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1 Piirihallituksen 
sanat 

Vuosi 2022 alkoi olemaan 
jo jokseenkin normaa-
li toimintavuosi, vaikka 
korona näkyi erityisesti 
kevätpuoliskolla. Piiri 
pääsi viimein pitkästä ai-
kaa tapaamaan lippukun-
tia livenä ja järjestämään 

lähikoulutuksia. Piirissä 
pidettiin monia perinteikkäitä tapahtumia, kuten 
luottiksille suunnattu syyssauna ja valokuva-
uskilpailu Votomaraton. Pitkittynyt pandemia-
tilanne ja hyökkäyssota Ukrainassa kuitenkin 
vaikuttivat muun muassa luottamushenkilöiden 
pestimotivaatioon ja haastoivat piirin toimin-
taa muun muassa tapahtumien ja koulutusten 
järjestämisessä.  

Piirin aluella järjestettiin kuluneena vuonna 
kahdet partiotaitojen SM-kisat: talvella mes-
taruuksista kisaltiin Riekon kiepaus II kisoissa 
Kajaanissa ja syysmestaruudet ratkottiin Vaa-
jakoskella Tehas22-kisoissa. Lisäksi pääsimme 
vihdoin leireilemään puolen Suomen talvijam-
boreella Kemijärvellä pääsiäisenä yhdessä Lapin 
Partiopiirin ja Pohjanmaan Partiolaisten kanssa. 
Leiri keräsi yhteensä 500 osallistujaa.   

Hallinnollisella puolella päivitimme piirin sään-
nöt 2020 luvulle ja kävimme läpi piirin toimintaa 
ohjaavat päivittämättömät dokumentit. Lisäksi 
laadimme piirille sijoitusstrategian. Piirin jä-
seneksi liittyi uusi lippukunta Tuluspartio ry. 
Vuonna 2022 myös käynnisteltiin uutta henki-
löstö organisaatiota sekä yhteistyötä palvelualue 
B:n (lempinimeltään Hankalat Unidet) piirien 
kanssa.   

-Hallitus 2023

2 Partiopiiri 

Vuosi 2022 oli Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n 
15. toimintavuosi. Järvi-Suomen Partiolaiset 
ry perustettiin 21.4.2007 Pieksämäellä ja se on 
merkitty yhdistysrekisteriin 2.8.2007 rekisteri-
numerolla 196.889 Y-tunnuksenaan 2138048-
7. Järvi-Suomen Partiolaiset ry on partiopiiri, 
joka toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Poh-
jois-Karjalan, Kainuun ja Keski-Suomen maa-
kuntien alueella. 

Partiopiiri on jaettu viiteentoista lintujen mu-
kaan nimettyyn lähialueeseen. Partiopiiri jär-
jestää toimintaa kattavasti koko piirin alueella. 
Vuoden 2022 loppuun mennessä partiopiirin 
jäseneksi oli liittynyt tai sen lippukuntalistalle 

oli merkitty yhteensä 137 lippukuntaa, joissa oli 
31.7.2022 yhteensä 4 979 jäsenmaksun maksa-
nutta jäsentä. Partion toimintakausi on 1.8.–31.7., 
joten jäsenmaksun mukaan tarkasteltavat jäsen-
tilastot päätetään aina päivämäärään 31.7. 

15. toimintavuoden kunniaksi piirissä vietettiin 
juhlavuotta, joka näkyi vahvana perustoimintana 
juhlahöysteellä ympäri vuoden. Osallistumalla 
vähintään yhteen piirin tapahtumaan oli piirin 
partiolaisella mahdollisuus saada juhlavuoden 
merkki kiinnitettäväksi partioasuun. Merkkejä 
tilatiin piiriltä yhteensä 1250 kappaletta. Par-
tioviikolla pidettiin Partiopäivä-niminen päi-
vätapahtuma Kuopiossa, joka keräsi yhteen yli 
400 piirimme partiolaista. Partiopäivän aikana 
osallistujat osallistuivat joko partiomessuun 
tai partioaatteeseen perustuvaan tunnustukse-
ton ohjelmaan. Iltapäivällä osallistujat kiersivät 
partion Sanoista tekoihin -ohjelmapainotukseen 
liittyviä rasteja, jotka käsittelivät YK:n kestävän 
kehityksen eri teemoja. 

3 Hallinto 

3.1 Vuosikokoukset 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n ylin päättävä 
elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva pii-
rin varsinainen kokous: kevät- ja syyskokous. 
Kokouksissa päätösvaltaa käyttävät partiopiirin 
rekisteröidyt lippukunnat, jotka on hyväksytty 
piirin jäseniksi. 

Kevätkokous pidettiin Partiopäivän päätteek-
si Kuopiossa Kuopion Steinerkoulu Virkkulan 
tiloissa 24.4.2022. Kokoukseen osallistui 26 
äänivaltaista partiolaista ja edustettuna oli yh-
teensä 22 lippukuntaa, joilla oli käytettävissään 
yhteensä 44 ääntä. Lisäksi kokoukseen osallis-
tui 12 partiolaista ilman valtakirjaa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Annina Koskinen, Kal-
lan Tytöt ry ja sihteerinä järjestökoordinaattori 
Perttu Willman, Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry.  
 
Syyskokous järjestettiin 20.11.2022 Jyväskylässä 
Ylioppilastalo Ilokivellä Jyväskylässä. Kokouk-
seen osallistui yhteensä 44 äänivaltaista parti-
olaista ja edustettuna oli yhteensä 31 lippukun-
taa, joilla on käytettävissään yhteensä 58 ääntä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Satu Huhtala, 
Vaajan Valppaat ry ja sihteerinä järjestökoordi-
naattori Perttu Willman, Suomen Partiolaiset ry. 

3.2 Piirihallitus 

Varsinaisten kokousten välillä piirin asioista 
päättää piirihallitus, jonka tehtävänä on johtaa 
piirin toimintaa varsinaisten kokousten päätös-



ten mukaisesti. Piirihallitukseen kuului vuon-
na 2022 piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja viisi 
jäsentä, joilla jokaisella oli oma vastuualueensa 
partiojärjestön yhtenevien toiminnanalojen 
mukaan. Toiminnanaloja olivat lippukuntatuki, 
vapaaehtoistuki, kasvatus, kasvu, yhteiskunta-
suhteet ja talous sekä viestintä. Kasvatuksesta 
vastaavaa hallituksen jäsentä ei ollut hallitukses-
sa vuonna 2022. 

Piirihallituksen sihteerinä toimi tammikuusta 
maaliskuuhun järjestökordinaattori Pia Salmela 
ja maaliskuusta eteenpäin järjestökordinaattori 
perttu Willman. Piirihallitus piti vuoden 2022 
aikana yhteensä 11 kokousta. Yhtä kokousta 
lukuun ottamatta piirihallitus kokoontui joko 
Teams-kokouksina tai sähköpostikokouksina. 

