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ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 
2020 
 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry (myöh. partiopiiri) toimii Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (myöh. 
keskusjärjestö tai Suomen Partiolaiset) piirijärjestönä Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Piirissä toimii 22 
lippukuntaa seitsemän eri kunnan alueella. Toiminnassa on mukana 1380 partiolaista. 
 
Partiopiirin tehtävänä on edistää partiotoimintaa Etelä-Karjalan alueella tukemalla lippukuntia ja niiden 
toimintaa kaikilla toiminnan eri aloilla.  
 
Toiminnansuunnittelu on toteutettu yhdistyslain, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n sääntöjen, 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n sääntöjen, piirin toimintaohjesääntöjen sekä muiden partiotoimintaa 
ohjaavien ohjeistusten mukaisesti.  
 
Vuoden 2020 toiminnan painopisteet 
 
Toimintaa kaikki ikäkaudet huomioiden 

 Saaga 

 Piiripäivä 

 Perhepartio 

 Aikuispartio 

 
Toimintakilpailussa huomioidaan yllämääritetyt vuoden 2020 painotukset.  
 
Piirin toimintasuunnitelmaa täydentävät ryhmien omat toimintasuunnitelmat. Kaikki tapahtumat tulevat 
näkyviin piirin verkkosivuille vuoden loppuun mennessä.  
 
Piirin tapahtumakalenteri sekä talousarvio ovat omina liitteinään. 
 
 
 
STRATEGIA 
 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on sitoutunut toiminnassaan Suomen Partiolaisten strategiaan vuosille 2019-
2020. 
 
Partion päämäärä ja visio 
Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset 
ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan 
tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja 
kansainvälisen yhteisön jäsen. 
Partion visiona on rakentaa parempaa maailmaa ja olla Suomen vaikuttavin nuorten liike. 
 

Partio kuuluu kaikille 
 Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko 

Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän 
silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. 
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Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen 
 Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia 

ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. 
 
Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani 

 Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion 
vaikutusta yhteiskunnassa. 

 
 
 
PIIRIHALLITUS 
 
Piirihallitus koostuu piirijohtajasta, piirin varajohtajasta ja kuudesta hallituksen jäsenestä. Hallituksen 
jäsenten vastuulla ovat seuraavat toiminnanalat: vapaaehtoistuki, lippukuntatuki, partiokasvatus, talous, 
viestintä ja projektit. Kukin toiminnanalasta vastaava hallituksen jäsen toimii oman ryhmänsä 
puheenjohtajana. Piirihallituksen kokousten sihteerinä toimii järjestösihteeri tai määrätty hallituksen jäsen.  
 
Vuonna 2020 piirihallituksen kokoontuu noin kymmenen kertaa. Tämän lisäksi piirihallituksen jäsenet 
osallistuvat omien vastuualueiden mukaisesti Suomen Partiolaisten tilaisuuksiin ja toiminnan 
suunnitteluun sekä kehittämiseen.  
 
Piirihallitus toteuttaa piirin varsinaisten kokousten päättämiä asioita varsinaisten kokousten välisenä 
aikana. Piirihallitus vastaa, että piirin toiminta toteutetaan partioaatteen, strategian, hyväksytyn 
toimintasuunnitelman ja toimintaa ohjaavien sääntöjen mukaisesti. 
 
Piirihallituksen tavoitteet vuodelle 2020 

 Piirin pestauskulttuurin hiominen 

 Piirihallituksen sisäisen johtamisen kehittäminen 

 Seurakuntien, kaupunkien ja kuntien kanssa yhteistyökumppanuuden vahvistaminen ja 
kehittäminen 

 Yhteistoiminnan lisääminen Kymenlaakson Partiopiiri ry:n ja Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n 
kanssa 

 
 
 
LIPPUKUNTATUKI 

 
Lippukuntatuen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntia niiden tehtävässä toiminnan järjestäjinä ja 
partiokasvattajina.  
 
Vastuuvalmentajat auttavat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteita, joista sovitaan yhdessä lippukunnan 
johtajien kanssa. Tavoitteet voivat liittyä sekä partion yhteisten päämäärien saavuttamiseen että arjen 
toimintaan. Jokainen piirin lippukunta on omanlaisensa, joten tukea tarjotaan lippukuntien ominaispiirteet 
huomioon ottaen.   
 

Ryhmän kokoonpano 

 Ryhmän puheenjohtaja – lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen 

 Vastuuvalmentajat 

 Seppojen edustaja 

 Kaikki Mukaan! -ryhmä 
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Vuonna 2020 

Lippukuntatuen ryhmä järjestää tulevallakin kaudella johtokolmikoiden ja turva-aikuisten 
vertaistapaamisia. Vuoden 2020 teemoja ovat Turvallisesti yhdessä- koulutus, johtokolmikoiden pestien 
selkeyttäminen ja vastuunjako sekä partioharrastamisen eri muodot.  
 
