Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Toimintasuunnitelma 2023

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, kasvu sekä talous ja yhteiskuntasuhteet. Jokaisella toiminnanalalla on
toiminnanalasta vastaava hallituksen jäsen, ministeri.
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 on
lippukuntien tuen paraneminen. Keskusjärjestön
ja piirin rooleja ja tehtäviä lippukuntien tukemiseksi kuvataan SOPU – keskusjärjestön ja piirien
työnjaon käsikirja -dokumentissa.
Vuoden 2023 toimintasuunnitelma perustuu partion strategiaan 2021-2026. Toimintasuunnitelmaan on valittu merkittävimmät toimenpiteet

strategian toteuttamiseksi. 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. Huolehdimme vapaaehtoistemme pestihyvinvoinnista
pestikeskusteluilla, piirin luottamushenkilöille
eli luottiksille suunnatuilla virkistysohjelmilla
seminaarien yhteydessä sekä kiittämällä vapaaehtoisiamme ansiomerkein ja muilla tavoin. Kannustamme myös lippukuntia aktiiviseen kiittämiseen ja muistamiseen.

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.
Piirin hallinto ja toimisto varmistavat, että piirin
hallinto tukee parhaalla mahdollisella tasolla piirin ja lippukuntien toimintaa sekä luottamushenkilöitä. Piiri osallistuu aktiivisesti Suomen Partiolaisten ryhmien, verkostojen ja laajennettujen

valiokuntien toimintaan, jäsenkokoukseen sekä
partioneuvoston päätöksentekoon.

materiaalipaketti lippukunnille. Tapahtumiin ja
koulutuksiin rekrytoidaan tekijät erikseen.

Piirin talous pidetään vakaalla pohjalla. Vuoden
2023 talousarvio on laadittu realistisesti ja se
pohjautuu tehtäviin toimenpiteisiin. Talousarvio
on laskettu mahdollisimman lähelle nollatulosta.
Piirin tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut,
joulukampanja ja valtionapu. Piirin suurimmat
kuluerät muodostuvat varsinaisen toiminnan kuluista, kuten tapahtumien ja koulutusten järjestämisestä sekä henkilöstökustannuksista. Piiri jatkaa korona-aikana hyväksi havaitsemiaan etä- ja
hybdirikäytäntöjä.

Kasvu

Vuonna 2022 aloitettu palvelualueyhteistyö Hämeen, Etelä-Karjalan ja Kymin partiopiirien
kanssa jatkuu vuonna 2023. Yhteistyön myötä
palvelualueella käytetään yhä viisaammin toimihenkilörerusseja ja päällekkäistä tekemistä vähennetään entisestään - tämä mahdollistaa resurssien paremman kohdentamisen lippukuntien
tukemiseen. Yhteistyötä tehdään palvelualueella
myös muun muassa koulutuksen parissa, jotta
yhä useammalla partiolaisella on mahdollisuus
päästä osallistumaan koulutuksiin.
Vuonna 2024 pidetään Järvi-Suomen 5. piirileiri. Vuoden
2023 aikana piirileirin staabia
tuetaan pesteissään ja hallinto
osaltaan varmistaa piirileiriprojektin onnistumista. Piirileiri näkyy piirin toiminnassa jo vuonna
2023.
Piirin uusien sääntöjen mukaan koko hallitus valitaan kerralla. Vuoden 2023 aloittaakin siis kokonaan uusi hallitus. Vuoden alussa on siis syytä
kiinnittää huomiota hallituksen ryhmäytymiseen
ja pestaukseen.

Kasvatus
Kasvatuksen toiminnanala tukee lippukuntia
partio-ohjelman mukaisen partiokasvatuksen
toteuttamisessa. Piirin partiokasvatuksen tarkoituksena on sekä tukea lippukuntien omaa toimintaa että järjestää koko piirin yhteisiä tapahtumia.
Kasvatusryhmä tarjoaa lippukuntien vapaaehtoisille ohjausta ja neuvontaa partiokasvatukseen
liittyvissä asioissa.
Kasvatuksen toiminnanalassa toimii kisa- ja meripartiojaostot. Kisajaosto mahdollistaa partiotaitokisat yhteistyössä järjestävien lippukuntien
kanssa. Meripartiojaosto vastaa veneohjaajakurssien toteutumisesta ja muusta meripartiotoimintaan liittyvästä. Vuonna 2023 kasvatuksen toiminnanalalla on myös suunnitelmissa toteuttaa
ryhmänohjaajakoulutus,
perhepartio-ohjaajakoulutus, votomaraton sekä tarpojatapahtuman