Piirihallituksen jäsenet vuonna 2022: 

Piirinjohtaja, Siiri Niinivirta, Ekin Partio ry 

Piirin varajohtaja, Miikael “Miksu” Saksman, 
Kuokkalan Vetehiset ry 

Kasvu, Hanna ”Hansu” Moisio, Kallan Tytöt ry 

Lippukuntatuki, Matilda Hamara, Kortepartio ry 

Vapaaehtoistuki, Jonna Karppanen,  
Sonkapartio ry 

Viestintä, Rosariina Suhonen,  
Puijon Pakertajat ry 

Yhteiskuntasuhteet ja talous, Jonni Nykänen, 
Petosen Polunetsijät ry 

3.3 Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry, Jäsenkokous 

Jäsenkokous on Suomen Partiolaiset ry:n korkein 
päättävä elin. Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry:n 17. varsinainen jäsenkokous järjes-
tettiin Helsingissä 12.-13.11.2022. Järvi-Suomen 
Partiolaiset ry:llä oli käytössään 11 ääntä. Piiriä 
edusti kokouksessa 11 varsinaista delegaattia ja 
kaksi varadelegaattia. Piirin delegaatio otti ko-
kouksessa aktiivisesti kantaa ja osallistui keskus-
teluihin.

Piirin delegaatioon kuului: Reetta Suonpää (dele-
gaation puheenjohtaja), Huhtapartio ry; 
Vilma Holmberg, Reippaat Pojat ry; Lasse Pik-
karainen, Kajaanin Korvenpojat ry; Jonna Karp-
panen, Sonkapartio ry; Atte Kesti, Huhtapartio 
ry; Matilda Hamara, Kortepartio ry; Miikael 
Saksman, Kuokkalan Vetehiset ry; Siiri Niini-
virta, Ekin Partio ry; Hanna Moisio, Kallan Työt 
ry; Atte Jantunen, Reippaat Pojat ry ja Rosariina 

Suhonen, Puijon Pakertajat ry. Vara delegaatteina 
toimivat Tuija Kautto, Reippaat Pojat ry;  
Laura Tiittanen, Kiteen Rajasamoojat ry ja  
Lasse Roiha, Puijon Pakertajat ry 
 
Lisäksi Reetta Suonpää edusti piiriä ylimääräi-
sessä jäsenkokouksessa 

3.4 Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry, Partioneuvosto 

Partioneuvosto on Suomen Partiolaiset ry:n kor-
kein päättävä elin jäsenkokousten välillä. Partio-
neuvostossa on edustettuna kaikki Suomen par-
tiopiirit sekä ruotsinkielinen jäsenjärjestö FiSSc 
– Finlands Svensk Scouterna. Järvi-Suomen 
Partiolaiset oli aktiivisesti edustettuna ja mukana 
päättämässä valtakunnallisen partion yhteisistä 
asioista kaikissa kahdessa partioneuvoston sään-
tömääräisessä kokouksessa vuonna 2022.   

Piirin edustajat Suomen Partiolaisten par-
tioneuvostossa vuonna 2022: 

Siiri Niinivirta, Ekin Partio ry 

Reetta Suonpää, Huhtapartio ry 

Piirin varaedustajat Suomen Partiolaisten 
partioneuvostossa vuonna 2022:

Jonna Karppanen, Sonkapartio ry 

Miikael Saksman, Kuokkalan Vetehiset ry 

Rosariina Suhonen, Puijon Pakertajat ry 

Mervi Varis, Vaarojen Siskot ja Veikot ry 

3.5 tapahtumat luottamushenkilöille 

Järvi-Suomen Partiolaisissa toimi vuoden 2022 
aikana varsinaisessa merkityssä pestissä reilu 50 
luottamushenkilöä eli luottista. Luottikset toimi-
vat piirin eri ryhmissä sekä tapahtumissa pro-
jektiluonteisissa vastuutehtävissä. Vuonna 2022 
luottiksille pidettiin kolme yhteistä tapahtumaa. 

Tammikuussa pidettiin etäyhteyksillä Luottis-
semma, jonka pääpaino oli ajankohtaisten asioi-
den läpikäymisessä ja perehdyttämisessä. Lin-
jojen välityksellä järjestettiin päivän päätteeksi 
myös iltaohjelma. 

Toukokuussa pidettiin 
Harjulan leirikeskuk-
sessa Leppävirralla 
vuoden toinen Luottis-
semma, jossa keskityt-
tiin ennen kaikkea  



vuoden 2023 toiminnansuunnittelun isoihin 
linjoihin ja virkistäytymiseen. Lisäksi semmassa 
pidettiin viestintäaiheinen työpaja ja nautittiin 
yhteinen juhlaillallinen 15-vuotiaan piirin kun-
niaksi. 

Elokuussa luottikset kokoontuivat jälleen Har-
julaan Syyssauna-tapahtuman merkeissä. Syys-
saunassa luottikset suunnittelivat yksityiskoh-
taisemmin vuoden 2023 toimintaa ja perehtyivät 
valmentamiseen työpajan muodossa. Lisäksi 
luottikset virkistäytyivät kisailemalla yökylä-
teemaisissa leiriolympialaisissa ja tapahtuman 
nimen mukaisesti saunoen. 

Kaikki luottistapahtumat olivat osallistujilleen 
ilmaisia ja matkakuluja oli mahdollista hakea 
piiriltä kulukorvauksena. Tammikuun etätapah-
tumassa osallistujien oli mahdollista hakea kulu-
korvauksena syntyneitä eväskustannuksia piirin 
ohjeistuksen mukaisesti. 

3.6 Partiotoimisto ja partion  
henkilöstöorganisaatiouudistus 

Vuoden 2022 alussa partiossa aloitti uusi, piiri-
rajat ylittävä, yhteinen henkilöstöorganisaatio. 
Järvi-Suomen Partiolaiset muodostaa yhdessä 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n, Hämeen Par-
tiopiiri ry:n ja Kymenlaakson Partiopiiri ry:n 
kanssa palvelualue B:n. Henkilöstöorganisaa-
tiouudistuksen myötä käytettävissä olevia re-
sursseja saadaan käytettyä yhä viisaammin ja 
kustannustehokkaammin. Samalla toimihenki-
löiden työyhteisö laajenee ja parhaita käytänteitä 
saadaan yhä helpommin jaettua myös yli piirira-
jojen. Vuonna 2022 Palvelualue B:llä työskenteli 
14 henkilöä, joista 9 toimihenkilön työpanosta 
suunnattiin Järvi-Suomen alueelle. Lisäksi Suo-
men Partiolaiset on tuottanut palveluita myös 
esimerkiksi talouteen, yhteistyökumppaneihin ja 
sijoituksiin liittyvissä asioissa. Henkilöstöorga-
nisaation myötä piirimme alueella lippukuntien 
tukemiseen on saatu kohdistettua entistä enem-
män resursseja. Aluetyötä tekeviä järjestökoordi-
naattoreita toimi piirin alueella neljä. 

Piirin partiotoimisto toimi vuonna 2022 kahdessa 
toimitilassa Jyväskylän ja Kuopion toimistoilla. 
Kuopiossa Tulliportinkadun kiinteistöosaketta ei 
saatu myytyä vuoden 2022 aikana. Kuopion toi-
misto toimi vuoden 2022 Kasarmikadun tiloissa 
ja yhteiselo alivuokralaisena toimineen Kallan 
Tytöt ry:n kanssa oli sujuvaa. Lippukunnilla ja 
aluejärjestöillä oli mahdollista käyttää piirin tilo-
ja etukäteen sopimalla. 
 
