
 

 

 

 

  



Aluksi 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on yksi Suomen 

Partiolaiset ry:n kymmenestä partiopiiristä. Piiri toimii 

Kainuun, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon 

ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella.  

Partiopiirin alueella toimii aktiivisesti yli sata 

lippukuntaa, joissa on yhtensä yli 5 000 partiolaista. 

Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia laadukkaan 

partiotoiminnan järjestämisessä.  Tätä tehtävää piiri toteuttaa toiminnanalojen kautta. 

Piirin toiminnanaloja ovat lippukuntatuki, kasvatus, vapaaehtoistuki, viestintä, talous ja y-

suhteet. Kullakin toiminnanalalla on toiminnanalasta vastaava hallituksen jäsen, ministeri. 

Vuonna 2022 piirihallituksessa aloittaa kasvusta vastaava hallituksen jäsen, jonka tehtävänä 

on koordinoida ja suunnitella piirin jäsenmäärän kasvuun liittyviä toimia. 

Yhtenevät toiminnanalat -malli pyrkii jakamaan käytettävissä olevia resursseja viisaasti. 

Malli muodostaa yhdenmukaisen väylän keskusjärjestöstä piirin kautta lippukuntiin. 

Keskusjärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry ja partiopiirit ovat sopineet 

keskinäisestä työnjaosta yhtenevissä toiminnanaloissa tavoitteena lippukuntien tuen 

paraneminen. Keskusjärjestön ja piirin rooleja ja tehtäviä lippukuntien tukemiseksi 

kuvataan SOPU – keskusjärjestön ja piirien työnjaon käsikirja -dokumentissa.  

Vuonna 2022 piirimme täyttää 15 vuotta. Juhlavuosi näkyy ja kuuluu ympäri vuoden, ja 

jokainen partiolainen pääsee osaksi juhlavuoden ohjelmaa. 

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma perustuu partion strategiaan 2021-2026. 

Toimintasuunnitelmaan on valittu merkittävimmät toimenpiteet strategian 

toteuttamiseksi. Jokaiselle toimenpiteelle on omat tavoitteensa sekä partion strategian 

mittari, jolla voidaan arvioida toiminnan vaikuttavuutta.  



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.  

 

Hallinto ja toimisto 

Piirillä on partiotoimisto, jonka toimipisteet ovat Jyväskylässä ja Kuopiossa. 

Partiotoimistossa työskentelevät työntekijät, joiden tehtävänä on tukea lippukuntia ja 

kaikkien toiminnanalojen työtä koko piirin alueella.  Lisäksi työntekijät tuottavat palveluita 

piirille, lippukunnille ja tukevat piirin luottamushenkilöitä pesteissään sekä tapahtumien 

järjestämisessä. Partiossa aloittaa vuoden 2022 alussa uusi valtakunnallinen 

henkilöstöorganisaatio, jonka toimintaan piiri on sitoutunut. 

Piirin hallinto ja toimisto varmistavat, että piirin hallinto tukee parhaalla mahdollisella 

tasolla piirin ja lippukuntien toimintaa sekä luottamushenkilöitä. Piiri osallistuu aktiivisesti 

Suomen Partiolaisten ryhmien toimintaan, jäsenkokoukseen sekä partioneuvoston 

päätöksentekoon. 



Piirin talous pidetään vakaalla pohjalla. Vuoden 2022 talousarvio on laadittu realistisesti ja 

se pohjautuu tehtäviin toimenpiteisiin. Talousarvio on laskettu mahdollisimman lähelle 

nollatulosta. Piirin tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut, joulukampanja ja valtionapu. 

Valtionapua on laskettu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 

nuorisoalan järjestöjen yleisavustuksen pienentymisen 

seurauksena. Piirin suurimmat kuluerät muodostuvat 

varsinaisen toiminnan kuluista, kuten tapahtumien ja 

koulutusten järjestämisestä, sekä henkilöstökustannuksista. 

 

Kasvatus 

Kasvatuksen toiminnanala tukee lippukuntia partio-ohjelman mukaisen partiokasvatuksen 

järjestämisessä. Kasvatuksen alla toimivat ikäkausijaostot ja taitojaostot, jotka tuottavat 

lippukunnille tukimateriaaleja, järjestävät tapahtumia ja antavat lippukuntien 

vapaaehtoisille ohjausta ja neuvontaa.   

Piirin partiokasvatuksen tarkoituksena on sekä tukea lippukuntien omaa toimintaa että 

järjestää koko piirin yhteisiä tapahtumia. Vuonna 2022 piirissä järjestetään 

partiotaitokilpailuja, erilaisia ohjelmatapahtumia, taitokoulutuksia ja ikäkausiohjelman 

mukaisia koulutuksia. Kasvatuksen järjestämää toimintaa ovat esimerkiksi 

valokuvaustapahtuma Votomaraton, ryhmänohjaajakoulutus ja  veneenohjaajakoulutus. 



Pääsiäisenä järjestetään yhdessä Pohjanmaan Partiolaisten ja Lapin partiopiirin kanssa 

Hile-talvileiri. Lisäksi piirin alueella järjestetään kaksi partiotaitojen SM-kilpailua: Riekon 

Kiepaus II  Kajaanissa maaliskuussa ja  Tehas22 Vaajakoskella lokakuussa. 

