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JOHDANTO 
 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry toimii Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n 
piirijärjestönä Etelä-Karjalassa. Piirissä toimii 19 lippukuntaa kahdeksan eri kunnan alueella. 
Toiminnassa on mukana noin 1 300 partiolaista. Etelä-Karjalan Partiolaiset on pieni, mutta 
elinvoimainen partiopiiri, joka järjestää jäsenilleen omannäköistä toimintaa sekä tukee 
lippukunnissa tehtävää partiotyötä.  
 
Vuonna 2021 kehitämme piirissä tapahtuvan perustoiminnan laatua ja määrää, ja tavoitteena 
on mm. aktivoida piirin alueella tapahtuvaa vaeltajaikäkauden toimintaa. Samoin haluamme 
tehdä viestintää jäsenistöllemme käytettävissä olevilla kanavilla entistä aktiivisemmin ja 
suunnitelmallisemmin. Toteutamme omalta osaltamme osana lippukuntatukea 
valtakunnallista kasvusuunnitelmaa, jonka avulla pyrimme vahvistamaan lippukuntien 
toimintaedellytyksiä.  
 
Perustoiminnan kehittämisen ohella pyrimme luomaan myös jotain uutta: tarjolla on 
oikeasti aikuisille suunnattu partiojohtajaperuskurssi ja aikuispartio vakiintuu osaksi 
vapaaehtoistuen toimintaa. Lisämaustetta vuodelle 2021 tarjoaa globaalin 
koronaviruspandemian vuoksi vuodella eteenpäin kesälle 2021 siirtynyt piirileiri Saaga.  
 
Seuraavassa olemme kuvanneet tarkemmin tavoitteita ja suunnitelmia vuodelle 2021.  
 
 
KASVU 
 
Piirin toimintaedellytysten turvaamiseksi myös tulevaisuudessa kiinnitämme huomiota 
jäsenmääräkehitykseen ja huomioimme kasvunäkökulmat toiminnassa. Onnistunut 
sisäänotto sekä kasvutoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä vuonna 2021 tasoittamaan vuoden 
2020 poikkeusolosuhteista johtunutta heikkoa sisäänottoa.   
 
Piirissä valitaan keväälle ja syksylle kasvutoimenpiteet, joiden avulla tuetaan jäsenmäärän 
kasvua. Tammikuun ja elo-syyskuun sisäänottoa lippukunnissa tuetaan myös piirin 
viestinnän kautta.  
 
Piiri osallistuu valtakunnallisen kasvusuunnitelman toteuttamiseen yhdessä lippukuntien 
kanssa. Tämä toteutetaan osana lippukuntatuen normaalia työtä lippukuntien kanssa. Kasvu 
toteutetaan osana luonnollista toimintaa huomioiden toiminnan laatu: laatu ja kasvu 
ruokkivat toisiaan.  
 
 
PIIRI 45 v 
 
Piiri täyttää vuonna 2021 45 vuotta. Suurempia juhlallisuuksia ei järjestetä, mutta juhlavuotta 
hyödynnetään yhteiskuntasuhteiden näkökulmasta. Yhteistyökumppanit ja tukijat kutsutaan 
Saagalle kutsuvierastilaisuuteen juhlistamaan piirin 45 v taivalta. Lisäksi paraatissa ja 
partioviikon tapahtumissa korostetaan piirin juhlavuotta.  
  



 

 

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 
Kesolantie 1, 54100 Joutseno  Puh. (+358 400) 554 024  ekp@partio.fi  etelakarjala.partio.fi 

 

 
LIPPUKUNTATUKI 
 
Lippukuntatuen ryhmä tukee lippukuntia niiden tehtävässä partiokasvattajina ja toiminnan 
järjestäjinä. 
 
Vastuuvalmentajat auttavat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteita, joista sovitaan 
yhdessä lippukunnan johtokolmikon kanssa. Tavoitteet liittyvät sekä partion yhteisten 
päämäärien saavuttamiseen, että siihen, mikä on yhteinen ajatuksemme hyvästä 
lippukuntatoiminnasta.  
 