Kasvun toiminnanala on piirin uusin toiminnanala, jonka alaisuudessa ei toistaiseksi toimi
ryhmiä. Kasvun toiminnanala tukee uusien lippukuntien perustamista, aikuisrekryä sekä piirin
lippukuntien jäsenmäärän kasvua.
Vuonna 2023 kasvun toiminnanala järjestää kasvutreffejä lippukuntatoimijoille kaksi kertaa vuoden aikana: kerran keväällä ja kerran syksyllä.
Vuoden 2023 tavoitteena on perustaa yksi uusi
lippukunta piirin alueelle. Lisäksi vähintään yksi
piirin lippukunnista osallistuu valtakunnalliseen
valmennusohjelmaan vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus kasvattaa piirin jäsenmaksun maksaneiden määrää.

Lippukuntatuki
Lippukuntatuen toiminnanala koostuu alue- ja
moninaisuusryhmästä. Lippukuntatuki tukee
lippukuntien johtamista ja moninaisuustyötä sekä ohjaa lippukuntien perustoiminnan kehittämistä. Toiminnanala auttaa
lippukunnan johtajistoa onnistumaan lippukunnan ja sen jäsenten johtamisessa sekä moninaisuuden huomioimisessa.
Vuonna 2023 lippukuntatuki järjestää paikallis- sekä etäparveiluita kevät- ja syyskaudella.
Paikallisparveiluiden yhteydessä järjestetään tapaamisia alueen tarpojille ja samoajille. Vuoden
aikana nykyisiin lintualueiden rajoihin tehdään
tarvittavia muutoksia aluejaon selkeyttämiseksi.
Alueryhmä sekä järjestökoordinaattorit jatkavat
lippukuntien tukemista ja valmentamista muun
muassa Laadun portaat -työkalun avulla. Moninaisuusryhmä auttaa lippukuntia moninaisuuden
huomioimisessa, jatkaa moninaisuusvinkkien
jakamista piirin viestinnässä, tukee Helppo tulla
-tunnuksen käytössä sekä käynnistää Kaikki mukaan -koulutukset piirissä.

Vapaaehtoistuki
Vapaaehtoistuen toiminnanala tukee vapaaehtoisia ja kehittää vapaaehtoisten osaamista. Vapaaehtoistuki kehittää piirin mentorointiohjelmaa
sekä huolehtii koulutusjärjestelmän mukaisten
koulutuksien järjestämisestä piirin alueella. Toiminnan tarkoituksena on tukea lippukuntia toteuttamaan laadukasta partiotoimintaa sekä huolehtia kaikkien vapaaehtoisten jaksamisesta.
Ohjelmapainotus Sanoista tekoihin näkyy vapaa-

ehtoistuen toiminnassa vuonna 2023. Toiminta on
suunniteltu lippukuntia varten siten, että lippukunnilla olisi parhaat mahdolliset keinot toteuttaa toimintaansa niin ohjelmapainotuksen kuin
partion strategian pohjalta. Vapaaehtoistuen järjestämät koulutukset ja tapahtumat tukevat lippukuntia päivittäisen toiminnan toteuttamisessa
sekä kehittävät vapaaehtoisten valmiuksia toimia
omassa pestissä. Tavoitteena on myös, että vuoden 2023 aikana piiriin saadaan osaamisvastaava,
mentorointivastaava sekä aikuispartiosta vastaava luottis. Piirille koulutetaan oma ea-kouluttaja,
mikä lisää lippukuntien mahdollisuuksia vahvistaa ensiapuosaamista.
Aiemmilta vuosilta tuttu koulutustapahtuma Kolina tekee paluun piirin tapahtumakalenteriin
syksyllä 2023. Kolina on kaikille yhteinen tapahtuma, jossa piirin ja lippukuntien vapaaehtoisille tarjotaan omaan pestiin tukea, informoidaan
partion uusista tuulista ja ennen kaikkea tavataan
vanhoja ja uusia partioystäviä.
Ensi vuosi tuo tullessaan uudistuksia. Koulutuksien ilmoittautumisessa siirrytään kahden ilmoittautumisen sykliin: kevään 2023 koulutuksiin
ilmoittautuminen tapahtuu 15.12.2022 mennessä ja syksyn koulutuksiin 30.5.2023 mennessä.
Ilmoittautumisuudistuksen lisäksi vapaaehtoistuki aloittaa koulutus- ja turvallisuusyhteistyön
Hämeen, Etelä-Karjalan ja Kymin partiopiirien
kanssa. Yhteistyö varmistaa laadukkaan koulutuksen sekä yhtäläiset koulutuskäytänteet. Se
myös parantaa partioturvallisuutta piireissä.