Henkilöstöorganisaation myötä etätöiden teke-
minen piirin alueella jatkuu yhä muun muassa 
toimihenkilöiden asuinpaikkakuntien ja toimis-
tojen sijainnin vuoksi. Koronan aikana toimis-

tojen ulkopuolinen siivouspalvelu lakkautettiin 
toimistojen vähäisen käytön vuoksi. Siivouspal-
veluita kilpailutettiin syksyllä 2022 toimistojen 
käytön ja siivoustarpeen lisääntyessä ja syksyllä 
saatiin sovittua siivouspalvelusta Jyväskylän toi-
mistolle.  3.7 Yhteistyösopimukset 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:llä jatkui yhteis-
työsopimus Jyväskylän Partiolaiset ry:n kanssa 
vuonna 2022 ja sopimusta päivitettiin vastaa-
maan paremmin nykytoiminnan tilaa. Yhteis-
työsopimus käsittelee muun muassa Jyväskylän 
partiotoimiston tilojen käyttöä ja työntekijäre-
sussia sekä kustannuksia. Piirin lippukuntia kan-
nustettiin ylläpitämään yhteistyötään lähialueen 
seurakuntiin ja muihin toimijoihin. 

4 Toiminnanalojen toiminta 

4.1 Lippukuntatuki

Lippukuntatuessa toimi vuonna 2022 alueryhmä 
ja moninaisuusryhmä. Ryhmiltä puuttui puheen-
johtajat, mutta molemmissa ryhmissä oli jäseniä 
ja ryhmät toimivat lippukuntatuen ministerin 
johdolla. Lippukuntatuen luottamushenkilöt 
suunnittelivat muistelemispäivänä ohjelman 
Teamsiin, mutta tapahtuma jäi toteutumatta, sil-
lä siihen ei ollut osallistujia. Keväällä lippukun-
tatuki kokosi koko piirin yhteisen sähköpostin 
johtokolmikoille, jossa esiteltiin piirin toimintaa 
ja tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Finn-
jamboree Kajolla järjestettiin johtokolmikoiden 
tapaaminen. Tapaamisessa tavoitettiin yhdek-
sän piirin lippukuntaa. Syksylle oli suunniteltu 
kolme lippukunnanjohtajien Teams-tapaamista 
eri aiheista. Kaksi näistä jouduttiin kuitenkin 
siirtämään vuodelle 2023. Toteutunut tapaami-
nen käsitteli Laadun Portaita ja osallistujia oli 4 
lippukunnanjohtajaa. Loppusyksystä Kajaanissa 
järjestettiin Pop-up –toimisto ja sen yhteydessä 
myös ensimmäinen piirin järjestämä vanhem-
painilta.  

Parveilut 

Lippukuntatuki järjesti vuonna 2022 parveiluita 
kevät- ja syyskausilla sekä etä- että lähitoteu-
tuksena. Etäparveiluita järjestettiin helmikuussa 
kolme samanlaista piirin toimintaa ja ajankoh-
taisia asioita käsittelevää parveilua (yhteensä 
osallistujia 76, 42 lippukunnasta) ja elokuussa 
kaksi piirin ajankohtaisiin asioihin keskittyvää 
Parveilua (osallistujia 32, 22 lippukunnasta). 
Paikallisparveiluita järjestettiin toukokuussa 11 
paikkakunnalla (osallistujia 75 henkilöä 43 lippu-
kunnasta) ja lokakuussa yhdeksällä paikkakun-
nalla (osallistujia 87 henkilöä 40 lippukunnasta). 
Koko vuoden ajan Parveiluissa pidettiin esillä 
Kestävästi partiossa –tunnusta. 



Koulutukset, tapahtumat ja kokoukset 

Lippukuntatuki edusti piiriä Suomen Partiolais-
ten laajennetun aluevaliokunnan kokouksissa 
ja moninaisuustoimijoiden tapaamisissa. Piirin 
tapahtumissa lippukuntatuen luottamushen-
kiköitä osallistui tammikuun Luottissemmaan 
kuusi henkilöä ja Syyssaunaan kaksi henkilöä. 
Valmentajat osallistuivat Suomen Partiolaisten 
valmentajatiimin järjestämiin etäkoulutuksiin 
ja –tapaamisiin. Lippukuntatuen toiminnanala 
kokousti säännöllisesti Teamsin välityksellä. 

Alueryhmä 

Suomen Partiolaisten valmentajauudistus otet-
tiin piirissä käyttöön etukäteen jo vuoden alusta, 
kun se virallisesti otettiin Suomen Partiolaisissa 
käyttöön syksyllä. Uudistuksen myötä luovut-
tiin pesti- ja aluekohtaisista valmentajista. Yksi 
lippukunta osallistui Suomen Partiolaisten val-
mennusohjelmaan, jossa on mukana myös piirin 
valmentaja. Nettisivuja päivitettiin alueryhmän 
ja valmentamisen osalta. Valmentajat ja järjes-
tökoordinaattorit pitivät lippukunnille Laadun 
Portaat –vierailuja. Laadun Portaat -työkalu 
jaettiin vierailuiden yhteydessä lippukuntiin.  

Moninaisuusryhmä 

Moninaisuusryhmä jatkoi moninaisuusvinkkien 
jakamista piirilehti Liplatuksessa. Moninaisuus-
vinkkien aiheet olivat Sisureppu, lainavarusteet ja 
erilaisuus. Yksi ryhmän jäsen kävi Partiokamu- 
koulutuksen Suomen Partiolaisten moninaisuus-
päivillä. Kaikki mukaan –koulutus oli suunni-
teltu toteutettavaksi syksyllä Kuopiossa, mutta 
tapahtuma jouduttiin vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi perumaan. Kurssin järjestämistä yritetään 
ensi vuonna uudestaan. Lippukuntatuen luotta-
mushenkilöitä osallistui alkuvuodesta Suomen 
Partiolaisten moninaisuuden verkoston toimin-
nansuunnittelun tapaamiseen. 

4.2 Vapaaehtoistuki

Vapaaehtoistuen toiminnanalan vastasi 2022 va-
paaehtoisten tukemisesta, osaamisen kehittämi-
sestä, mentoroinnista sekä koulutusjärjestelmän 
mukaisten koulutuksien järjestämisestä piirin 
alueella.  

Vapaaehtoistuen ryhmää johti puheenjohtaja yh-
teistyössä vapaaehtoistuesta vastaavan hallituk-
sen jäsenen kanssa. Vapaaehtoistuen ryhmään 
kuuluivat turvallisuus- ja koulutusjaoston lisäksi 
koulutusohjaajat sekä mentorointi-, aikuispar-
tio- ja osaamisvastaavat. Vuonna 2022 vapaaeh-
toistuella oli uutena pestinä viestintävastaavan 

pesti. Vapaaehtoistuen ryhmään haettiin sekä 
mentorointi- että osaamisvastaavaa, mutta pes-
teihin ei tullut hakemuksia eikä pestaus muul-
lakaan tavalla tuottanut tulosta. Aikuispartio-
vastaavan pesti on uusi ja tulee hakuun vuonna 
2023.  