Ryhmän kokoonpano 

 Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen 
 Vastuuvalmentajat, joista yksi toimii valmentajavastaavana 
 Seppojen edustaja 
 Kaikki Mukaan! -ryhmä 

 
 
Vuonna 2021 

Ryhmä panostaa lippukuntien tukemiseen erityisesti Turvallisesti yhdessä - ja Kaikki Mukaan! 
-koulutusten kautta. Koulutusten kautta toteutuva vertaistuki ja taitojen lisääntyminen 
tukevat lippukuntatyötä tekevien johtajien jaksamista ja sitä kautta laadukkaan 
partiotoiminnan toteumista.  
 
Yhdessä johtokolmikoiden kanssa sovitaan vuodelle 2021 asetettavista tavoitteista. 
Tavoitteita asettaessa ja niiden toteutumista seuratessa hyödynnetään entistä 
tehokkaammin Laadun portaat –materiaalia. Tavoitteena on saada jokaiseen lippukuntaan 
johtokolmikko vuoden loppuun mennessä. 
 
Koulutusten ja lippukuntakäyntien lisäksi ryhmä järjestää vertaistapaamisia sekä 
johtokolmikoille että turva-aikuisille.  
 
 
Lippukuntatuen ryhmän tavoitteet vuodelle 2021  

1. Johtokolmikko kaikkiin piirin lippukuntiin 
2. Lippukuntien johtokolmikoiden sekä turva-aikuisten tukeminen ja 

vertaistapaamisten järjestäminen 
3. Lippukuntien johtajiston laadukkaan työn tukeminen Turvallisesti yhdessä- ja Kaikki 

Mukaan! -koulutuksia järjestämällä  
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PARTIOKASVATUS  
 
Partiokasvatuksen ryhmä 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 hallituksen jäsen 
 Ikäkausivastaavat 
 Meripartiojaoston puheenjohtaja  
 Kilpailujaoston puheenjohtaja 

 
 
Vuonna 2021 

Partiokasvatuksen ryhmä järjestää tulevalla kaudella ohjelmaa eri ikäkausille ja huomioi 
erityisesti vaeltajat. Vaeltajille halutaan tarjota omaa ohjelmaa piirin puolesta ja näin 
huolehtia paremmin vapaaehtoisistamme. Kasvatusryhmä hakee aktiivisesti avoimiin 
pesteihin tekijöitä, jotta saataisiin ohjelmaa järjestettyä kaikille ikäkausille. Perhepartio 
liitetään osaksi piirin ikäkausitoimintaa.    
 
Tarpoja- ja samoajajaosto järjestää ohjelmaa tarpoja ja samoajaikäkausille. Tarpojille 
järjestetään kaksi majakkaa. Toinen majakka on keväällä ja sen teemana on yhteiskunta. 
Loppuvuodesta järjestettävän majakan teema on luovuus. Samoajille järjestetään 
samoajailtoja ja samoajapurjehdus. Kilpailujaosto kiinnittää huomiota kisojen 
markkinointiin ja kannustaa lippukuntia lähtemään kilpailuihin. Kilpailujaosto ottaa 
käyttöön valvojien moodlen ja parantaa yhteistyötä valvojien kanssa. 
 
Meripartiojaosto kehittää omaa toimintaansa ja ottaa käyttöön uuden purjehduskurssin. 
Meripartiolippukuntien väliseen yhteistyöhön ja kommunikointiin kiinnitetään aikaista 
enemmän huomiota. Partioviikolla on ohjelmaa kaikille ikäkausille ympäri Etelä-Karjalaa.  
 
 
Partiokasvatuksen ryhmän tavoitteet vuodelle 2021 

1. Kasvatusryhmän kokouksien vakiinnuttaminen 
2. Uusien ihmisien pestaaminen kasvatuksen pesteihin 
3. Valvojien ja kilpailujaoston välisen yhteistyön parantaminen 
4. Ikäkausille järjestetään uusia tapahtumia 
5. Meripartiojaosto järjestää purjehduskurssin 
6. Kehitetään kansainvälisyyskasvatusta piirissä 
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VAPAAEHTOISTUKI 
 
Vapaaehtoistuen ryhmä tukee piirissä ja sen lippukunnissa toimivia vapaaehtoisia 
tarjoamalla heille pestien edellyttämää koulutusta ja johtajahuoltoa. Ryhmä järjestää SP:n 
koulutusjärjestelmän mukaista koulutusta ja innostaa osallistumaan Suomen Partiolaisten 
järjestämiin koulutuksiin, lisäksi tarjotaan partiotoimintaa aikuisille.  
 