Viestintä
Viestinnän toiminnanala vastaa piirissä sisäisestä
ja ulkoisesta viestinnästä sekä partion markkinoinnista Järvi-Suomen alueella. Viestintä tuottaa sisältöä piirin omiin sekä valtakunnallisiin
kanaviin, tukee ja kouluttaa sekä piirin luottiksia
että lippukuntia viestinnässä ja huolehtii siitä,
miltä piirin brändi näyttää.

Perustoiminnan lisäksi viestintä kouluttaa, pitää huolta omista luottiksistaan sekä painottaa
tiettyjä aiheita tekemisessään.
Lippukuntien
luottiksia kahdessa Kolina-tapahtumassa järjestettävässä työpajassa. Viestinnän omia luottiksia tuetaan osallistumisissa SP:n tai muiden
piirien viestintäkoulutuksiin. Viestinnän luottiksien ryhmäytymiseen panostetaan järjestämällä
viestijöiden oma tapaaminen, jossa pääasiana on
hauskanpito ja yhteishengen luominen.
Viestinnän painotuksina vuonna 2023 ovat ilmastovastuullisuustyö sekä saavutettavuus. Ilmastovastuullisuustyöstä pyritään viestimään useissa
eri kanavissa ja erilaisista näkökulmista. Saavutettavuuteen puolestaan kiinnitetään huomioita
piirin kanavissa julkaistavien kuvien ja verkkosivujen pysyvien tekstien osalta.

Talous ja yhteiskuntasuhteet
Yhteiskuntasuhteiden hoitamisen tavoitteena
on turvata partiotoiminnan asema merkittävänä toimijana partiopiirin alueella ja tarjota tukea
nykyistä parempien yhteistyösuhteiden kehittämiselle niin piiri kuin lippukuntatasolla. Toiminnanala koostuu yhteiskuntasuhde- ja talousryhmästä, jolla on oma puheenjohtaja.
Talouden painotuksena vuonna 2023 on uuden sijoitussuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta.
Piirin taloudenhoito on vastuullista ja kestävää.
Vakaa talous mahdollistaa järkevät investoinnit.
Yhteiskuntasuhdetoiminnan painotuksena ovat
eduskuntavaalit sekä Kestävästi partiossa –tunnuksen edistäminen. Lippukuntia tuetaan mm.
oman toiminnan hiilijalanjäljen mittaamisessa.
Yhteiskuntasuhde- ja talousryhmä tarjoaa hyvin
johdetun ja monipuolisen luottamustehtävän, ja
ryhmään rekrytoidaan lisää luottiksia.

Vuonna 2023 viestinnässä varmistetaan laadukkaan perustoiminnan toteutuminen. Käytössä
olevia viestintä- ja somekanavia ovat piirin ja
SP:n uutiskirjeet Partioposti ja Johtolanka, piirin
nettisivut, Liplatuksen verkkojulkaisu, Facebook,
Instagram ja LinkedIn. Vuonna 2023 paperisena
postitettavan Liplatus-piirilehden korvaavat kahdesti vuodessa postitettava tapahtumajuliste sekä
alle 18-vuotiaiden partiolaisten huoltajille lähetettävä Huoltajaposti. Liplatuksen verkkoversio
säilyy ja sitä kehitetään yhdessä valtakunnallisen
verkkomedian kehityksen mukana. Varsinaisten
julkaisukanavien lisäksi viestintä ylläpitää piirin
kuvapankkia sekä materiaalipankkia.
Kuva: Susanna Sillanpää

