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ETELÄ-KARJALAN PARTIOLASTEN 

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 

(Hyväksytty piirihallituksessa 12/2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimintaohjesääntö täydentää piirin sääntöjä niiden 9 § mukaisesti.  Toimintaohjesäännön vahvistaa 
hallitus, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia ohjesääntöjä.  
 
Toimintaohjesääntö on partiopiirin, hallituksen, ryhmien, jaostojen ja toimikuntien toimintaa kuvaava 
opas. Sen tarkoituksena on eri osapuolten yhteistoiminnan sekä työn- ja vastuunjaon ohjaaminen. 
Ohjeen avulla piirin luottamushenkilö hahmottaa piirin käytännöt ja organisaation.  
Toimintaohjesääntö koostuu itse säännöistä sekä liitteistä, jotka ovat sellaisenaan itsenäisiä 
dokumentteja.  
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1. JÄSENET  
Piirin jäsenyydestä on säädetty piirin säännöissä 3 §.  
 
Sääntöjen mukaisesti piirin hallitus voi kutsua kunniajäseniksi partiotoiminnassa erityisesti 
ansioituneita henkilöitä. Yhtä aikaa tällaisia kunniajäseniä voi olla enintään 4 henkilöä.  
 
Varsinaisen jäsenluettelon lisäksi piiri pitää yllä lippukuntaluetteloa, johon voidaan anomuksesta 
liittää piirin alueella toimiva lippukunta, joka ei ole rekisteröitynyt yhdistys. Lippukuntaluettelossa 
oleville lippukunnille tarjotaan palveluita kuten jäsenille, mutta niillä ei ole päätösvaltaa yhdistyksen 
asioissa.   
 
 
2. PIIRIN KOKOUKSET  
Piirin kokouksista on säädetty piirin säännöissä 5 §.  
 
Piirihallitus kutsuu piirin sääntömääräiset kokoukset sääntöjen mukaisesti kahdesti vuodessa. Piirin 
kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen ja jäsenten kokouksen käsiteltäväksi 
tuomat asiat.  Jäsenten äänimääristä ja oikeuksista kokouksissa on säädetty säännöissä.  
 
Syyskokous valitsee vuorovuosin alla esitetyllä jaolla hallituksen jäsenet yhtenevien toiminnanalojen 
mukaisiin tehtäviin sekä muihin hallituspesteihin.  
 
Erovuorossa samassa syklissä piirinjohtajan kanssa ovat Kasvatus, Viestintä ja markkinointi sekä 
Lippukuntatuki. Piirin varajohtajan kanssa samanaikaisesti erovuorossa ovat Vapaaehtoistuki, Projektit 
ja Talous. Muut mahdolliset hallituspestit ovat erovuorossa valintavuoden perusteella.  
 
Partioneuvos ja varaneuvokset valitaan piirihallituksen jäsenten joukosta.  
 
 
3. PIIRIN HALLINTO 
3.1 PIIRIHALLITUS  
 
Piirihallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään säännöissä 7 §.  
 
Piirihallituksen muodostavat kulloinkin valitut piirinjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen 
kokousten nimeämät 6-9 hallituksen jäsentä. Piirihallituksen sihteerinä toimii järjestökoordinaattori. 
Piirihallitus esittää vuosittain järjestön syyskokoukselle vahvistettavaksi hallituksen kokoonpanon 
tulevalle vuodelle. Esityksessä jokaiselle hallituksen jäsenelle nimetään erityinen vastuualue. 
Hallituksessa tulee olla Suomen Partiolaisten yhtenevien toiminnanalojen mukaisesti vähintään 
seuraavat vastuualueet:  

• Lippukuntatuki / aluetyö 
• Vapaaehtoistuki 
• Kasvatus 
• Viestintä (ja markkinointi) 
• Talous 

 
Muiden 1-4 hallituksen jäsenen osalta piirihallitus arvioi kulloinkin esitettävän kokoonpanon 
strategisten painotusten perusteella.  
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Hallitus valvoo ja vastaa siitä, että piirin toimintaa toteutetaan partioaatteen, strategian, hyväksytyn 
toimintasuunnitelman, sääntöjen ja säädösten mukaisesti. Piirihallitus vastaa piirin toiminnan 
johtamisesta ja kehittämisestä.  Kukin hallituksen jäsen johtaa omaa toiminnanalaansa tai 
vastuualuettaan niin, että ne muodostavat kokonaisuuden, joka palvelee piiriä tehtävässään. Ryhmien 
puheenjohtajat raportoivat toiminnanalansa asioista hallitukselle kyseisen toiminnanalan hallituksen 
jäsenen kautta. 
 
Piirihallitus voi antaa tehtäviä eri toiminnanaloille, ryhmille, toimikunnille ja yksittäisille 
partiojohtajille, sekä antaa niille päätösvaltaa tässä ohjeessa kuvatulla tavalla. Vastuun kantaa 
kuitenkin hallitus, ja se voi halutessaan ottaa päätettäväkseen normaalisti ryhmän päätettäväksi 
annetun asian.  
 
Vuosittain hallitus järjestää kaksi seminaaria, joihin osallistuvat hallituksen jäsenet sekä osittain 
järjestökoordinaattori ja järjestöpäällikkö. Tammikuun talviseminaarissa pääpaino on 
ryhmäytymisellä, perehdyttämisellä ja koulutuksella sekä järjestäytymisellä. Elo-syyskuun 
syysseminaarissa pääpaino on toiminnan suunnittelulla sekä kehittämisellä.  
 