Vapaaehtoistuen ryhmä muodostuu Koulutusjaostosta ja Aikuispartiojaostosta 
 
Koulutusjaoston kokoonpano 

 PJ - Vastaava koulutusohjaaja 
 Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen 
 Koulutusohjaajat 
 3-6 jaoksen jäsentä 

 
Aikuispartiojaoston kokoonpano 

 PJ - Aikuispartiojaoston puheenjohtaja 
 Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen 
 5-7 jaoston jäsentä 

 
 
Vuonna 2021 

Partiojohtajajatkokurssin (Ko-Gi) näkyvyyttä ja markkinointia tehostetaan sekä 
kannustetaan myös nuorempia partiojohtajia osallistumaan kurssille. 
Partionjohtajaperuskoulutuksen lisäksi toteutetaan aikuisille suunnattu 
partionjohtajaperuskoulutus. Saagalle 2021 valmistellaan 2020 suunnitelman mukaisesti Ko-
Gi -tapaamista, joka on tarkoitettu uusille kurssilaisille perehdytyksenä, nappulattomille 
tukena projektin päättämisessä sekä tapaamisena kurssin suorittaneille. Saagalla toteutetaan 
2020 suunnitelman mukainen “koulutusteltta”, jossa järjestetään koulutusta ja autetaan 
oman koulutuspolun selvittämisessä. Koulutusten ja kurssien järjestämisessä kehitetään 
yhteistyötä muiden piirien kanssa, tavoitteena järjestää yhteisiä kursseja ja 
kouluttajavaihtoa. 
 
Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehditaan tarjoamalla aikuispartion puolelta johtajahuollon 
kaltaista matalankynnyksen toimintaa, johon myös uudet aikuiset ovat tervetulleita. 
Aikuispartiotoimintaa markkinoidaan aktiivisesti jäsenmäärän kasvattamiseksi ja toiminnan 
jatkuvuuden varmistamiseksi. 
 
 
Vapaaehtoistuen ryhmän tavoitteet vuodelle 2021 

1. Kaikki tapahtumakalenteriin merkityt kurssit, koulutukset ja muut tapahtumat 
toteutuvat 

2. Kouluttajarinkiin saadaan mukaan uusia kouluttajia 
3. Koulutusohjaajakoulutukseen lähetetään ainakin yksi osallistuja 
4. Kehittää uusia muotoja vapaaehtoisten tukemiseen 
5. Vakiinnuttaa aikuispartio yhdeksi piirin toimintatavoista 
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VIESTINTÄ 
 
Viestintäryhmä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää piirin viestintää sekä tukee lippukuntia 
viestintäasioissa koulutuksen kautta ja viestintämateriaalin avulla.  
 
Ryhmän kokoonpano 

 Ryhmän puheenjohtaja 
 Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen 
 Heimoviestin päätoimittaja 
 Some-vastaava 
 Kuvausvastaava 
 Nettisivuvastaava 
 Medialähettiläät 
 Järjestökoordinaattori 

 
 
Vuonna 2021 

Panostetaan SP:n valtakunnallisiin markkinointikampanjoihin osallistumiseen. 
Viestintäkoulutusta järjestetään erityisesti lippukuntien viestintävastaavien pestiä ajatellen. 
Piirin some-kanaviin tehdään julkaisuaikataulut, jolloin niiden käytöstä tulee entistä 
selkeämpää. Heimoviesti siirtyy SP:n yhteisjakeluun, ja verkkomediaan pyritään tuottamaan 
entistä enemmän sisältöä paperisen lehden tueksi.  
 
 
Viestintäryhmän tavoitteet vuodelle 2021 

1. Jokaiseen SP:n valtakunnalliseen markkinointikampanjaan osallistuminen 
2. Viestintäkoulutuksen järjestäminen erityisesti lippukuntaviestintää ajatellen  
3. Some-kanavien käyttö entistä säännöllisemmin julkaisuaikataulun avulla 
4. Heimoviestin verkkomedian hyödyntäminen paperisen lehden ohella 
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TALOUS 
 
Talouden toimialan keskeisimpänä tavoitteena on varmistaa partiotoiminnan taloudelliset 
edellytykset toiminnan jatkuvuuden kannalta. Piirin talousasioita hoitaa 
järjestökoordinaattori tiiviissä yhteistyössä piirin hallituksen, talousryhmän ja Suomen 
Partiolaisten taloustiimin kanssa. Käyttövaroista huolehtii järjestökoordinaattori yhdessä 
hallituksen ja taloussäännön mukaisesti.  
 