Tapahtumakalenteri 2023
Aika		Tapahtuma							Paikka
27.12. - 2.1.
Ko-Gi 146 Kaamos						
Leirikari, Rovaniemi
24.1. - 26.1.
Teams-parveilut						Teams
1.1.		
Kasvun treeniohjelman haku alkaa
4.1.- 8.1.
Ko-Gi 147 Pääsiäinen						Niiniranta, Valkeala
9.1.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH 1/2023			
Teams
7.1.		
Hallituksen kauden aloitus, palvelualuetreffit
		
hallituksille (J-SP, Häme, Kymi, E-KP)			
Teams
11.1.		
Partioneuvoston työvaliokunta PN I/2023			
Teams
14.1. - 15.1.
Hallituksen talviseminaari ja SPH I/2023			
Kiljava
17.1. - 17.1.
Kirkkosuhdewebinaari A-jäsenille				
Teams
20.1. - 22.1.
YSP-koulutus
21.1.		
Luottissemma 1						Teams
28.1. - 29.1.
KV-trainee, osa 1
30.1.		
Partioneuvoston iltakoulu PN I/2023			
Teams
3.2. - 5.2.
Johtokolmikkokoulutus					Teams
3.2. - 5.2.
Akela-sampo-koulutus					Teams
4.2. - 5.2.
Järjestön johdon vuoden aloitus
5.2. - 5.2.
Partioneuvoston järjestäytymiskokous PN I/2023
6.2.		Vastuullisuusverkoston tapaaminen				Teams
7.2.		Valmentajavastaavien verkosto I				Teams
11.2. - 12.2.
Palvelualue B:n seminaari (hallitus ja puheenjohtajat)
Hollola
10.2. - 12.2.
Minä Partiolaisena -koulutus 2. osa (1. osa 2022)		
Laitikkala
10.2. - 12.2.
Ko-Gi-staabikoulutus
(varaamatta)
11.2.		
Yhteiskuntasuhteiden piiripäivä
13.2.		Piirinjohtajien Teams						Teams
15.2.		Ko-Gi:n untuvikkoilta					Teams. Mahdollisesti 		
										myös livenä.
15.2.		Valmentajaverkoston tapaaminen I				Teams
16.2.		Valiokuntien puheenjohtajien Teams			Teams
20.2.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH II/2023			
Teams
21.2.		Aikuisverkoston tapaaminen					Teams
22.2.		
Muistelemispäivä
28.2.		SPH II/2023							Partioasema, Helsinki
28.2.		Meripartiojohtajien tapaaminen				Teams
1.3.		Moninaisuustoimijoiden tapaaminen			Teams
10.3. - 12.3.
Koulutusohjaajakoulutus, 1. osa
11.3. - 11.3.
Valmentajakurssi 1/23, monimuotototeutuksen lähipäivä
17.3.		
Piirinjohtajatapaaminen
17.3.		
Valiokuntien puheenjohtajien tapaaminen
17.3. - 19.3.
Kipparikurssi 1 / teoriaosa
17.3. - 19.3.
NMEA- kurssi 1/23						
Teams/ live?
17.3. - 19.3.
KV-trainee, osa 2
18.3. - 19.3.
Partion kevätpäivät, laajennetut valiokunnat
21.3.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH III/2023			
Teams
21.3.		Johtokolmikkotapaamiset					Teams
23.3.		
Partioneuvoston työvaliokunta PN II/2023			
Teams
30.3.		SPH III/2023							Partioasema, Helsinki
1.4. - 2.4.
Partiotaitojen talvi-SM-kilpailut. Kairan Kulkija
1.4. - 2.4.
Moninaisuuspäivät
1.4. - 2.4.
Sisujohtajakoulutus
1.4. - 2.4.
Meripartiojohtajapäivät
2.4.		Kevätkokous							Mikkeli
3.4.		Valmentajavastaavien verkosto II				Teams
5.4. - 10.4.
Ko-Gi 148 Sadonkorjuu					
Nedergård, Kirkkonum										mi