 
3.2 HALLITUKSEN KOKOUKSET  
 
Piirihallitus kokoontuu kesää lukuun ottamatta keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokoukset kutsuu 
koolle piirinjohtaja tai hänen ollessa estyneenä piirin varajohtaja. Kokouskutsu, esityslista ja muu 
kokousaineisto toimitetaan osanottajille sähköisesti etukäteen siten, että ne ovat perillä vähintään 
viikko ennen kokousta. Kiireellisessä tilanteessa hallitus voidaan kutsua koolle lyhyemmässäkin ajassa 
tai muulla tavalla.  
 
Hallitus voi ottaa käsiteltäväksi muita kuin esityslistassa mainittuja asioita vain, mikäli piirihallitus 
niin yksimielisesti päättää. Piirihallitus on päätösvaltainen, jos piirinjohtaja tai varajohtaja sekä 
vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Kun piirinjohtaja on paikalla, varajohtaja on muu jäsen 
päätösvaltaisuutta arvioitaessa.  
 
Hallituksen kokousta johtaa piirinjohtaja tai piirin varajohtaja. Hallituksen käsiteltäviksi kuuluvat 
useampaa kuin yhtä toiminnanalaa koskevat asiat sekä poikkeamat toimintasuunnitelmasta ja 
talousarviosta. Myös asiat, jotka vaikuttavat laajasti piirin toimintaan tai sisältävät useita ryhmiä 
koskevia toimenpiteitä, tuodaan hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus johtaa piirin toimintaa seuraamalla 
toiminnan suunnittelua ja toteutumista kokouksissaan. Piirihallitus vastaa toiminnastaan piirin 
kokouksille. 
 
Hallitus päättää omista toimintatavoistaan vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan.  
 
Hallituksen kokoukseen voidaan kutsua vieraina esim. projektien vastuuhenkilöitä. Tällöin heille 
myönnetään pääsääntöisesti läsnäolo- ja puheoikeus, mutta jokaisesta päätetään kokouskohtaisesti. 
Samoin yhdistyksen kokouksen valitsemat tulevan toimikauden hallituksen jäsenet kutsutaan vieraina 
edellisen toimikauden viimeiseen hallituksen kokoukseen, ellei tästä ole perusteltua syytä poiketa. 
Muutoin hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti suljettuja.  
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3.3 TYÖVALIOKUNTA  
 
Piirihallituksen työvaliokunta toimii valmistelevana ja esittelevänä elimenä. Työvaliokunnan jäseniä 
ovat piirinjohtaja, varajohtaja ja järjestökoordinaattori, joka toimii myös työvaliokunnan sihteerinä.  
 
Työvaliokunta kokoontuu ennen kutakin piirihallituksen kokousta ja tarvittaessa muulloinkin. 
Piirihallituksen jäsenet toimittavat piirihallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat työvaliokunnalle ennen 
vastaavaa työvaliokunnan kokousta. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset sekä niiden 
esityslistat ja käsittelee sen päätettäväksi jätetyt, merkitykseltään vähäisemmät asiat. 
 
Esityslistalle merkitään päätösasioissa perusteluosa, päätösesityksen esittelijä sekä varsinainen 
päätösesitys, joka toimii pohjaesityksenä. Työvaliokunta sopii, kuka asian esittelee piirihallituksessa. 
Pääsääntöisesti toiminnanaloista vastaavat esittelevät oman toiminnanalansa valmistelemat asiat. 
Esittelijä varmistaa, että kokouksen liiteaineisto on toimitettu hallitukselle tutustuttavaksi ennen 
kokousta.  
 
 
3.4 PÖYTÄKIRJAT JA PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN 
 
Sihteeri laatii piirihallituksen kokouksista pöytäkirjan. Pöytäkirja toimitetaan tiedoksi kaikille 
hallituksen jäsenille viimeistään seuraavan kokouksen esityslistan yhteydessä. Pöytäkirja tarkastetaan 
seuraavassa kokouksessa, ellei jossain tapauksessa erikseen valita pöytäkirjantarkastajia. Pöytäkirjat 
arkistoidaan O365-palveluun.  
 
Sihteeri laatii tiivistelmän kokouksessa käsitellyistä asioista jäsenten nähtäville piirin nettisivuille. 
Piirihallituksen päätöksistä on muutoinkin tiedotettava jäsenistölle. Päätöksestä tiedottaminen kuuluu 
toiminnanalan hallitusjäsenelle yhdessä järjestökoordinaattorin kanssa.  
 
 
3.5 PIIRITOIMISTO 
 
Piiri ostaa työntekijäresurssin Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:ltä. Toimisto luo edellytyksiä 
piirin toiminnalle, palvelee jäsenistöä ja piirin luottamushenkilöitä ja toimielimiä sekä hoitaa piirin 
taloutta ja viestintää. Työntekijän toimialavastuita ja muita työtehtäviä tarkistetaan vuosittain.  
 
Piirinjohtajat, Suomen Partiolaisten järjestöpäällikkö ja toiminnanjohtaja muodostavat ohjausryhmän, 
joka vastaa työntekijäpalveluihin liittyvistä asioista. Yhteistyösopimuksen mukaisesti ohjausryhmä 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.  
 