Koulutusjaosto 

Koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten 
järjestämisessä oli vuonna 2022 sekä onnistu-
misia että haasteita. Koulutuksista pystyttiin 
toteuttamaan Partiojohtajaperuskoulutus 1/22 
(kurssinjohtajana Tuija Kautto, 20 kurssilaista), 
Johtokolmikon koulutus (kurssinjohtajana Elina 
Kinnunen, 12 kurssilaista) sekä Veneilevä Par-
tiojohtajaperuskoulutus (kurssinjohtajina Niko 
Purmonen ja Lasse Pikkarainen, 11 kurssilaista). 
Partiokouluttajakoulutus oli ensin tarkoitus jär-
jestää J-SP:n toimesta pohjoisille partiopiireille, 
mutta loppujen lopuksi se saatiin toteutumaan 
Pohjanmaan Partiolaisten toimesta Kurssikoi-
toksessa 14.-16.9.2022 (kurssinjohtajana Lasse 
Pikkarainen). 

Useita kursseja jäi kuitenkin toteutumatta joko 
vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi tai siksi,  
ettei ilmoittautuneita ollut. Peruuntuneita kou-
lutuksia olivat kevään ja syksyn Akela- ja Sam-
pokoulutukset, Partiojohtajaperuskoulutus 3/22 
ja Luotsikoulutus. Lisäksi Ko-Gi-ohjaaja -koulu-
tus (O5-moduuli) jäi järjestämättä J-SP:n toi-
minta alueella. 

Piiriin saatiin uusi koulutusohjaaja, kun Heli 
”Heppu” Nuutinen suoritti vuoden aikana Kou-
lutusohjaajakoulutuksen ja aloitti elokuun alussa 
yhtenä piirin koulutusohjaajista. Piirimme 
koulutusohjaajat osallistuivat sekä Kohtaukseen 
toukokuussa että Vapaaehtoistuen ja Koulutus-
ohjaajaverkoston lähitapaamisiin syyskuussa. 

Pohjoisten partiopiirien eli Lapin Partiolaisten 
ja Pohjanmaan Partiolaisten kanssa jatkettiin 
toimintaa koulutusyhteistyösopimuksen mukai-
sesti. Piirien koulutusohjaajat osallistuivat sään-
nöllisesti Teams-tapaamisiin, joissa koordinoi-
tiin piirien koulutusyhteistyötä ja leirimuotoista 
Kurssikoitos-koulutustapahtumaa. 

Turvallisuusjaosto 

Turvallisuusjaosto koosti keväällä 2022 lippu-
kunnille suunnatun turvallisuuspaketin Suomen 
Partiolaisten koulutusalusta Moodleen, johon on 
koottu laajasti eri turvallisuusmateriaaleja sekä 
partion sisältä että muilta luotettavilta tahoilta. 
Turvallisuuspakettia on kehitetty ja päivitet-
ty vuoden aikana. Syksyllä turvallisuusjaosto 
järjesti Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen 
sekä alkusammutusharjoituksen. Nuoren mielen 



ensiapu -koulutukseen osallistui 12 partiolais-
ta ympäri piiriä ja alkusammutuksessa paikalla 
oli 15 osallistujaa. 

Jaosto työsti myös Talvi ja turvallisuus -mate-
riaalia, joka kokoaa tärkeimmät seikat turvalli-
suuden huomioimisesta talvella eteen tulevista 
asioista. Materiaalin julkaisu meni kuitenkin 
vuoden 2023 puolelle. Yhteistyössä Pohjan-
maan Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten 
kanssa turvallisuusjaosto työsti turva-aikuisen 
Moodle-koulutusta. Jaostossa on tehty vuoden 
aikana taustatyötä piirin oman ensiapukou-
luttajan rekrytoimiseksi sekä kouluttamiseksi 
selvittelemällä erilaisia vaihtoehtoja ja sitä, 
mikä palvelisi piiriämme.  

Vapaaehtoistuen luottisten  
oman osaamisen kehittäminen  

Vuoden 2022 vapaaehtoistuen luottikset kou-
luttautuivat ja kehittivät omaa osaamistaan. 
Jaostojen jäsenet osallistuivat aktiivisesti SP:n 
sidosryhmien toimintaa, kuten laajennettujen 
valiokuntien kokouksiin, turvallisuusverkoston 
sekä koulutusohjaajaverkoston tapaamisiin. 
Yksi ryhmän jäsenistä suoritti koulutusohjaa-
jakoulutuksen ja lisäsi siten koulutusohjaaja-
resurssia ensi vuotta ajatellen. 

Yhteenveto vuodesta 2022 

Vuoden 2022 tavoitteisiin kuuluivat mm. pes-
tauksen kehittäminen, piiriluottiksen pereh-
dytysmateriaalin tuottaminen, koulutusten 
laadukas järjestäminen sekä vapaaehtoistuen 
ryhmän viestinnän kehittäminen.  

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet saavutettiin 
hyvin käytettävissä olevat resurssit ja muut 
toimintaan vaikuttavat tekijät huomioiden. Tä-
män vuosi toi tullessaan esiin kehittämistar-
peita ja ne on huomioitu vuoden 2023 toimin-
nansuunnittelussa.  

Vuoden 2022 varmasti iloisimpiin asioihin 
kuului koronarajoitusten poistuminen pikku-
hiljaa. Vaikka korona-aika kehitti taitojamme 
toteuttaa koulutuksia monimuotoisesti tai tar-
vittaessa kokonaan etänä, tapaamisia kasvo-
tusten oli odotettu jo pitkään. Tilanne muuttui 
hyvään suuntaan, mutta maailmantilanteen 
muuttuminen toi mukanaan uusia huolenai-
heita koulutusten järjestämiseen mm. tila-
vuokrien ja ruoan kallistumisen vuoksi. Kou-
luttajien saaminen on aiheuttanut runsaasti 
ylimääräistä työtä ja vienyt luottisten aikaa, 
samoin kuin epävarmuus joidenkin kurssien 
toteutumisesta osallistujapulan vuoksi. Koulu-

tusten suunnittelussa ja budjetoinnissa aut-
taa jatkossa siirtyminen uuteen kaksi kertaa 
vuodessa tapahtuvaan ilmoittautumisme-
nettelyyn. Uuden menettelyn avulla kurssien 
toteutuminen, kurssilaisten määrä ja kurssien 
kouluttajat ovat hyvissä ajoin selvillä. 

Vapaaehtoistuen kaikki luottispestit tehtiin 
vuoden pituiseksi ja lisäksi turvallisuusjaos-
tossa kokeiltiin onnistuneesti parijohtajuut-
ta. Vuoden alussa vapaaehtoistuen ryhmässä 
toimi kaikkiaan 11 luottista. Myös rekrytoin-
nissa onnistuttiin ja saimme syksyllä mukaan 
neljä uutta luottista. Koko ryhmän kokouksia 
oli vuoden aikana viisi. Lisäksi puheenjohtajilla 
ja jaostoilla oli omia kokouksia. Lisäksi kiinni-
timme erityistä huomiota ryhmäytymiseen ja 
palautteen antamiseen. Ryhmän sisäisessä toi-
minnassa näkyy hyvä yhteishenki, luottamus, 
osaaminen ja rohkeus kokeilla uutta.  

Uusille piiriluottiksille tehtyä perehdytysma-
teriaalia käytettiin jo tammikuun Luottissem-
massa. Viestinnän parantaminen oli kehi-
tyskohteena koko vuoden ajan ja työ jatkuu 
edelleen. Vapaaehtoistuki on ollut aktiivisesti 
mukana lippukuntatuen järjestämissä etä-Par-
veiluissa ja osallistunut mm. Partiopäivän 
toteuttamiseen.  