6.4. - 10.4.
Ko-Gi 147 Pääsiäinen						
Asinsaari, Taipalsaari
7.4. - 10.4.
PJPK 1/2023							Kitee, Röskö
11.4.		
Partioneuvoston iltakoulu PN II/2023			
Teams
14.4. - 16.4.
Kipparikurssin teoriaosa II
15.4. - 16.4.
Partioneuvoston kevätkokous PN II/2023			
Partioasema, Helsinki
15.4. - 16.4.
Nuoren mielen ensiapu -ohjaajakoulutus			
Partioasema, Helsinki
18.4.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH IV/2023			
Teams
20.4.		Piirinjohtajien Teams						Teams
21.4. - 23.4.
Kohtaus 2023
21.4. - 23.4.
Koulutusohjaajakoulutus, 2. osa
21.4.		
Koulutusohjaajaverkoston tapaaminen (Kohtauksessa)
25.4.		Valmentajatapaaminen II					Teams
26.4.		Aikuisverkoston tapaaminen					Teams
26.4.		SPH IV/2023							Partioasema, Helsinki
1.4. - 31.5.
Paikallisparveilut + tarpojien ja samoajien tapaaminen
		paikallisparveilun yhteydessä
4.5.		Valiokuntien puheenjohtajien Teams			Teams
6.5. - 7.5.
Kuvauskoulutus
6.5.		
Partiotaitojen kevät-SM-kilpailut
6.5. - 7.5.
Samoaja-vaeltajakisat					Kuopio
12.5. - 14.5.
Luottissemma 2
13.5.		Sudenpentu-seikkailijakisat					Kitee ja Jyväskylä
15.5.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH V/2023			
Teams
17.5. - 21.5.
Ko-Gi 146 Kaamos						
Evo, Hämeenlinna
18.5. - 21.5.
Overture Diversity Network
18.5. - 21.5.
Eräopaskurssin teoriaosa
19.5. - 21.5.
Tarpojatapahtuma						lippukunnan järjestä
										mässä paikassa
22.5.		SPH V/2023							Partioasema, Helsinki
24.5. - 25.5. Toimihenkilöpäivät
6.6.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH VI/2023			
Teams
7.6.		Piirinjohtajien Teams						Teams
8.6. - 14.6.
Ko-Gi 150 Yötön yö - Nattlös natt				
Kåtan, Muonio
15.6.		SPH VI/2023							Partioasema, Helsinki
16.6. - 18.6.
Hallitussemma 1						Kuopion seutu
20.6.		
Johtajatulien ilmo DL
28.6. - 2.7.
PJPK 2/2023							Jyväskylän seutu
1.7. - 30.7.
Explorer Belt (Tsekki)					
Tsekki
1.7. - 9.7.
Ko-Gi 149 pitkä leiri						
Evo, Hämeenlinna
22.7. - 26.7. Maailmankonferenssi (Kypros)				
Kypros
1.8.		
Kasvun treeniohjelman haku alkaa
2.8. - 18.8.
Maailmanjamboree (Etelä-Korea)
9.8.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH VII/2023			
Teams
10.8.		Valiokuntien puheenjohtajien Teams			Teams
11.8. - 13.8.
Syyssauna							Kuopion seutu
15.8.		Piirinjohtajien Teams						Teams
19.8. - 20.8. Hallituksen eloseminaari ja SPH VII/2023
22.8.		Teams-parveilut						Teams
23.8.		Teams-parveilut						Teams
25.8. - 27.8. Johtajatulet							Evo, Hämeenlinna
27.8.		
Koulutusohjaajaverkoston tapaaminen (Johtajatulilla)
Evo, Hämeenlinna
30.8.		
Explo ilmo DL
31.8.		Kirkkosuhdewebinaari A-jäsenille				Teams
1.9. - 3.9.
ROK 1-osa
6.9.		Aikuisverkoston tapaaminen					Teams
7.9.		Valmentajavastaavien verkosto III				Teams
9.9.		
Vastuullisuusverkoston tapaaminen
9.9.		Tarpojakisat							Kuopio
12.9.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH VIII/2023			
Teams
12.9.		Valmentajaverkosto III					Teams		