 
3.6 PIIRINJOHTAJAT  
 
Piirinjohtajat sopivat vuosittain keskenään tehtävänjaosta, esim. toiminnalliset, taloudelliset, 
hallinnolliset kokonaisuudet vuosittain. Työnjako vahvistetaan hallituksen kokouksessa.  
 
Uudet piirinjohtajat perehdytetään tehtäväänsä edeltäjien sekä työntekijöiden toimesta. Piirinjohtajat 
voivat osallistua myös mahdolliseen keskusjärjestön järjestämään yhteiseen piirinjohtajien 
perehdytykseen.  
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3.6.1 Piirinjohtaja  
 
Piirinjohtaja vastaa piirin yleisjohtamisesta ja piiritoimistosta.  
 
Sääntöjen mukaisesti piirinjohtajan tehtävänä on:  

• Kutsua hallituksen kokoukset koolle  
• Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa  
• Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti  
• Johtaa puhetta työvaliokunnan kokouksissa  

 
Lisäksi piirinjohtaja:   

• Vastaa kriisitiedottamisesta piirissä yhdessä järjestökoordinaattorin kanssa  
• Vastaa yhteiskuntasuhteista ja edunvalvonnasta  
• Määrittelee järjestökoordinaattorin työajan käyttöä ohjausryhmän kautta yhdessä 

varajohtajan kanssa 
• Toimii partioneuvoksena tai varaneuvoksena partioneuvostossa  
• Osallistuu piirinjohtajien salkkujaon mukaisesti ansiomerkkiryhmän toimintaan 

 
 
3.6.2 Piirin varajohtaja  
 
Piirin varajohtaja vastaa piirin toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä.  
 
Piirin varajohtajan tehtävänä on:  

• Jakaa piirin johdon tehtäväkentän piirinjohtajan kanssa  
• Toimia piirinjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä  
• Toimia työvaliokunnan varapuheenjohtajana  
• Toimia partioneuvoksena tai varaneuvoksena partioneuvostossa  
• Osallistua piirinjohtajien salkkujaon mukaisesti ansiomerkkiryhmän toimintaan 

  
 
3.7 HALLITUKSEN JÄSENET 
 
Piirihallituksen jäsenten tehtäväkenttään kuuluvat kaikille jäsenille yhteiset tehtävät ja kullekin omat, 
toiminnanalakohtaiset tehtävät. Hallituksen jäseneltä odotetaan hyvää lippukuntatuntemusta, 
vastuuntuntoa, aktiivisuutta, kykyä valtakunnalliseen kokonaisnäkemykseen toiminnanalastaan ja 
tehtävän haltuunottoa.  
 
Hallituksen jäsenen tehtävänä on:  

• Osallistua hallituksen yhteiseen tekemiseen, kuten toiminnansuunnitteluun, hallituksen 
vastuulla olevien tapahtumien valmisteluun sekä vuosikokousten valmisteluun  

• Johtaa omaa toiminnanalaansa, suunnitella, seurata ja kehittää sen toimintaa  
• Tehdä yhteistyötä muiden hallituksen jäsenten kanssa 
• Toteuttaa hallituksen päätöksiä ja tiedottaa niistä ryhmilleen 
• Huolehtia tarpeellisten asioiden tuomisesta hallituksen tietoon 
• Tehdä yhteistyötä työntekijän kanssa toiminnanalaan liittyen 
• Osallistua oman toiminnanalansa järjestötasoiseen työskentelyyn (laajennetut 

valiokunnat) ja tehdä yhteistyötä muiden piirien vastaavien tahojen kanssa 
 
Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään hallituksen ja piirin toimintaan piirinjohtajien ja työntekijän 
toimesta. Edeltäjä osallistuu perehdyttämiseen toiminnanalan sisäisten asioiden osalta.  
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Uudet hallituksen jäsenet käyvät pestin aluksi (normaalisti tammi-helmikuussa) perehdytys- ja 
pestikeskustelun jommankumman piirinjohtajan kanssa heidän tehtävänjakonsa mukaisesti. 
Piirinjohtajat käyvät kaikkien hallituksen jäsenten kanssa välipestikeskustelut syysseminaarin 
yhteydessä sekä vuoden vaihteessa. Pestinsä päättävien hallituksen jäsenten kanssa käydään 
päätöspestikeskustelu joulukuussa.  
 
 
3.8 SIJAISTAMISET 
 
Jos piirinjohtaja ei ole käytettävissä tai eroaa kokonaan tehtävästään, hänen tehtäviään hoitaa piirin 
varajohtaja seuraavaan piirin kokoukseen asti. Tällöin piirihallitus nimeää varajohtajan tilalle yhden 
hallituksen jäsenistä hoitamaan piirin varajohtajan tehtäviä oman pestin ohella seuraavaan piirin 
kokoukseen asti.    
 
Jos piirin varajohtaja ei ole käytettävissä tai eroaa kokonaan tehtävästään, piirihallitus nimeää yhden 
hallituksen jäsenistä hoitamaan piirin varajohtajan tehtäviä oman pestin ohella seuraavaan piirin 
kokoukseen asti. 
 