Pitkän aikavälin talouden suunnittelusta vastaa hallitus yhteistyössä talousryhmän kanssa. 
 
Talousryhmän tehtävänä on hoitaa taloussäännön mukaiset suunnittelu-, valvonta- ja 
raportointitehtävät. Ryhmä tukee hallitusta taloudellisten päätösten tekemisessä. 
 
Ryhmän kokoonpano 

 PJ – Taloudesta vastaava hallituksen jäsen 
 Talousryhmä 
 SP:n kirjanpitäjä 
 Järjestökoordinaattori 

 
 
Vuonna 2021  

Kehitetään henkilöstöpalveluiden allokointia, jotta tulevaisuudessa henkilöstöpalveluita 
pystytään ostamaan mahdollisimman tehokkaasti. Aloitetaan kiinteiden 
sopimusperusteisten kustannusten kilpailuttaminen. Varaudumme valtionavustuksen 
mahdollisiin muutoksiin. Adventtikalenterikampanjan kehittäminen, jotta lippukunnilla 
olisi parempi mahdollisuus taata adventtikalenterien myynti myös poikkeusoloissa. 
 
 
Talousryhmän tavoitteet vuodelle 2021 

1. Uusien kohdeavustusten hakeminen ja partiotoiminnan kannalta mahdollisimman 
tehokas hyödyntäminen 

2. Taloudellisten voimavarojen allokointi sijoituksissa ja henkilöstöpalveluissa 
3. Projektien tukeminen talousasiantuntemuksella 
4. Hepohiekan hinnaston uusiminen ja kustannusrakenteen parantaminen yhdessä 

Hepohiekan hoitokunnan kanssa 
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HEPOHIEKKA 
 
Hepohiekan hoitokunta vastaa leirialueen ja rakennusten ylläpidosta ja huollosta. Leirialueen 
kehittämistoimia jatketaan tulevaa piirileiriä varten. Hepohiekalle on luotu 
investointisuunnitelma vuodelle 2024 asti. Osa investoinneista on saatu jo valmiiksi ja osa 
ovat suunnitteilla tai rakentumassa. Leirialueen markkinointia ja viestinnän kehittämiseksi 
tehdään erillinen markkinointisuunnitelma. 
 
Investointisuunnitelma 2021-2024 

2021 Juomavesijärjestelmän käyttöönotto 
2021 Vanhan saunan päädyn kunnostus ja suojaus 
2022 Laivalaiturin kunnostus 
2022 Vanhan saunan maalaus ja saunan edustan maatyöt 
2024 Invapuucee ja halkovaja 
 
 
Vuonna 2021 

Tehdään loppuun piirileiriä koskevat investoinnit. Juomavesijärjestelmän käyttöönotto. 
Hepohiekan varausjärjestelmän kehittäminen sekä hinnoittelun uusiminen. 
Markkinointisuunnitelman tekeminen yhdessä viestintäryhmän kanssa. Kevät- ja 
syystalkoiden yhteydessä tehdään normaalit kunnossapitotoimet. 
 
 
Hepohiekan tavoitteita vuodelle 2021 

1. Leirialueen kunnostaminen piirileiriä varten 
2. Markkinointisuunnitelma 
3. Käynnissä olevien projektien loppuun saattaminen 

 
 
 
 
 
PROJEKTIT 
 

Piirileiri 2021 Saaga 

Etelä-Karjalan partiolaisten piirileiri järjestetään vuonna 2021 Hepohiekalla. Leirin 
johtokolmikko vastaa pestattujen jaksamisesta ja resurssien riittävyydestä. Tavoitteena on, 
että kaikki saavat hyvän leirikokemuksen. 
 