Lippukuntatuki 

Lippukuntatuen toiminnanala koostuu alue- ja 

moninaisuusryhmästä. Lippukuntatuki vastaa lippukuntien 

johtamisen ja moninaisuuden tukemisesta sekä lippukuntien 

perustoiminnan kehittämisen ohjaamisesta. Toiminnanala 

auttaa lippukunnan johtajistoa onnistumaan lippukunnan johtamisessa, ihmisten 

johtamisessa, partio-ohjelman toteuttamisen johtamisessa ja moninaisuuden 

huomioimisessa.  

Vuonna 2022 alueryhmä jatkaa paikallis- ja piiriparveiluiden järjestämistä sekä toteuttaa 

etänä tapaamisia valikoiduista lippukuntatuen aiheista. Laadun portaat -työkalun 

hyödyntämistä lippukuntien toiminnan kehittämisen tukemisessa jatketaan. 

Moninaisuusryhmä auttaa lippukuntia moninaisuuden huomioimisessa, ymmärtämisessä 

ja mahdollisissa pulmatilanteissa, jatkaa moninaisuusvinkkien jakamista piirin viestinnässä 

sekä tuo tutuksi Helppo tulla -tunnusta. 



Vapaaehtoistuki 

Vapaaehtoistuen toiminnanala vastaa vapaaehtoisten tukemisesta, osaamisen 

kehittämisestä, mentoroinnista, sekä koulutusjärjestelmän mukaisten koulutuksien 

järjestämisestä. Toiminnan perusperiaatteena on lippukuntien laadukkaan toiminnan 

tukeminen sekä vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen. 

Vuonna 2022 vapaaehtoistuki järjestää monimuotoisia koulutuksia yhdessä keskusjärjestön 

sekä Pohjanmaan Partiolaisten ja Lapin Partiolaisten kanssa. Lippukuntien vapaaehtoisille 

järjestetään käytännönläheisiä turvallisuuskoulutuksia, joissa keskitytään myös henkiseen 

turvallisuuteen. Vuosi 2022 tulee olemaan toiminnan vakiinnuttamisen vuosi. Iltakaakaot 

toteutetaan aiemman vuoden tapaan, ja niistä tulee koko piirin jäsenistön kohtaamis- ja 

kouluttautumispaikka.  

Viestintä 

Viestinnän toiminnanalan vastuulla on partion sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tehtävään 

kuuluu tukea aktiivisesti muita toiminnanaloja viestinnässä ja toteuttaa suunnittellut 

viestintätoimenpiteet. Viestintä vastaa piirin jäsenlehden julkaisemisesta ja muista 

viestintävälineistä, kuten verkkosivuista ja sosiaalisesta mediasta. Viestintä tukee 

lippukuntia näiden omassa viestinnässä ylläpitämällä työkaluja ja kouluttamalla 

lippukuntatoimijoita.  



Vuonna 2022 viestintä keskittää toimintaansa uuden strategian mukaisten painotusten 

ilmaisemiseen. Eri kanavissa tapahtuvan viestinnän sisällöt tukevat lippukuntien 

ajankohtaisia asioita ja kansallisia kampanjoita, joista tärkeimmät ovat Liity partioon –

kampanjat tammikuussa ja elokuussa, Esikoulujen Partioviikko sekä 

adventtikalenterikampanja.  Lisäksi viestintä tukee piirin muita toiminnanaloja tuomalla 

näkyväksi piirin toimintaa. Viestintä pyrkii lisäämään piirin viestinnän ja markkinoinnin 

saavutettavuutta ja avoimuutta muun muassa saavutettavuuden arvioinnin ja monikielisen 

sisällön avulla. Viestintä tukee lippukuntia tarjoamalla apua viestinnän suunnittelussa. 

Perusviestinnän lisäksi lippukuntia tuetaan paikallismediayhteistöissä sekä 

monikielisyyden lisäämisessä. Lisäksi lippukuntia tuetaan tarjoamalla heille valmiita 

partiomateriaaleja, kuten julisteita ja esitteitä. Viestintä ylläpitää ja kehittää piirin olemassa 

olevia viestintäkanavia sekä seuraa valtakunnallista kehitystä erityisesti verkkomediaan 

liittyen.  

Yhteiskuntasuhteet ja talous 

Yhteiskuntasuhteiden hoitamisen tavoitteena on turvata partiotoiminnan asema 

merkittävänä toimijana partiopiirin alueella ja tarjota tukea nykyistä parempien 

yhteistyösuhteiden kehittämiselle niin piiri- kuin lippukuntatasolla. Taloustoiminnanalan 

tehtävänä on turvata riittävät taloudelliset toimintaedellytykset partiotoiminnalle. 

Vuonna 2022 yhteiskuntasuhteiden ja talouden toiminnanala jatkaa toiminnan 

kasvattamista ja lippukuntien tukemista entistä aktiivisemmin. Olemassa olevia 

kumppanuuksia ja kirkkosuhteita ylläpidetään aktiivisesti koko piirin alueella. Järvi-



Suomen Partiolaiset myös näkyy ja kuuluu alueen 

paikallismedioissa. Lippukunnille laaditaan oppaat 

taloudenhallinnasta ja kirjanpidosta sekä kumppanuuksista.  

 

 

 

 

Kuvat: Tero Maaniemi, Atte Kesti ja Susanna Sillanpää 
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