Jos joku hallituksen jäsenistä ei ole käytettävissä tai eroaa kokonaan tehtävästään, hänen tehtävänsä 
jaetaan sisäisesti hallituksen päätöksellä seuraavaan piirin kokoukseen asti.  
 
 
4. PIIRIHALLITUKSEN ALAISET RYHMÄT JA TOIMIKUNNAT 
4.1 ANSIOMERKKIRYHMÄ  
 
Ansiomerkkiryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi viidestä (5) seitsemään (7) henkilöä, joiden 
joukossa on vähintään yksi entinen piirinjohtaja, vähintään kaksi aktiivitoiminnassa mukana olevaa 
kokenutta partiojohtajaa, lippukuntatuesta vastaava piirihallituksen jäsen sekä vuosittain 
piirinjohtajien vastuujaon mukaan toinen pestissä olevista piirinjohtajista. Ansiomerkkiryhmä laatii 
vuosittain talousarvion ja vastaa talousarvion toteutumisesta ja seurannasta itsenäisesti. 
 
Järjestökoordinaattori toimii ansiomerkkiryhmän sihteerinä.  
 
Piirihallitus nimittään ansiomerkkiryhmän puheenjohtajan kahdeksi piirin toimikaudeksi kerrallaan 
ansiomerkkiryhmän esityksen mukaisesti. Ansiomerkkiryhmä valitsee varapuheenjohtajan 
keskuudestaan.  
 
Piirihallitus vahvistaa ryhmän kokoonpanon vuosittain joulukuun kokouksessa. 
 
Ansiomerkkiryhmän tehtävänä on:  

• Käsitellä, myöntää tai hylätä Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n ansiomerkit sekä Louhisuden 
soljet ja Collanin soljet 

• Käsitellä, puoltaa tai ei puoltaa piirin jäsenille tehdyt Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry:n ansiomerkkiehdotukset, jotka on vahvistettu järjestön ansiomerkkiryhmän 
määrittämässä aikataulussa (15.1., 15.4., 15.9., 15.11.) 

• Seurata piirin jäsenistön, erityisesti piirin luottamushenkilöiden sekä 
lippukunnanjohtajien palkitsemistilannetta ja myöntää tai esittää merkkejä tarpeen 
mukaan  

• Huolehtia muiden toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta, hoidosta ja aktiivisesta 
kehittämisestä 

• Vastata ansiomerkkeihin liittyvästä tiedottamisesta ja koulutuksesta piirissä sekä 
kannustaa merkkien ehdottamiseen 

 
Piirinjohtaja ja ansiomerkkiryhmän puheenjohtaja päättävät yhdistyksen standaarin ja pronssisen sekä 
hopeisen plaketin myöntämisestä. Piirin kultaisen plaketin myöntää ansiomerkkiryhmä. 
 



 

 

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

 

7 (13) 

4.2 VAALITOIMIKUNTA 
 
Vaalitoimikunta asetetaan vuosittain piirihallituksen vaalia varten. Vaalitoimikunnan nimittää 
piirihallitus ja se työskentelee syyskokoukseen asti. Vaalitoimikuntaan kuuluu hallituksessa jatkava 
piirinjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi vaalitoimikuntaan nimetään tarpeelliseksi katsottu 
määrä muita jäseniä.   
 
 
5. LUOTTAMUSHENKILÖT 
Piirin luottamushenkilöt eli tutummin luottikset ovat vapaaehtoisia partiolaisia, jotka mahdollistavat 
piiritoiminnan.  
 
Piiripestissä luottiksena voi toimia henkilö, joka on maksanut Suomen Partiolaisten ja piirin 
jäsenmaksun sekä hyväksyy partion arvopohjan, sitoutuu partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin ja 
menetelmiin. Henkilö on sitoutunut tehtäväänsä ja sen tavoitteiden toteuttamiseen sekä omaa pestiin 
tarvittavan osaamisen ja kokemuksen, mutta ennen kaikkea innostuksen. Piiriluottikset ovat aikuisia 
tai suorittavat samoaja- tai vaeltajaohjelmaa. 
 
Luottiksia rekrytoidaan mukaan toimintaan ympäri vuoden. Ryhmät ja jaostot täyttävät Kuksaan pesti-
ilmoitukset, jotka julkaistaan piirin nettisivuilla. Avoinna olevia pestejä markkinoidaan avoimesti piirin 
viestintäkanavissa ja ne ovat kaikkien haettavissa.  
 
Piirihallitus vahvistaa kaikkien piiriluottisten pestit vuosittain. Piirihallitus vahvistaa myös projektien 
staabit ja toimikuntien jäsenet. Kaikki piiriluottisten pestit tulee merkitä Kuksa-jäsenrekisteriin 
järjestökoordinaattorin avustuksella.  
 
Luottispestin kestosta sovitaan osapuolten kesken. Lähtökohtaisesti luottispestien toimikausi on kaksi 
piirin toimikautta. Samassa pestissä ei voi toimia kuitenkaan kauempaa kuin kuusi (6) piirin 
toimikautta.  
 
Piiriluottikset pestataan pesteihinsä kirjallisesti. Jokainen piiriluottis käy pestaajansa kanssa 
pestikeskustelut vähintään pestin aluksi ja lopuksi. Pestin kestäessä pidempään kuin vuoden, 
suositellaan myös välipestikeskusteluja.  
 