Kevään aikana Iltakaakaoille osallistujien 
määrä oli vähäinen ja tämän vuoksi katsottiin 
parhaimmaksi luopua niistä loppuvuodeksi ja 
kohdistaa resurssit muuhun toimintaan. 

4.3 Kasvatus

Kasvatuksen toiminnanalan vastuulla on tukea 
piirin lippukuntien partiokasvatusta. Kasva-
tuksen toiminnanala muodostuu jaostoista, 
joita vuonna 2022 olivat meripartio- ja kisa-
jaostot. Monen vuonna 2021 toimineen jaoston 
toiminta hiipui ja se näkyi osaltaan kasvatuk-
sen toiminnassa. Kasvatuksella ei myöskään 
ollut piirihallituksessa vastaava jäsentä vuonna 
2022. Toimintaa veivät eteenpäin kasvatusryh-
män puheenjohtaja, kasvatuskoordinaattori, 
piirinjohtaja sekä jaostojen puheenjohtajat.  

Kisajaosto tuki lippukuntia partiotaitokilpailu-
jen järjestämisessä kouluttamalla kisajärjestä-
jiä sekä tuottamalla kilpailujen järjestämiseen 
ohjeita ja neuvontaa. Vuonna 2022 piiri vas-
tasi kaksien SM-kisojen järjestelystä: talvella 
Riekon Kiepaus II Kajaanissa ja syksyllä Tehas 
22 Vaajakoskella. Kevään Hapsu sudenpentu- 
ja seikkailijakisat järjestettiin Joensuussa ja 
Lievestuoreella.  

Meripartiojaosto tuki lippukuntien vesillä 



tapahtuvaa partiotoimintaa. Meripartiojaosto 
huolehti lippukuntien ohjaajantodistuksista 
ja teki yhteistyötä sekä Saimaan laivueen että 
Päijänteellä seilaavien lippukuntien kanssa. 
Veneenohjaajakoulutuksia järjestetään vuoro-
vuosin yhteistyössä Etelä-Karjalan Partiolais-
ten kanssa. Tänä vuonna järjestelyvastuussa oli 
Etelä-Karjalan Partiolaiset.  

Vuonna 2022 toteutui kolmen piirin yhteinen 
talvileiri Hile. Piiristämme lähdettiin myös 
Finnjamboree Kajolle leireilemään. Partiovii-
kolla piiri järjesti partiopäivän, jossa oli mes-
sun ja tunnustuksettoman ohjelman lisäksi yh-
teinen rastiseikkailu Kuopiossa. Keväällä 2022 
järjestettiin syksyllä 2021 alkaneen ryhmän-
ohjaajakoulutuksen toinen osa ja syksyllä 2022 
järjestettiin ryhmänohjaajakoulutus kahdessa 
osassa. Syksyllä järjestettiin myös retkeilyko-
ulutus. Votomaraton toteutettiin tänä vuonna 
päivätapahtumana Jyväskylässä. Kasvatus-
ryhmästä osallistuttiin Suomen Partiolaisten 
laajennetun kasvatusvaliokunnan kokouksiin 
ja muuhun työskentelyyn.

4.4 Kasvu 

Kasvun toiminnanalan vastuulla on tukea 
lippukuntia kasvussa. Vuosi 2022 oli kasvun 
ensimmäinen toimintavuosi eikä täten erillisiä 
jaostoja tai toimintaryhmiä ollut. Kasvun toi-
minnanalalla oli vuoden 2022 ainoastaan yksi 
luottis, kasvuministeri.  

Alkuvuodesta 2022 keskityttiin siihen, että toi-
minnalle saatiin jonkinlaiset raamit. Keväällä 
aloitettiin kasvusuunnitelman projektiryh-
män rekrytoiminen. Projektiryhmää yritettiin 
rekrytoida useamman kerran niin kevään kuin 
syksynkin aikana, mutta päädyttiin lopulta 
siihen, että pistetään kasvusuunnitelma het-
keksi jäihin ja keskitytään siihen, että saa-
daan kasvun toiminnanala ensin toimimaan ja 
hyödynnetään toiminnassa SP:n kasvusuun-
nitelmaa. Syksyn 2022 aikana tehtiin piirille 
uuden lippukunnan tukipaketti, jonka jokainen 
perustettava lippukunta saa käyttöönsä.  

10.11. järjestettiin lippukuntatoimijoille 
Teams-koulutus aiheena “Apua aikuisten 
rekrytointiin”, jossa oli kahdeksan osallistujaa 
yhteensä seitsemästä eri lippukunnasta. Tilai-
suus keräsi positiivista palautetta ja lippukun-
nat saivat koulutuksen lisäksi tärkeää vertais-
tukea muilta lippukunnilta. 

Kasvuministeri osallistui tammikuun Luottis-
semmaan ja oli ilmoittautunut myös elokuun 
syyssaunaan, mutta osallistuminen sinne pe-
ruuntui aivan viime metreillä. Lisäksi ministeri 

osallistui Suomen Partiolaisten syksyn Laajen-
nettuihin valiokuntiin Espoon Korpilammel-
la, valtakunnalliseen kasvutyöhön eli kasvun 
koordinaatioryhmän kokouksiin sekä aikuis-
rekrykampanjan koordinaatioryhmän kokouk-
siin ja SP:n järjestämään uuden lippukunnan 
perustamisen pyöreään pöytään, joka pidettiin 
4.10. Kasvuministeri oli Uuden lippukunnan 
perustamisen pyöreän pöydän tapahtumassa 
ainoa osallistuja järjestäjien lisäksi. 

Vuoden 2022 aikana suunnattiin katseita jo 
hieman tulevaan ja suunniteltiin, mitä kasvun 
toiminnanalalla tulee tapahtumaan vuoden 
2023 aikana. Toimintaa suunniteltiin pääosin 
ministerin vastuulla, mutta toiminnansuun-
nittelussa hyödynnettiin myös järjestökoordi-
naattoreita sekä piirinjohtajaa.  

4.5 Viestintä

Piiriviestinnän tehtävänä on toteuttaa sekä 
sisäistä että ulkoista viestintää että markkinoi-
da partiota piirin alueella. Viestintä ylläpitää 
piirin sosiaalisen median kanavia, piirin kuva-
pankkia ja verkkosivuja sekä tuottaa piirilehti 
Liplatusta, joka ilmestyi vuonna 2022 neljä 
kertaa printtilehtenä Partio-lehden välissä ja 
verkkojulkaisuna piirin nettisivuilla. Lisäksi 
piiri julkaisee yli 15-vuotiaille partiolaisille 
suunnatun Partioposti-uutiskirjeen kuukau-
sittain sekä lippukuntien johtokolmikoille 
suunnatun Johtolanka-uutiskirjeen yhdeksän 
kertaa vuodessa. Viestinnän toiminnanala 
tukee piirin alueen lippukuntia niiden omassa 
viestinnässä ja toiminnan markkinoinnissa 
toteuttamalla muun muassa maksetun mai-
nonnan kampanjoita.  