Vastuuvalmentajina jatkavat edellisen vuoden valmentajat. Valmentajat tapaavat lippukuntien johtajistoa 
vähintään kahdesti vuodessa. Muutoin yhteyttä pidetään yhteisesti sovittujen kanavien kautta.  
 

Tavoitteet 

 Tiivistää yhteistyötä vapaaehtoistuen ryhmän kanssa 

 Laadun portaat -työkalun vakiinnuttaminen lippukuntien tukemisen ja kehittämisen työkaluksi 

 Vastuuvalmentajien ja seppojen työparityöskentelyn vahvistaminen  
 
 
 

KASVATUS  

 
Partiokasvatuksen ryhmän tehtävänä on varmistaa, että partio-ohjelmaa toteutetaan monipuolisesti koko 
Etelä-Karjalan Partiolaisten toiminta-alueella. Partiokasvatuksen ryhmä järjestää, koordinoi ja kehittää 
Etelä-Karjalan Partiolaisten vastuulla olevia partion kohderyhmälle suunnattuja ohjelmatapahtumia. 
Partiokasvatuksen ryhmä tukee lippukuntia partiokasvatuksen toteuttamisessa.  
 

Ryhmän kokoonpano 

 Ryhmän puheenjohtaja – kasvatuksesta vastaava hallituksenjäsen 

 Ikäkausivastaavat 

 Kisajaosto 

 Meripartiojaosto 
 

Vuonna 2020 

Partiokasvatuksen ryhmä järjestää tulevalla kaudella erityisesti tarpojille ja samoajille ikäkauttaan 
vastaavaa ohjelmaa. Kasvatusryhmä hakee aktiivisesti avoimiin pesteihin tekijöitä, jotta muillekin 
ikäkausille järjestetään toimintaa. Perhepartio liitetään osaksi piirin ikäkausitoimintaa.  
 
Kilpailujaosto on huomioinut, että vuonna 2020 kilpailuja järjestävät lippukunnat ovat jäsenmäärältään 
pieniä, joten jaosto tukee näitä lippukuntia.  
 
Meripartiojaoston järjestämä toiminta on avointa muillekin kuin meripartiolippukunnille. Partioviikolla on 
ohjelmaa kaikille ikäkausille ympäri Etelä-Karjalaa. 
 
Tavoitteet 

 Pestataan perhepartiovastaava 

 Järjestetään rastipäällikkökoulutusta kilpailuja järjestävien lippukuntien tarpeiden mukaan 

 Meripartiojaosto kehittää omaa viestintää ja markkinointia koskien meripartiotapahtumia 
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VAPAAEHTOISTUKI 

 
Vapaaehtoistuen ryhmän tehtävänä on tukea piirissä ja sen lippukunnissa toimivia vapaaehtoisia 
tarjoamalla heille pestien edellyttämää koulutusta. Ryhmä järjestää koulutusjärjestelmän mukaista 
koulutusta ja innostaa osallistumaan Suomen Partiolaisten järjestämille kursseille.  
 

Ryhmän kokoonpano 

 Ryhmän puheenjohtaja – vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen 

 Koulutusryhmä 
 

Vuonna 2020 

Vapaaehtoistuen ryhmä tarjoaa erilaisia koulutuksia tulevalla kaudella. Kurssien toteutumisen takaamiseksi 
vapaaehtoistuen ryhmä mainostaa koulutuksia oman piirin ulkopuolisille osallistujille Kymenlaaksoon ja 
Järvi-Suomeen.  
 
Saaga 2020-piirileirille vapaaehtoistuen ryhmä järjestää Ko-Gi -tapahtuman. Koulutusmahdollisuuksista ja 
lippukuntien koulutustarpeiden kartoittamisesta on tulossa iltatapahtuma. 
 
Seuraavat koulutuksen järjestetään vuoden 2020 aikana: johtokolmikon koulutukset, partiojohtajan 
peruskurssi, luotsikoulutukset, akela- ja sampokoulutukset sekä jatko-ROK. Lippukuntien toiveiden 
mukaan voidaan järjestää myös Tervetuloa partioon –koulutuksia. 
  
Tavoitteet 

 Yhteistyön lisääminen vapaaehtoistuen ja kasvatuksen ryhmien välillä 

 Kaikki koulutukset toteutuvat 
 
 
 

VIESTINTÄ 

 
Viestintäryhmä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää piirin viestintää sekä tukee lippukuntia viestintäasioissa. 
Viestintäryhmä ylläpitää piirin viestintäkanavia, vastaa sosiaalisen median päivittämisestä sekä 
Heimoviestin toiminnasta.  
 