 
6. RYHMÄT JA JAOSTOT  
Piirin toiminnanalojen toteuttamisesta ja kehittämisestä huolehtivat toiminnanalojen ryhmät ja niiden 
alaiset jaostot. Ryhmien ja jaostojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää piirihallitus 
itsenäisesti tai toiminnanalasta vastaavan hallituksen jäsenen esityksestä.  
 
Ryhmä vastaa toiminnastaan piirihallitukselle ja jaostot oman toiminnanalansa ryhmälle. Ryhmän 
tehtävänä on toimia hallituksen jäsenen ja ryhmän puheenjohtajan kanssa yhteistyössä jaostojen ja 
muiden ryhmien kanssa toiminnanalan toiminnan toteuttamiseksi, ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. 
Ryhmät laativat vuosittain toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen omalta osaltaan.  
 
Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti, vähintään 3 kertaa vuodessa. Ryhmät ja jaostot ylläpitävät 
toimintaryhmänsä pestikuvauksia omissa työtiloissaan ja arkistoivat kokousten muistiot O365-
palveluun tiedonkulun ja jatkuvuuden varmistamiseksi.   
 
Ryhmällä on käytössään sille määritelty budjetti, työntekijän sekä muun 
luottamushenkilöorganisaation tuki. Ryhmien ja jaostojen jäseniä koulutetaan pesteihinsä ryhmän 
budjetin rajoissa hallituksen jäsenen päätösten mukaisesti.  Ryhmät laativat vuosittain talousarvion ja 
vastaavat talousarvion toteutumisesta ja seurannasta. 
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Hallituksen jäsen voi itse toimia ryhmänsä puheenjohtajana tai vaihtoehtoisesti pestata 
toiminnanalansa ryhmän puheenjohtajan. Ryhmän puheenjohtaja pestaa ryhmänsä jäsenet. 
Hallituksen jäsen osallistuu keskusjärjestön järjestämiin toiminnanalansa mukaisiin laajennettujen 
valiokuntien kokouksiin. Hallituksen jäsenen ollessa estynyt, piiriä voi edustaa laajennetuissa 
valiokunnissa myös ryhmän puheenjohtaja tai muu toiminnanalan keskeinen luottis. 
 
Jaoston muodostavat jaoston puheenjohtaja sekä jaoston jäsenet. Jaoston puheenjohtaja vastaa jäsenten 
pestaamisesta.  
Vakituisesti toimivat ryhmät ovat seuraavat:  

• Lippukuntatuen ryhmä  
• Partiokasvatuksen ryhmä  
• Vapaaehtoistuen ryhmä 
• Viestintäryhmä  
• Talousryhmä  
• Yhteiskuntasuhteiden ryhmä 
• Kasvuryhmä 

 
Vakituisesti toimivien ryhmien rinnalla voi piirissä toimia erilaisia projekti- tai työryhmiä 
suorittamassa tiettyä tehtävää. Piirihallitus päättää kunkin projekti- tai työryhmän kokoamisesta ja 
antaa ryhmälle toimeksiannon, joka sisältää vähintään tehtävän, tavoitteet, aikataulun ja ohjeet 
raportoinnista sekä tarvittaessa taloutta koskevat periaatteet. Työryhmä voidaan asettaa toimimaan 
joko suoraan piirihallituksen alaisuuteen tai jonkun nimetyn ryhmän tai jaoston ohjaukseen. 
 
 
6.1 LIPPUKUNTATUEN RYHMÄ 
 
Lippukuntatuen ryhmään kuuluu lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen, valmentajavastaava ja 
lippukunnille nimetyt vastuuvalmentajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii joku edellä mainituista. 
Kaikki Mukaan! -ryhmän puheenjohtaja ja ryhmän muut jäsenet kuuluvat osaksi lippukuntatuen 
ryhmään. Lisäksi lippukuntatuen ryhmään kuuluu alueen sepoista valittu seppovastaava.   
 
Lippukuntatuen ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää piirin lippukuntatukea sekä seuraa 
vastuuvalmentajien ja seppojen avulla lippukuntien tilannetta.  Ryhmä järjestää vertaistapaamisia ja 
koulutustilaisuuksia lippukuntien johtokolmikoille sekä turva-aikuisille. Vastuuvalmentajat tukevat 
lippukuntia yksilöllisesti niiden omista tarpeista käsin ja kannustavat niitä kasvamaan.  
 
Kaikki Mukaan! -ryhmän jäsenet kehittävät piirin toimintaa entistä avoimemmaksi ja 
saavutettavammiksi. Ryhmä ylläpitää ja kehittää Kaikki Mukaan! -koulutusta ja sen materiaaleja. 
 
 
6.2 KASVATUSRYHMÄ 
 
Kasvatuksen toiminnanalaa johtaa partiokasvatuksesta vastaavat hallituksen jäsenet, joiden 
vastuualueet ovat jaettu ikäkausi- ja taitotoimintaan.  
 
Piirin kasvatusryhmä koostuu ryhmän puheenjohtajasta sekä kasvatuksesta vastaavista hallituksen 
jäsenistä, jotka toimivat ikäkausi- ja taitotiimien puheenjohtajina. Kasvatusryhmän tehtävänä on laatia 
toiminnanalansa toimintakertomus edellisestä vuodesta sekä toimintasuunnitelma ja 
talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle. Kasvatusryhmä seuraa partiokasvatuksen toiminnanalan 
tavoitteiden toteutumista ja kehittää toiminnanalaa. 
 