Vuonna 2022 viestinnässä keskityttiin hyvän 
perustoiminnan ylläpitämiseen. Poikkeusolot 
vaativat jonkin verran viestinnällisiä toimia 
esimerkiksi tapahtumien peruuntumisesta tai 
siirtymisestä johtuen. Piirin omiin kanaviin 
tuotettiin sisältöä suunnitelmallisesti erityisen 
tärkeinä pidetyistä aiheista. Sekä poikkeus-
olojen että vähäisen luottisresurssin vuoksi 
sisällöntuotantoa jouduttiin priorisoimaan ja 
rajaamaan hetkittäin runsaastikin, erityisesti 
keväällä 2022.  

Piirin viestintä osallistui aktiivisesti valtakun-
nallisiin markkinointikampanjoihin, kuten 
aikuisrekrytointikampanjaan, joulukam-
panjaan ja partioviikkoon. Myös kesän finn-
jamboree Kajo näkyi piirin kanavissa ennen 
leiriä. Piirilehti Liplatuksen julkaisu päätettiin 
painetussa muodossa lopettaa – vuoden 2022 
neljäs numero oli lehden toistaiseksi viimei-
nen paperisena julkaistu ja koteihin postitettu 



numero. Jatkossa panostetaan piirin verkko-
sivuilla ilmestyviin julkaisuihin, joita vuonna 
2022 ilmestyi 7 kappaletta. Piirin kuvapankis-
sa julkaistiin vuonna 2022 kuvia neljästä eri 
tapahtumasta. 

Viestinnän organisaatio  

Viestinnän toimintaa ohjaa viestintäryh-
mä, jonka jäseninä vuonna 2022 olivat vies-
tintäryhmän puheenjohtaja, viestinnän ja 
markkinoinnin suunnittelija (sihteeri) sekä 
piirihallituksen viestinnästä vastaava jäsen. 
Viestintäryhmä kokoontui 10 kertaa vuoden 
aikana etäyhteyksin. Viestinnän toiminnan-
ala on ollut edustettuna Suomen Partiolaisten 
laajennetussa viestintä- ja markkinointivalio-
kunnassa. 

Viestinnän toiminnanalalla toimi viestintäryh-
män lisäksi someryhmä, Liplatuksen toimitus-
kunta sekä kuvausryhmä, mutta syksyllä 2022 
erilliset ryhmät lakkautettiin niiden vähäisen 
aktiivisuuden takia. Syksystä eteenpäin kaikki 
luottikset osallistuivat viestintäryhmän ko-
kouksiin. Tämä päätös yhdisti toiminnanalaa 
ja teki luottispesteistä helpommin lähestyt-
täviä. Pesteihin hakikin syksyllä useita uusia 
luottamushenkilöitä. Vuonna 2022 viestinnän 
pesteissä toimi yhteensä 13 henkilöä, joista 
osa oli mukana kevään ja osa aloitti pestissään 
syksyllä.

Sosiaalisen median kanavat 

Piirin sosiaalisen median kanavissa jaetaan  
vinkkejä lippukuntien toimintaan, Suomen  
Partiolaisten valtakunnallisia julkaisuja ja Järvi- 
Suomen Partiolaisten ajankohtaisia asioita. 
Lisäksi markkinoidaan piirin tapahtumia ja 
partiotoimintaa piirimme toiminta-alueella. 
Sosiaalisen median kanavia päivitettiin ak-
tiivisesti, useita kertoja viikossa. Järvi-Suo-
men Partiolaisilla oli käytössä Facebook-sivu, 
Facebook-keskusteluryhmä, Instagram-tili 
sekä LinkedIn. Facebook-sivua, Instagramia 
ja LinkedIniä päivittivät viestinnän luottikset, 
viestinnän suunnittelija ja piirihallituksen jä-
senet. Facebookin keskusteluryhmä oli kaikille 
piirin jäsenille avoin julkaisukanava, jossa 
käytiin keskustelua ajankohtaisista aiheista. 

Sosiaalisen median tunnuslukuja 2022: 

4.6 yhteiskuntasuhteet  

Yhteiskuntasuhteiden ja talouden toiminna-
nala vastaa oman vastuualueensa toiminnan 
kehittämisestä ja ideoinnista piirin alueella. 
Yhteiskuntasuhteiden hoitamisen tavoitteena 
on turvata partiotoiminnan asema merkittä-
vänä toimijana partiopiirin alueella ja tarjota 
tukea nykyistä parempien yhteistyösuhteiden 
kehittämiselle niin piiri- kuin lippukuntata-
solla.  

Vuonna 2022 toiminnanala panosti toiminnan 
kasvattamiseen. Yhteiskuntasuhde ja talous-
ryhmässä oli ministeri, puheenjohtaja ryh-
mänjohtaja sekä kaksi ryhmän jäsentä. 

Syksyllä 2022 laadittiin piiriin sijoitusstrategia. 
Vuonna 2022 yhteiskuntasuhteiden toiminna-
nala osallistui Suomen Partiolaisten Y-suhde-
valiokunnan toimintaan. Yhteiskuntasuhteet 
osallistui aktiivisesti myös piirin järjestämiin 
koulutus ja seminaariviikonloppuihin. Myös 
seurakuntavaalit näkyivät toiminnassa. 

4.7 Talous 
 
Tilinpäätös oli vuonna 2022 ylijäämäinen 
33 598,26€ ja taseen loppusumma on 443 
869,59€. Tuloslaskelma ja tase on laadittu 
erikseen ja niistä on nähtävissä piirin toimin-
nan tuotot ja kulut, sekä taseesta rahoitusase-
ma vuoden 2022 lopussa.  

Vuonna 2022 jatkunut koronaepidemia vaikutti 
varsinaisen toiminnan järjestämiseen huomat-
tavasti ja useita suunniteltuja tapahtumia pi-
dettiin etämuodossa, erityisesti keväällä. Tämä 
näkyi sekä tapahtumamaksujen vähentymise-
nä ja toisaalta pienentyneinä osto, matka- ja 
majoituskuluina.  

Toisaalta piiri päätti tukea Hileen järjestä-
mistä taloudellisin panoksin sekä tuki piirin 
jamboreelle lähtijöitä stipendein hakemuksien 
pohjalta. 

Ylijäämään vaikutti myös onnistunut ad-
venttikalenteri kampanja, joka toteutettiin 
palvelualue yhteistyönä. Adventtikalente-
rimyyntiin osallistui 85 lippukuntaa. Piirin 
kokonais-myyntimäärä oli 28 671 adventtika-
lenteria lippukuntien myyminä sekä verkko-
kaupasta ostettuina, myynti kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 10,1 %. Adventtikalenterien 
lisäksi lippukunnilla oli mahdollisuus ottaa 
myyntiin myös joulukortteja ja niitä myytiin-
kin 1 500 pakettia. Onnistunut joulukampanja 
syntyi lippukuntien joulukampanjapäälliköi-



den ja toimihenkilöiden yhteistyönä - aktiivi-
nen viestintä, täsmäkoulutusta ja jatkuva pes-
tattujen tuki tukivat yhdessä hyvän kampanjan 
toteuttamista lippukunnissa. 