Ryhmän kokoonpano 

 Ryhmän puheenjohtaja – viestinnästä vastaava hallituksen jäsen 

 Ryhmän varapuheenjohtaja 

 Some-vastaava 

 Heimoviestin päätoimittaja 

 Kuvausvastaava 

 Nettisivuvastaava 
 

Vuonna 2020 

Heimoviestin uudistamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi etsitään uusia ratkaisuja. Nettisivujen 
kehittäminen jatkuu ja kuvapankkiin hankitaan lisää materiaalia. Facebookin, Instagramin ja muiden some-
kanavien käytöstä tehdään entistä säännöllisempää. Viestintäryhmä panostaa lippukuntien viestinnän 
tukemiseen ja siihen, että jokaisella lippukunnalla olisi nimettynä viestintävastaava. 
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Tavoitteet 

 Viestintäryhmän toiminnan vakiinnuttaminen 

 Heimoviestiin lippukuntakohtaiset kirjoitusvuorot ja uusia juttusarjoja 

 Uusien sosiaalisen median kanavien käyttö vanhojen tukena ja jo olemassa olevien 
monipuolisempi hyödyntäminen 

 Lippukuntien viestinnän tukeminen ja lippukuntien ottaminen aktiivisemmin mukaan osaksi 
piirin viestintää 

 
 
 

TALOUS 

 
Talouden toimialan keskeisimpänä tavoitteena on varmistaa partiotoiminnan taloudelliset edellytykset 
toiminnan jatkuvuuden kannalta. Piirin talousasioita hoitaa piirin työntekijä yhteistyössä piirin hallituksen, 
talousryhmän ja Suomen Partiolaisten kanssa.  
 
Käyttövaroista huolehtii piirin järjestösihteeri yhdessä hallituksen kanssa piirin taloussäännön mukaisesti. 
Pitkän aikavälin talouden suunnittelusta vastaa hallitus yhteistyössä talousryhmän kanssa. 
 
Talousryhmän tehtävänä on hoitaa taloussäännön mukaiset suunnittelu-, valvonta- ja raportointitehtävät. 
Ryhmä tukee piirihallitusta taloudellisten päätösten tekemisessä. 
 

Ryhmän kokoonpano 

 Ryhmän puheenjohtaja – taloudesta vastaava hallituksen jäsen 

 Talousryhmä 
 

Vuonna 2020 

Vuonna 2020 järjestetään talouskoulutusta lippukunnille ja painotetaan tulevaisuuden näkymien 
ennakointiin.  
 
Piiritoimiston palveluiden ja piirin hallinnon toteuttamiseksi etsitään monipuolisia ja kestäviä pitkän 
aikavälin ratkaisuja erityisesti varainhankinnan kehittämisen ja lisäämisen kautta.  
 
Tavoitteita 

 Piirin projektien tukeminen talousosaamisella 

 Tulorakenteen kehittäminen ja maksuvalmiuden varmistaminen 

 Pitkän aikavälin partiotoiminnan jatkuvuuden varmistaminen  
 
 
 

PROJEKTIT 
 
Saaga 
Etelä-Karjalan Partiolaisten piirileiri Saaga järjestetään 20.7.-27.7.2020 piirin leirialueella Hepohiekalla 
Taipalsaarella. Leiri tarjoaa kasvattavaa ja laadukasta toimintaa kaikille ikäkausille. Jokaisella leirille 
osallistuvalla on mahdollisuus osallistua myös oman ikäkautensa ohjelmaan pestistä riippumatta. 
 
Piirileiri Saaga on koko piirin yhteinen projekti, joka vahvistaa lippukuntien välistä yhteistyötä ja 
yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa mielekästä tekemistä niin leirin aikana kuin sitä tehdessä.  
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Leirin tavoitteet 

 Saaga vahvistaa yhteishenkeä ja sitoo ihmisiä sekä lippukuntia yhteen 

 Saaga antaa vastuuta nuorille 

 Saagalla on osallistujia ja tekijöitä kaikista lippukunnista 

 Saaga on ajassa elävä leiri, joka koetaan mielenkiintoisena. Partioaate ja partiomaisuus näkyvät 
osana leiriä 

 
 
 
HEPOHIEKKA 
 
Vuonna 2020 

Hepohiekan hoitokunta vastaa leirialueen ja rakennusten ylläpidosta ja huollosta. Pääpaino on piirileiriä 
tukevissa toimissa ja vesihuollon uudelleen järjestämisessä. Hepohiekan talkoot tarjoavat kaikille 
lippukunnille ja piirin jäsenille mahdollisuuden osallistua yhteisen leirialueen kehittämiseen ja ylläpitoon. 
 
Markkinoinnin kehittämistoimilla nostetaan leirialueen käyttöastetta. Etenkin kevät- ja syyskausilla 
Hepohiekkaa voidaan tarjota lippukuntatoiminnan lisäksi myös piirin ulkopuolisille käyttäjille. 
 
Investointisuunnitelma 2018-2020 

 2018 – 2019 Metsähoidolliset toimenpiteet – toteutunut syksyllä 2019 
 2019 Keittiön taustan kunnostaminen (piirileiriin valmistautuminen) – toteutunut keväällä 2019 
 2019 – 2020 Sataman esteetön sauna – toteutetaan heti, kun lupa-asiat ovat kunnossa 
 2020 Uusi kaivo tai muun juomavesijärjestelmän hankinta – toteutetaan ennen kesää 2020 
 2020 Ladon rakentaminen piirileirillä – tarvittaessa siirretään, jos ei ole voimavaroja 