Ikäkausitiimi 
 
Ikäkausitiimin alaisia jaostoja ovat SuSe-, TaSa-, vaeltaja- ja perhepartiojaosto. Jaostot vastaavat 
ikäkausiohjelmatapahtumien toteuttamisesta ja kehittämisestä piirissä sekä tukevat partio-ohjelman 
toteuttamista lippukunnissa. 
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Taitotiimi 
 
Taitotiimin alaisia jaostoja ovat kilpailu-, meripartio-, kansainvälisyys- ja retkeilyjaosto. Taitojaostot 
vastaavat taitokoulutuksen ja taito-ohjelmatapahtumien toteuttamisesta ja kehittämisestä piirissä. 
 

Kilpailujaosto 

Kilpailujaoston tehtävänä on tukea piirin lippukuntia kilpailuiden järjestämisessä. Jaosto 
järjestää tarvittavia kilpailukoulutuksia ja tukee kilpailuiden valvojia ja 
tuomarineuvoston puheenjohtajia. 

 
Meripartiojaosto 

Meripartiojaoston tehtävänä on edistää ja tukea partio-ohjelman mukaista 
meripartiokasvatusta piirissä. Jaosto järjestää meripartiokoulutusta ja muuta 
meripartiotoimintaa. Jaostoon kuuluu vähintään yksi edustaja jokaisesta piirin 
meripartiolippukunnasta. 

 
Kansainvälisyysjaosto 

Kansainvälisyysjaoston tehtävänä on edistää ja tukea partio-ohjelman mukaista 
kansainvälisyyskasvatusta piirissä. Jaosto tukee lippukuntia ulkomaanprojekteissa ja 
järjestää kv-toimintaa. 

 
Retkeilyjaosto 

Retkeilyjaoston tehtävänä on tukea piirin lippukuntia järjestämällä retkeilykoulutusta. 
 
 
6.3 VAPAAEHTOISTUEN RYHMÄ   
 
Vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Vapaaehtoistuen ryhmään kuuluvat 
koulutusjaosto sekä aikuisjaosto. Vapaaehtoistuen ryhmän jäseniä ovat koulutusjaoston sekä 
aikuisjaoston jäsenet.  
 
Koulutusjaostoon kuuluvat  

• toiminnanalasta vastaava hallituksen jäsen,  
• vastaava koulutusohjaaja, joka toimii jaostoon puheenjohtajana,  
• koulutusohjaajat sekä  
• puheenjohtajan pestaamat muut tarvittavat 2-5 jäsentä.  

 
Aikuisjaostoon kuuluvat toiminnanalasta vastaava hallituksen jäsen, puheenjohtaja, sekä 3-7 jäsentä.   
 
Koulutusjaosto  
 
Jaosto vastaa piirissä SP:n koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen järjestämisestä johtaja- ja 
kouluttajakoulutuksesta ja nimeää piirin tarjoamien johtajakoulutusten vastuuhenkilöt. Jaosto edistää 
piirin partiolaisten kouluttautumista ja tukee lippukunnissa toimivien johtajien osaamista.  Se nimeää 
ohjaajat partiojohtajajatkokoulutusta (Ko-Gi) suorittaville piirin lippukuntien jäsenille ja tukee 
koulutuksen suorittamista. Vapaaehtoistuen koulutusjaoston toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi 
jaosto huolehtii myös, että piirissä on riittävästi koulutusohjaajia.   
 
Aikuis- ja luottisjaosto  
 
Jaosto järjestää piirissä toimintaa aikuisille. Toiminta on avointa kaikille partiosta kiinnostuneille 
aikuisille sekä piirissä että sen jäsenlippukunnissa toimiville luottiksille. Toiminnalla tuetaan 
lippukuntien johtajahuoltotoimintaa. Ryhmän järjestämä toiminta tukee aikuisten hyvinvointia, 
tarjoaa uusia elämyksiä ja taitoja sekä toimii aikuisille matalan kynnyksen muotona harrastaa partiota.  
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6.4 VIESTINTÄRYHMÄ   
 
Viestintäryhmä koostuu viestinnästä vastaavasta hallituksen jäsenestä, ryhmän puheenjohtajasta tai 
varapuheenjohtajasta, some-vastaavasta, kuvausvastaavasta, nettisivuvastaavasta sekä Heimoviestin 
päätoimittajasta. Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen johtaa ryhmää, mikäli viestintäryhmälle ei ole 
pestattu erillistä puheenjohtajaa. Varapuheenjohtaja kuuluu ryhmän kokoonpanoon viestinnästä 
vastaavan hallituksen jäsenen toimiessa ryhmän puheenjohtajana. 
 
Viestintäryhmä vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista. Ryhmä tukee 
lippukuntien viestintää ja markkinointia sekä järjestää viestinnän koulutusta piirissä. Ryhmä ylläpitää 
piirin viestintämateriaaleja ja viestinnän ohjeita sekä kehittää piirin viestintää.  
 
Heimoviestin toimituskunta 
 
Heimoviestin toimituskunta koostuu toimituskuntaa johtavasta päätoimittajasta, varapäätoimittajasta 
ja toimitussihteeristä. Lisäksi lehdellä on taittaja sekä toimittajia. Toimituskunta toimittaa 
Heimoviestiä sekä vastaa Heimoviestimedian sisällöntuotannosta. 
 