5 Muistamiset   

Vuoden tulokas: Kerkko Kuronen, Juankosken 
Korpikulkurit ry 

Vuoden luottotyyppi: Jonna Karppanen,  
Sonkapartio ry 

Piirin toimivat partiojohtajat:  Vappu koho 
Halssilan Haukat ry  ja Anni Rissanen Kallan 
tytöt ry 

innostava johtokolmikon jäsen: Pinja Pasanen 
Tuluspartio ry 

Järvi-Suomen kirves: Puula-Partio ry 

Kannustuspeikko: Ella Takkinen 

Kasvuharava: Meripartiolippukunta Kuokkalan 
Vetehiset ry 

6 Järvi-Suomen Partiolaisten 
jäsenlippukunnat 31.12.2022
 
Alapitkän Metsämyyrät ry 

Anttolan Viiriäiset 

Ekin Partio ry 

Enonkosken Samoilijat 

Eräsotkat ry 

Halssilan Haukat ry 

Harjun Partiotytöt ry 

Hirvi-Partio ry 

Huhtapartio ry 

Hyryn Korpisudet ry 

Iisalmen Korvenkävijät ry 

Iljalan Eränkävijät ry 

Joensuun Eräsissit ry 

Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ry 

Joensuun Haka-Versot ry 

Joensuun Metsänkävijät ry 

Jokisuun Kipparit ry 

Joroisten Erätoverit ry 

Joutsan Jousipartio ry 

Juankosken Korpikulkurit ry 

Juuan Kiitäjät ry 

Juvan Partioveikot ry 

Jyväskylän Metsänkävijät ry 

Jyväskylän Suuntaveljet ry 

Jyväskylän Versot ry 

Järvisissit ry 

Kaavin Kiehiset ry 

Kainuun Katajat ry 

Kainuun Revontulet ry 

Kaiskun Kävijät ry 

Kajaanin Eränkävijät ry 

Kajaanin Korvenpojat ry 

Kallan Kontiot ry 

Kallan Tytöt ry 

Karjalan Korvenkävijät KKK ry 

Karjalan Näreennakertajat ry 

Karstulan Korpi-Karstut 

Karttulan Kannonkiertäjät ry 

Katajaiset ja Tomerat ry 

Keiteleen Saukot ry 

Keljon Kävijät Ry 

Kerman Kiertäjät ry 

Kesälahden Siniveikot ry 

Kiihtelyksen Nuotiosissit ry 

Kinahmin Kiipijät ry 

Kinnulan Korpisudet ry 

Kiteen Karhu-Pojat ry 

Kiteen Rajasamoojat ry 

Kiuru-Partio ry 

Korpilahden Korvensamoojat ry 



Kortepartio ry 

Koskenpään Koskikarat 

Kuhmon Siniset ry 

Kuilun Kulkijat ry 

Kuokkalan Vetehiset ry 

Kuopion Eräversot ry 

Kuopion Kurjenmiekat ry 

Kuuvalon Vaeltajat ry 

Kyypartio ry 

Lapinlahden Siniveikot ry 

Leijona Tytöt ry 

Lepikon Tarpojat ry 

Lievestuoreen Partiolaiset ry 

Linkki-Partio ry 

Linnavuoren Tähyilijät ry 

Liperin Kokkoveikot ry 

Metsän Siskot ry 

Mikkelin Leiritytöt ry 

Mikkelin Toimenpojat ry 

Muuratpartio ry 

Mäkipartio ry 

Mäntyharjun Partiolaiset ry 

Noljakan Niemenkiertäjät ry 

Norppa-Versot ry 

Nurmeksen Partiolaiset ry 

Olavin Partiolaiset ry 

Otavan Otsot ry 

Outokummun Kipinät ja Kummun Eräveikot ry 

Palokan Partiolaiset ry 

Partiolippukunta Kuuhankaset ry 

Partiosiskot ry 

Partio-Unnukka ry 

Pertun Tähkäpartio ry 

Petosen Polunetsijät ry 

Pieksämäen Metsäsissit ry 

Pielisen Partiolaiset ry 

Pihkapartio ry 

Pihtiputaan Partiolaiset ry 

Pogostan Pojat ry 

Polvijärven Päreenpolttajat ry 

Puijon Pakertajat ry 

Puijon Pojat 

Puula-Partio ry 

Rantakylän Rämpijät ry 

Rantasalmen Ruutanat 

Rautalammin Rautiaiset ry 

Reippaat Pojat ry 

Riistaveden Vaarunvartijat ry 

Saarijärven Saloveikot ry 

Saariston Nuotta ry 

Savon Saukot ry 

Savon Sissit ry 

Savonlinnan Mehtä-Versot ry 

Siniset Samoojat ry 

Soisalon Samoilijat ry 

Sokkalan Sissit ry 

Sonkapartio ry 

Suonenjoen Sirkut ja Sotkat ry 

Suopartio ry 

Sutelan Hukat ry 

Säynätsalon Päijännepartio ry 

Talaspartio ry 

Tervon Tervaspartio ry 

Tikkakosken Partiolaiset ry 

Tikkamäen Tikkapartio ry 

Tohmajärven Metsänsamoilijat ry 

Toivakan Lepinkäiset ry 

Tuluspartio ry 



Turjankävijät ry 

Tuusniemen Tuohiset 

Uuraisten Partiolaiset ry 

Vaajan Valppaat ry 

Vaalan Metsänkävijät ry 

Vaaran Veljet ja Siskot ry 

Vaarojen Siskot ja Veikot ry 

Vaarojen Vaeltajat ry 

Vehmerin Vaeltajat ry 

Vesangan Mesikämmenet ry 

Vesannon Partiolaiset ry 

Vihtavuoren Visaiset ry 

Viitasaaren Partiolaiset ry 

Vuokatin Vaeltajat ry 

Värtsin Takojat ry 

Yöveden Waeltajat ry 

Äänetytöt ry 

Äänekosken Metsä-Veikot 

Äänekosken Versot 

7 Piirin luottamushenkilöt  
vuoden 2022 aikana

Nimi   Pesti
Heikkinen Salla  Alueryhmä, jäsen
Laukkanen Asko Alueryhmä, jäsen
Mäkäräinen Minna Alueryhmä, jäsen
Naukkarinen Siiri Alueryhmä, jäsen
Honkakoski Milka Alueryhmä, jäsen
Huhtala Tuomo  Ansiomerkkitoimikunta,  
   jäsen
Pohjanvirta Aino Ansiomerkkitoimikunta,  
   jäsen
Vidgren Varpu  Ansiomerkkitoimikunta,  
   jäsen
Kautto Tuija  Ansiomerkkitoimikunta,  
   puheenjohtaja
Ruonala Nella  J-SP kuvaaja
Roiha lasse  J-SP Projektiryhmä, sijoi- 
   tusstrategia
Laukkanen Asko J-SP Projektiryhmä, sijoi- 
   tusstrategia
Pikkarainen Lasse J-SP Projektiryhmä, sään- 
   nöt
Janhonen Bea  J-SP Someryhmä
Halinen Aino  J-SP Someryhmä