14.9. - 17.9.
Kipparikurssi 1 / käytännön osa
14.9. - 17.9.
Ko-Gi 148 Sadonkorjuu					
Evo, Hämeenlinna
15.9. - 17.9.
Minä Partiolaisena -koulutus 1. osa
16.9. - 17.9.
Partion tulevaisuusseminaari
16.9. - 17.9.
NMEA-koulutus 2/23						
Teams/ live
21.9.		SPH VIII/2023							Partioasema, Helsinki
22.9. - 24.9. Y-traineekoulutuksen 1. osa
22.9. - 24.9. PJPK 3/23 1. osa						
Kuopion seutu
22.9. - 24.9. Akela-sampo-koulutus 2/2023				
Kuopio?
23.9.		
Viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivä
29.9. - 1.10.
Valmentajakurssi 2/23
30.9.		
LuotsiSatelliitti
30.9. - 1.10.
Nuoren mielen ensiapu -ohjaajakoulutus			
Partioasema, Helsinki
1.10. - 31.10. Paikallisparveilut + tarpojien ja samoajien tapaaminen
		paikallisparveilujen yhteyteen
3.10.		Ko-Gi:n untuvikkoilta					Teams. Mahdollisesti 		
										myös livenä.
3.10.		Piirinjohtajien Teams						Teams
7.10. - 8.10.
Partion syyspäivät, laajennettujen valiokuntien
		tapaaminen
10.10.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH IX/2023			
Teams
13.10. - 15.10. Ko-Gi-staabikoulutus					(varaamatta)
14.10. - 15.10. Partiotaitojen syys-SM-kilpailut
18.10.		SPH IX/2023							Partioasema, Helsinki
20.10. - 22.10. Explo
20.10. - 22.10. Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet
25.10.		PJPK:n johtamistehtävän ohjaajakoulutus			Teams
27.10. - 29.10. Kolina								Kuopion seutu
27.10. - 29.10. Viestintäkoulutus Kolinassa, 2 kpl (kriisiviestintä,
		yleinen lpk viestintä)						Kuopion seutu
27.10.		Ko-Gi-ohjausmoduuli					Kuopion seutu
28.10.		
perhepartio-ohjaajakoulutus
27.10. - 29.10. ROK 2-osa							Kuopion seutu
28.10. - 29.10. Votomaraton							Kuopion seutu
29.10.		Syyskokous							Kuopion seutu
31.10. - 2.11. Valtakunnalliset seppo-päivät
31.10.		SP hallituksen työvaliokunta X/2023				Teams
1.11.		Valiokuntien puheenjohtajien Teams			Teams
2.11.		
Partioneuvoston työvaliokunta PN III/2023			
Teams
2.11. - 5.11.
Ko-Gi 150 Yötön yö - Nattlös natt				
Oriniemi, Turku
3.11. - 5.11.
Y-traineekoulutuksen 2. osa
3.11. - 5.11.
Ko-Gi 149 pitkä leiri						
Laitikkala, Pälkäne
3.11. - 5.11.
J-SP JV- kurssi						Jyväskylä
6.11.		Piirinjohtajien Teams						Teams
7.11.		Johtokolmikkotapaamiset					Teams
8.11.		Aikuisverkoston tapaaminen					Teams
9.11.		SPH X/2023							Partioasema, Helsinki
10.11. - 12.11. Pelastautumiskurssi
10.11. - 12.11. Minä Partiolaisena -koulutus 2. osa
10.11. - 12.11. PJPK 3, 2. osa							
Kuopion seutu
15.11.		Valmentajavastaavien verkosto IV				Teams
20.11.		
Partioneuvoston iltakoulu PN III/2023			
Teams
23.11.		Valmentajaverkoston tapaaminen IV			Teams
24.11. - 26.11. Kipparikurssi 2
25.11. - 26.11. Moninaisuustoimijoiden tapaaminen			
Helsinki
25.11. - 26.11. Partioneuvoston syyskokous PN III/2023			
Partioasema, Helsinki
5.12.		
SP hallituksen työvaliokunta SPH XI/2023			
Teams
8.12. - 9.12.
Hallitusseminaari 2						Jyväskylä
13.12.		SPH XI/2023							Teams

14.12.		Joulukahvit							Kuopio, Mikkeli, Jyväs										kylä, Teams
30.12. - 7.1.
Eräopaskurssin talviosa
		Luotsikurssi (YTP/Lappi)
		Partiokouluttajakoulutus (YTP/Lappi)
		
ROKK ryhmänohjaajakouluttajakoulutus, palvelualue B
		
Etelä-Karjalan Partiolaisilla tarjolla jatko-ROK 29.9.-1.10.