Kuvaus- ja somejaosto 
 
Kuvaus- ja somejaosto koostuu partiokuvaajista sekä sisällöntuottajista. Kuvaus- ja somevastaavat 
vastaavat partiokuvaajien sekä sisällöntuottajien toiminnasta. Kuvaus- ja somejaosto tuottaa kuva- ja 
videomateriaalia piirin toiminnasta eri viestintäkanaviin. 
 
6.5 TALOUSRYHMÄ 
 
Talousryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Ryhmään kuuluvat lisäksi muut hallituksen 
vahvistamat jäsenet ja järjestökoordinaattori.   
 
Talousryhmä vastaa talouden kehittymisen seuraamisesta, projektien ja tapahtumien tukemisesta sekä 
varainhankinnan tukemisesta ja kehittämisestä. Talousryhmä avustaa piirihallitusta, 
järjestökoordinaattoria sekä piirin ryhmiä ja jaostoja budjetoinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja 
seurannassa. Talousryhmä tukee edellä mainittuja sekä piirin lippukuntia talouteen liittyvissä 
kysymyksissä. Talousryhmä seuraa talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaa sekä esittelee ne 
hallitukselle ja piirin kokouksille. Toimintakauden aikana ryhmä seuraa talousarvion toteutumista.   
 
Talousryhmä seuraa piirin omaisuuden arvokehitystä ja suunnittelee ja toteuttaa piirin omaisuuden 
varainhoitoa. Ryhmä tekee myös ehdotuksia piirihallitukselle yhdistyksen taloudellisen toiminnan 
kehittämiseksi.   
 
Hepohiekan hoitokunta 
 
Hepohiekan hoitokunnan tehtävänä on johtaa Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n leirialueen hoitoa, 
kunnossapitoa ja pitkäjänteistä suunnittelua. Hepohiekan hoitokunta toteuttaa edellä mainitut tehtävät 
järjestämällä vuosittaiset kevät- ja syystalkoot sekä laatimalla vuosittaiset työsuunnitelmat. 
Hoitokunta laatii 1-3 vuotiset kehittämissuunnitelmat piirihallitukselle ja hankkeiden 
investointihakemukset.  
 
Hepohiekan hoitokuntaa johtaa hoitokunnan puheenjohtaja apunaan laaja edustus piirin 
lippukunnista. 
 
Hepohiekan hoitokunta toteuttaa leirialueen vuokrausta ja markkinointia yhdessä 
järjestökoordinaattorin, talousryhmän ja viestintäryhmän kanssa.   
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6.6 YHTEISKUNTASUHTEIDEN RYHMÄ 
 
Y-suhderyhmä vastaa piirin yhteiskuntasuhteista yhdessä yhteiskuntasuhteista vastaavan hallituksen 
jäsenen kanssa. Y-suhderyhmän tehtäviin kuuluu yhteiskuntasuhteiden kehittäminen niin piiri- kuin 
lippukuntatasolla. Ryhmän tehtävänä on yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella esimerkiksi 
ottamalla kantaa yhteiskunnallisiin asioihin yhdessä piirihallituksen kanssa.  
 
Y-suhderyhmä kehittää piirin kumppanuustoimintaa, edunvalvontaa sekä sidosryhmäyhteistyötä. 
Ryhmä tukee yhteiskuntasuhdekasvatusta ja toteuttaa mm. vaaliteemaisia kampanjoita.  
 
Y-suhderyhmä tukee myös lippukuntia niiden kumppanuuksissa mm. taustayhteisösuhteiden 
kehittämiseksi. Ryhmä vahvistaa piirin ja sen partiolaisten yhteiskunnallista aktiivisuutta sekä 
vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.   
 
Y-suhderyhmä vastaa kestävän kehityksen teemoista piirissä tukemalla lippukuntia, piirin 
organisaatiota ja piirin projekteja kestävän partiotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
 
6.7 KASVURYHMÄ 
 
Kasvun toiminnanalaan kuuluvat partion jäsenmäärän kasvua tukevien toimenpiteiden koordinointi 
niin piirissä kuin lippukuntatasolla. Kasvua tuetaan liittymisen esteitä poistamalla, moninaisuusasioita 
koordinoimalla sekä tilastojen ja datan avulla. Toiminnanalaa johtaa kasvusta vastaava hallituksen 
jäsen, joka tekee myös yhteistyötä muiden piirien ja SP:n kanssa Kasvun johtoryhmässä.  
 
Kasvuryhmään kuuluu hallituksen jäsenen lisäksi tarpeellinen määrä muita jäseniä, jotka tekevät 
tiivistä yhteistyötä piirin muiden ryhmien kanssa. Kasvuryhmä seuraa, koordinoi ja kehittää 
kasvutoimenpiteiden toteuttamista piirissä ja miettii keinoja poistaa liittymisen ja harrastamisen 
esteitä sekä uusia tapoja harrastaa partiota. Kasvuryhmä kokoaa yhteen jäsenmäärän ylläpitämiseen ja 
kasvuun liittyvät toimenpiteet ja materiaalit.   
 