 
Piirin 45 juhlavuosi ja partioviikko 2021 

Vuoden 2021 partioviikolla juhlistetaan piirimme 45 vuotista taivalta. Tapahtumista 
perinteisimpänä Yrjönpäivän iltajuhla ja paraatipäivä. Uutena tapahtumana tarpojien ja 
samoajien yhteinen iltajuhla. Paraatipäivänä sudenpennuille ja seikkailijoille on heille 
suunnattua ohjelmaa. 
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PIIRIHALLITUS 
 
Piirihallitus johtaa piirin toimintaa vuosikokousten välillä ja kehittää piirin toimintaa. Piirin 
johtajat sekä piirihallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti omien vastuualueidensa 
mukaisesti Suomen Partiolaisten tilaisuuksiin ja toiminnan suunnitteluun sekä 
kehittämiseen myös valtakunnallisesti piiriä edustaen. 
 
Piirihallitus ja hallituksen työvaliokunta työskentelee aktiivisesti ja kehittää piirihallituksen 
työskentelyä. Piirihallitus kehittää asiakirjahallintaansa käyttäjälähtöisemmäksi sekä 
sähköiseksi.  
 
 
Piirihallituksen tavoitteet vuodelle 2021 

1. Hallitus ryhmäytyy ja työskentelee tehokkaasti hyvässä yhteishengessä 
2. Strategia näkyy piirin toiminnassa  
3. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan aktiivisesti 

 
 
 
 
 
PIIRITOIMISTO 
 
Piiritoimisto palvelee kaikkia piirin jäseniä ja yhteistyöosapuolia. Piirin asioita hoitaa yksi 
järjestökoordinaattori tarvittaessa muiden partiotyöntekijöiden tuella.   
 
Piiritoimisto tukee piirihallituksen sekä piirin toiminnanalojen ja projektien toimintaa. 
Järjestökoordinaattori osallistuu aktiivisesti jäsenistölle kohdennetun viestinnän 
toteuttamiseen.  
 
Toimiston sekä järjestökoordinaattorin työskentelyä kehitetään aktiivisesti tukemaan 
parhaalla mahdollisella tavalla piirin ja sen lippukuntien toimintaa.  
 
Piiri osallistuu aktiivisesti valtakunnallisesti tehtävään henkilöstöorganisaation 
kehittämistyöhön. Valtakunnalliseen toimihenkilöorganisaatioon siirtymisestä päätetään 
vuonna 2021.  
 
 
Piiritoimiston tavoitteet vuodelle 2021: 

1. Tukea strategisesti tärkeiden tapahtumien ja toimenpiteiden toteutusta.  
2. Tukea lippukuntia lippukunnan arkeen liittyvissä kysymyksissä, kuten Kuksan 

käytössä, yhdistystoiminnassa ja Turvallisesti yhdessä -teemoissa. 
3. Tukea varainhankintakampanjoita, kuten adventtikalenteri- ja joulukorttimyyntiä. 
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STRATEGIA 
 
Partiopiiri toteuttaa toiminnassaan partion yhteistä strategiaa vuosille 2021-2026. 
Strategian kolme osa-aluetta ovat:  

 Partio kasvaa 
 Partio antaa taidot elämään 
 Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. 

 
Piirissä näiden teemojen sisältä on valittu kolme erityistä painopistettä, joita halutaan 
kehittää vuosien 2021 – 2022 aikana. Nämä ovat:  

 Heikosti toimivien lippukuntien toiminnan vahvistaminen 
 Vaeltajaikäkauden toiminnan tukeminen ja kehittäminen 
 Pestauskulttuurin vahvistaminen. 

 
Strategian alakohdat huomioidaan toiminnanalojen toimenpiteissä.  
 
 
 
 
 
 
LOPUKSI 
 
Piirin toimintasuunnitelmaa täydentävät   

 Tapahtumakalenteri 2021, joka täydentyy loppuvuoden aikana. Tapahtumat 
siirrettään piirin verkkosivuille 30.11.2020 mennessä. 

 Toimenpidetaulukko 2021, jossa esitetään yksityiskohtaisemmat toimenpiteet 
toiminnanaloittain. Toimenpidetaulukko on hallituksen työkalu oman 
toimintansa ohjaamiseen.  

 Partion strategia 2021–2026, joka vahvistetaan Suomen Partiolaisten 
jäsenkokouksessa 11/2020.  