Koponen Taina Emilia J-SP tapahtumatekijä
Johansson Saara Kansainvälisyysjaosto, pu- 
   heenjohtaja
Nousiainen Veera Kasvatusryhmä, puheen - 
   johta
Hämäläinen Sanna Kilpailujaosto, jäsen
Koskinen Maaria Kilpailujaosto, jäsen
Pöyry Emilia  Kilpailujaosto, jäsen
Koskinen Annina Kilpailujaosto, puheenjoh- 
   taja
Kontkanen Vilhelmiina Koulutusjaosto I, jäsen
Nuutinen Heli  Koulutusjaosto I, jäsen
Saksman Miikael Koulutusjaosto I, jäsen
Väyrynen Sari  Koulutusjaosto I, jäsen
Koponen Tarmo Kalevi Koulutusjaosto I, jäsen
Karppanen Jonna Koulutusohjaaja
Nuutinen Heli  Koulutusohjaaja
Pikkarainen Lasse Koulutusohjaaja
Saksman Miikael Koulutusohjaaja
Pikkarainen Lasse Koulutusryhmä, puheen  
   johtaja
Ruonala Nella  Kuvausjaosto, jäsen
Janhonen Bea  Kuvausjaosto, jäsen
Loponen Kaisa  Kuvausjaosto, jäsen
Heikkinen Salla  Lippukuntavalmentaja
Mäkäräinen Minna Lippukuntavalmentaja
Naukkarinen Siiri Lippukuntavalmentaja
Honkakoski Milka Lippukuntavalmentaja
Hakkarainen Teppo Meripartiojaosto, jäsen
Lassila Jukka  Meripartiojaosto, jäsen
Lassila Ville  Meripartiojaosto, jäsen
Pesonen Kalle  Meripartiojaosto, jäsen
Räsänen Pekko  Meripartiojaosto, jäsen
Purmonen Niko  Meripartiojaosto, puheen- 
   johtaja
Hakkarainen Teppo Meripartio-ohjaaja
Rantanen Eeva  Moninaisuusjaosto, jäsen
Väyrynen Antti  Moninaisuusjaosto, jäsen
Viik Katri  Moninaisuusjaosto, jäsen
Moisio Hanna  Piirihallitus, jäsen
Suhonen Rosariina Piirihallitus, jäsen
Hamara Matilda Piirihallitus, jäsen
Karppanen Jonna Piirihallitus, jäsen
Nykänen Jonni  Piirihallitus, jäsen
Huhtala Tuomo  Piirin ansiomerkkiprosessin  
   ylläpitäjä
Kautto Tuija  Piirin ansiomerkkiprosessin  
   ylläpitäjä
Pohjanvirta Aino Piirin ansiomerkkiprosessin  
   ylläpitäjä
Vidgren Varpu  Piirin ansiomerkkiprosessin  
   ylläpitäjä
Saksman Miikael Piirin varajohtaja
Niinivirta Siiri  Piirinjohtaja
Kirjalainen Kerttu Somejaosto, jäsen
Liimatainen Anu Talousryhmä, jäsen
Kuronen Kerkko Talousryhmä, puheenjoh- 
   taja
Tenhu Miika  Turvallisuusjaosto, jäsen
Tallbacka Senja  Turvallisuusjaosto, jäsen
Huovinen Saku Aleksi Turvallisuusjaosto, jäsen
Mansikkaviita Jussi Turvallisuusjaosto, jäsen
Lipponen Soile  Turvallisuusjaosto, pu-  
   heenjohtaja
Takkinen Ella Maare Turvallisuusjaosto, pu-  
   heenjohtaja



Kinnunen Elina  Vapaaehtoistuen ryhmä,   
   puheenjohtaja
Suhonen Rosariina Viestintäryhmä, jäsen
Alasuvanto Janna Viestintäryhmä, jäsen
Lallukka Minja  Viestintäryhmä, jäsen
Lauronen Emil  Viestintäryhmä, jäsen
Soininen Ilona  Viestintäryhmä, jäsen
Angerman Saija  Viestintäryhmä, puheenjohtaja
Hämäläinen Juha Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen
 

8 Myönnetyt ansiomerkit

Saaja   Lippukunta    Ansiomerkki   Ansiomerkin
            numero
Särkioja Piitu  Pihtiputaan Partiolaiset ry  J-SP Sudenpääsolki 
Pirtonen Veikko Pielisen Partiolaiset ry  J-SP Sudenpääsolki 
Reittu Ilja  Saariston Nuotta ry   J-SP Sudenpääsolki 
Kivirant Aaro  Saariston Nuotta ry   J-SP Sudenpääsolki 
Koistinen Maisa Puijon Pakertajat ry   J-SP Sudenpääsolki 
Kanniainen Jaakko  Kajaanin Korvenpojat ry  J-SP Sudenpääsolki 
Mäkelä Maija  Kyypartio ry    J-SP Sudenpääsolki 
Puttonen Juho  Lievestuoreen Partiolaiset ry  J-SP Sudenpääsolki 
Kullström Elias Vihtavuoren Visaiset ry  J-SP Sudenpääsolki 
Kontkanen Riika Liperin Kokkoveikot ry  J-SP Sudenpääsolki 
Purmone  Selma Liperin Kokkoveikot ry  J-SP Sudenpääsolki 
Nieminen Elisa Kuokkalan Vetehiset ry  J-SP Rautainen merkki 
Miettinen Viivi-Riina Saariston Nuotta ry   J-SP Rautainen merkki 
Liimatainen Pessi Puijon Pakertajat ry   J-SP Rautainen merkki 
Janhonen Bea  Lievestuoreen Partiolaiset ry  J-SP Rautainen merkki 
Alanko Antti  Reippaat Pojat ry   J-SP Rautainen merkki 
Ketopaikka Noora Vihtavuoren Visaiset ry  J-SP Rautainen merkki 
Lipponen Soile Puijon Pakertajat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Suhonen Rosariina Puijon Pakertajat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Angerman Saija Kajaanin Korvenpojat ry  J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Hamara Matilda Kortepartio ry    J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Kukkonen Tommi Iisalmen Korvenkävijät ry  J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Pirinen Mikko  Saariston Nuotta ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Tolkki Lauri  Puijon Pakertajat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Heide  Petra  Puijon Pakertajat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Venäläinen  Hanna Puijon Pakertajat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Väisänen Markuss Suonenjoen Sirkut ja Sotkat ry J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Paunonen Maarit Joroisten Erätoverit ry  J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Maaranen Aki  Joroisten Erätoverit ry  J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Heikkinen Salla Kajaanin Korvenpojat ry  J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Vähäkangas Pekka Vuokatin Vaeltajat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Väyrynen Sari  Halssilan Haukat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Väyrynen Sini  Halssilan Haukat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Lampinen Tiina Kyypartio ry    J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Münster Toni  Reippaat Pojat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Jokinen Jani  Reippaat Pojat ry   J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Rask Salla  Liperin Kokkoveikot ry  J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Heikkinen Olli-Pekka Noljakan Niemenkiertäjät ry  J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Toivio Kati  Uuraisten Partiolaiset ry  J-SP Pronssinen ansiomerkki 
Keronen Päivi  Pogostan Pojat ry   J-SP Kultainen ansiomerkki  11
Halonen Jaana  Vuokatin Vaeltajat ry   J-SP Hopeinen ansiomerkki  70
Karppanen Jonna Sonkapartio ry   J-SP Hopeinen ansiomerkki  69
Viik Katri  Puijon Pakertajat ry   J-SP Hopeinen ansiomerkki  68
Kääriäinen Anu Ekin Partio ry    J-SP Hopeinen ansiomerkki  67
Snäkin Kati-Maria Suonenjoen Sirkut ja Sotkat ry J-SP Hopeinen ansiomerkki  66
   
   
Myönnetyistä merkeistä on vielä jakamatta yksi kultainen ansiomerkki sekä kaksi hopeista ansiomerkkiä.