 
6.8 MUUT PIIRIN TOIMINNAN KANNALTA TARPEELLISET RYHMÄT 
 
Piirin syyskokouksen valitessa piirihallituksen jäseniä muihin kuin edellä mainittuihin tehtäviin, tulee 
heidän tehtävänsä ja vastuunsa sekä vastaavien ryhmien ja mahdollisten jaostojen kokoonpanot sekä 
tehtävät määritellä toimintaohjesäännössä. 
 
 
7. PROJEKTIT  
Piirissä toteutettavien suurtapahtumien ja muiden vastaavien projektien suunnitteluun ja toteutukseen 
nimetään erilliset projektiryhmät. Projektiryhmä voidaan perustaa myös Suomen Partiolaisten 
toimintateemojen ja kampanjoiden toteuttamiseen piirissä, sekä niistä tiedottamiseen piirin 
toimielimille ja lippukunnille.  
 
Piirihallitus nimeää kullekin projektille vastuuhenkilön projektin luonteen, toiminnanalan ja 
hallituksen jäsenten työkuormituksen mukaan.  
 
Isommille projekteille, kuten piirileireille ja SM-kilpailuille, nimetään erillinen ohjausryhmä. 
Ohjausryhmässä toimii kyseisestä projektista vastaavan hallituksen jäsenen lisäksi 2–4 kokenutta 
partiojohtajaa. Ohjausryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Ohjausryhmän tehtävänä on 
ohjata, tukea ja valvoa projektin laadukasta ja turvallista toteutusta piirihallituksen vahvistamien 
tavoitteiden ja reunaehtojen mukaisesti.  
 
Projektien johtajien rekrytoinnista ja pestaamisesta sekä heidän tukemisestaan vastaa projektin 
ohjausryhmä. 
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Piirihallitus vahvistaa kaikkien projektiryhmien ja ohjausryhmien kokoonpanot, toimeksiannon, 
tavoitteet sekä talousarvion. Projekti- ja ohjausryhmä vastaa ja raportoi säännöllisesti toiminnastaan 
piirihallitukselle.  
 
Projektista vastaava piirihallituksen jäsen toimii yhteyshenkilönä projektiorganisaation, ohjausryhmän 
ja piirihallituksen välillä. Projektista vastaava piirihallituksen jäsen ja / tai ohjausryhmän 
puheenjohtaja osallistuu tarvittaessa projektiryhmien kokouksiin.  
 
 
8. PIIRIN EDUSTUSHUIVI 
(hyväksytty Suomen Partiolaiset ry:n tunnustoimikunnassa 27.5.1989)  
 
Huivia käytetään partiotilaisuuksissa edustettaessa piiriä, samoin edustettaessa piiriä partion 
ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Poikkeuksena partiotaitojen SM-kilpailut, joissa piiriä edustavat vartiot 
eivät käytä piirin huivia. Piirin edustushuivin käyttö on aina tilaisuuskohtaista ja luottiksen on 
arvioitava, onko hän paikalla kyseisessä tilaisuudessa nimenomaan piirin edustajana.  
 
Huivin kanssa partiojohtajien jatkokurssin suorittaneet henkilöt käyttävät Kolmiapila ja Gilwell-
tunnuksia, mutta piirin huivin kanssa ei koskaan käytetä pillinarua eikä huivin kanssa saa käyttää 
muita esim. lippukuntahuivia. Huiveja säilytetään piiritoimistossa, josta niitä lainataan tarvittaessa.  
 
Piirihallituksen jäsenet, piirin ryhmien puheenjohtajat, koulutusohjaajat ja vastuuvalmentajat sekä 
muiden ns. kiinteän organisaation pestien haltijat voivat toimikautensa ajan säilyttää huivia kotonaan. 
Samoin suurten projektien, kuten piirileirien tai SM-kilpailuiden toimikuntien jäsenet voivat projektin 
ajan säilyttää huivia kotonaan. Huivi palautetaan piiritoimistolle pestin päättyessä.  
 
Piirinjohtaja saa toimikautensa ensimmäisessä piirin hallituksen kokouksessa oman huivin, joka jää 
hänelle toimikauden päätyttyä.  
 
 
9. PIIRIN LIPPU 
(hyväksytty Suomen Partiolaiset ry:n tunnustoimikunnassa 15.1.1984)  
 
Piirin lippua käytetään piirin sekä järjestön tilaisuuksissa, sekä silloin kun piirin edustajat ovat muussa 
tilaisuudessa, jossa kantolippua käytetään.  
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10. MUITA PIIRIN JA PIIRIHALLITUKSEN TOIMINTAA OHJAAVIA ASIAKIRJOJA 
Piirin ja piirihallituksen tehtäviä ja toimivaltaa on tämän toimintaohjesäännön lisäksi määritelty 
seuraavissa säädöksissä ja asiakirjoissa:  
 

• Yhdistyslaki 
• Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n säännöt 
• Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n peruskirja 
• Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n menettelytapasääntö 
• Sopu – Keskusjärjestön ja piirien työnjaon käsikirja 
• Partiopiirien vähimmäisvaatimukset 
• Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt 

 
 
LIITTEET  
 

• Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n organisaatiokaavio 
• Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n taloussääntö 
• Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n ansiomerkkiohje 
• Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n kriisiviestintäohje 

 
 
 

 
 

Uudistettu toimintaohjesääntö on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 22.12.2020 


