaitojen peruskurssi.

Auttaa järjestämään partiotaitokisoja ympäri piiriä sekä kannustaa 
osallistumaan niihin.

Parantaa tapahtumien ja koulutusten saavutettavuutta Helppo tulla –
tunnuksen avulla.

Jalkauttaa omia sekä SP:n ohjelmapainotuksen materiaaleja lippukuntiin.

…jatkuu…



KASVATUS

Tukee lippukuntien perhepartiotoimintaa.

Tukee lippukuntien katsomuskasvatusta.

Tukee lippukuntien kansainvälistä toimintaa esimerkiksi järjestämällä 
leirimatkan Venäjän jamboreelle.

Järjestää kestävämpiä tapahtumia sekä jakaa vinkkejä sellaisten järjestämiseen.

Tekijöinä toiminnanalan puheenjohtaja ja jaostot (ikäkausijaostot sekä 
perhepartio-, kansainvälisyys-, meripartio-, erätaito- kilpailu- ja katsomusjaostot).

https://jarvisuomi.partio.fi/jarvi-suomen-partiolaiset/toiminnanalat/partiokasvatus/


VAPAAEHTOISTUKI

PARTIO KASVAA

Vatu järjestää yhteistyössä muiden toiminnanalojen kanssa  "iltakaakaoita" 
(etätoteutus, vaihtuvat teemat, tukevat lippukuntien johtajistoa).

Etä- ja verkkokoulutuksien kehittämistä ja toteuttamista jatketaan.

Lippukunnilla mahdollisuus hakea koulutusvouchereita piirin järjestämiin 
koulutuksiin.

PARTIO ANTAA TAIDOT ELÄMÄÄN

Ensiapu- ja turvallisuuskoulutukset

Sp:n turvallisuusmateriaalit tuodaan lähemmäksi lippukuntia.

…jatkuu…



VAPAAEHTOISTUKI

PARTIO - PARAS PAIKKA TEHDÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ

AHOT- periaatteiden luominen piirin järjestämiin koulutuksiin

Perehdytysmateriaali piiripesteihin ja pestaajille

KOLINA koulutustapahtumat ovat koko piirin kohtaamis- ja 
kouluttautumispaikka

Kolmen pohjoisen piirin koulutusyhteistyön jatkaminen

Koulutusjärjestelmän mukaiset koulutukset:

• Akela/Sampo-koulutus x2/vuosi

• PJPK x4/vuosi (aikuis-, HILE-, nuoriso- ja välipäivien kurssit)

• Johtokolmikkokoulutus x1/vuosi (yhteistyökurssi)

• Luotsikurssi x1 (etätoteutus)



VIESTINTÄ
PIIRIN VIESTINTÄ ON AKTIIVISTA JA MONIKANAVAISTA

Liplatus ja verkkomedia: Julkaistaan aktiivisesti ajankohtaista ja laadukasta 
sisältöä kaikille ikäluokille. Verkkomedian kehittäminen. 

Nettisivut: Pidetään ajantasaisena, toiminnanalojen tuottamia lippukuntia 
tukevia sisältöjä kehitetään, pysytään mukana valtakunnallisessa 
nettisivukehityksessä. 

Some (Facebook, Instagram): Sisällöntuotanto järjestäytynyttä, Instagramille 
kasvutavoitteet - enemmän yksilöitä ei niinkään lpk:t. Facebook avataan 
puheenjohtajille, lippukuntia tukeva sisällöntuotanto esille.

Uutiskirjeet (Partioposti, Johtolanka): Tuotetaan omia sisältöjä 
valtakunnallisiin uutiskirjeisiin.

Kuvapankki: Kuvien määrää kasvatetaan.

…jatkuu…



VIESTINTÄ
PIIRIN VIESTINTÄ ON TUKEE LIPPUKUNTIEN VIESTINTÄÄ TAVOITTAMAAN UUSIA 
KOHDERYHMIÄ. VIESTINTÄ KOULUTTAA.

Lippukuntia tuetaan paikallismedioiden tavoittamisessa: Tehdään ohje ja 
pidetään työpaja/etäkoulutus.

Aikuisrekry: tuetaan lippukuntia harrastuksen markkinoinnissa aikuisille.

Piiri tukee lippukuntia kehittämään markkinointikanaviaan (nettisivut, some 
ym.)

Piiri- ja lippukuntatoimijoille järjestetään koulutusta viestinnässä.
Lippukunnille tarjotaan mahdollisuutta saada tukea viestintään etänä 
järjestettävillä tukiklinikoilla.



YHTEISKUNTASUHTEET
YHTEISKUNTASUHTEET ON KANNUSTAVA JA PALKITSEVA RYHMÄ LUOTTIKSILLE

Yhteiskuntasuhderyhmän toiminta on hyvin johdettua ja monipuolista.

Y-ryhmä tarjoaa nousujohteisia luottamustehtäviä, jotka innostavat 
vaikuttamistyöhön.

YHTEISKUNTASUHTEET AUTTAVAT LAADUKKAAN PARTIOTOIMINNAN 
TOTEUTTAMISESSA

Y-ryhmä antaa lippukunnille työkaluja kumppanuuksien luontiin ja 
yhteistyöhön.

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET VAIKUTTAA KOKOAAN ENEMMÄN

Y-ryhmä osallistuu aktiivisesti kansalliseen yhteiskuntasuhdetoimintaan.

Järvi-Suomen Partiolaiset vaikuttaa aktiivisesti kunnallisvaaliehdokkaisiin koko 
piirin alueella.



KIITOS!
JARVISUOMI.PARTIO.FI
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