
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintasuunnitelma 2023



Johdanto

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 
toimii Suomen Partiolaiset – 
Finlands Scouter ry:n (jatkossa 
SP) piirijärjestönä Etelä-Kar-
jalassa. Piirissä toimii 20 lip-
pukuntaa kahdeksan eri kun-
nan alueella. Toiminnassa on 
mukana noin 1 300 partiolais-
ta. Etelä-Karjalan Partiolaiset 
on pieni, mutta elinvoimainen 
partiopiiri, joka järjestää jäse-
nilleen omannäköistä toimin-
taa sekä tukee lippukunnissa 

tehtävää partiotyötä.  

Toiminnan laajuus pyritään saamaan samal-
le tasolle, mitä se oli ennen pandemiaa, samalla 
toimintaa kehitetään aktiivisesti. Vuoden 2023 
suunnitelmiin kuuluu kahden uuden toimin-
nanalan perustaminen yhteiskuntasuhteiden ja 
kasvun teemoihin. Kestävän kehityksen aiheita 
tullaan nostamaan aktiivisemmin esiin. Isompi-
en muutosten lisäksi perustoimintaa kehitetään: 
tarjolla on uudenmuotoinen aikuisille suunnattu 
partiojohtajakoulutus ja Megasemma-viikon-
loppu järjestetään sekä johtokolmikoille että pii-
riluottiksille. Tapahtumassa huomioidaan kum-
mankin ryhmän toiveet ja tarpeet.  

Vuonna 2023 jatketaan henkilöstöorganisaation 
muutoksen täysipainoista hyödyntämistä. Toi-
mintatapoja ja työntekijäresurssin käyttöä tar-
kastellaan monesta näkökulmasta ja luodaan 
uusia toimintamalleja työntekijöiden ja luottis-
ten yhteiselle tekemiselle. Myös aluetyön järjes-
tökoordinaattorin uuden roolin tuominen yhä 
tutummaksi lippukunnille ja osaksi lippukuntien 
arkea ovat keskeisiä tavoitteita vuodelle 2023.  

Seuraavassa olemme kuvanneet tarkemmin ta-
voitteita ja suunnitelmia vuodelle 2023. Yksityis-
kohtaisemmat toimenpiteet on kuvattu piirin toi-
menpidetaulukossa ja näitä molempia täydentää 
piirin tapahtumakalenteri.

Lippukuntatuki

Lippukuntatuen ryhmä tukee lippukuntia niiden 
tehtävässä partiokasvattajina ja toiminnan jär-
jestäjinä. 

Vastuuvalmentajat auttavat lippukuntia kehit-
tymään kohti tavoitteita, joista sovitaan yhdessä 
lippukunnan johtokolmikon kanssa. Työskentely 
on projektiluontoista lippukunnan tarvitsemaa 
kehitystavoitetta kohti. Tavoitteet liittyvät sekä 
partion yhteisten päämäärien saavuttamiseen 
että siihen, mikä on yhteinen ajatuksemme hy-
västä lippukuntatoiminnasta.  

Ryhmän kokoonpano

• Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen 
• Vastuuvalmentajat, joista yksi toimii valmen-

tajavastaavana 
• Moninaisuusjaosto 
• Aluetyön järjestökoordinaattori kutsuttaessa 

Vuonna 2023

Ryhmä panostaa lippukuntien tukemiseen eri-
tyisesti Turvallisesti yhdessä ja Kaikki Mukaan! 
-koulutusten kautta. Koulutusten tavoitteena on 
tarjota uusien taitojen lisäksi vertaistukea. Nämä  
tukevat lippukuntatyötä tekevien johtajien jaksa-
mista ja sitä kautta laadukkaan partiotoiminnan 
toteumista.  

Yhdessä johtokolmikoiden kanssa sovimme vuo-
delle 2023 asetettavista tavoitteista. Kun asetam-
me tavoitteita ja seuraamme niiden toteutumista, 
hyödynnämme entistä tehokkaammin Laadun 
portaat –materiaalia. Valmentaessa keskitymme 
lippukuntien ja johtajien kehittymiseen ja onnis-
tumisiin. Lippukuntatuesta vastaa järjestökoor-
dinaattori uuden valmentajamallin mukaisesti. 

Koulutusten ja lippukuntakäyntien lisäksi ryhmä 
järjestää vertaistapaamisia sekä johtokolmikoille 
että turva-aikuisille.  

Tavoitteet vuodelle 2023 

• Valmentajauudistus tukee valmentajien ja lip-
pukuntien johtokolmikoiden yhteistyötä val-
mennusprojektien kautta 

• Valmentajat osallistuvat säännöllisesti SP:n 
aluetyön järjestämiin valmentajaverkostoihin 

• Rakentavan moninaisuus- ja avoimuuskes-
kustelun lisääminen lippukunnissa 

Kasvatus

Kasvatuksen ryhmä varmistaa, että partio-ohjel-
maa toteutetaan monipuolisesti koko Etelä-Kar-
jalan Partiolaisten toiminta-alueella. Kasvatuksen 
ryhmä järjestää, koordinoi ja kehittää Etelä-Kar-
jalan Partiolaisten vastuulla olevia partion koh-
deryhmälle suunnattuja ohjelmatapahtumia ja 
kasvatukseen liittyviä koulutuksia. Lisäksi ryhmä 
kehittää ja jakaa kasvatuksen materiaaleja lippu-
kunnille ja tukee lippukuntia partiokasvatuksen 
toteuttamisessa.   

Ryhmän kokoonpano 

• Ryhmän puheenjohtaja 
• Kasvatuksesta vastaavat hallituksen jäsenet 

(Taitotiimi ja Ikäkausitiimi) 
• Ikäkausitiimi



•   Perhepartiojaoston puheenjohtaja 
•   Sudenpentu- ja seikkailijajaoston pu- 

 heenjohtaja
•   Tarpoja- ja samoajajaoston puheenjohta- 

 jat
•   Vaeltajajaoston puheenjohtaja

• Taitotiimi
•   Meripartiojaoston puheenjohtaja
•   Globaalikasvatusjaoston puheenjohtaja
•   Kilpailujaoston puheenjohtaja 
•   Retkeilyjaoston puheenjohtaja 

• Kasvatuksesta vastaava työntekijä kutsut-
taessa 

Vuonna 2023 

Partiokasvatuksen ryhmä järjestää tulevalla kau-
della ohjelmaa partion kohderyhmäikäisille. Vuo-
sina 2022-2023 SP:n ohjelmapainotuksena on 
kestävä kehitys. Tämä ohjelmapainotuksen teema 
näkyy vuonna 2023 jokaisen jaoston toiminnassa. 

Perhepartiojaoston toimintaa käynnistetään, 
kun jaostoon on saatu pestattua tekijöitä. Vuonna 
2023 jaoston tavoitteena on tukea piirin alueella 
toimivia perhepartioryhmiä ja viestiä SP:n perhe-
partio-ohjelmasta lippukuntiin. 

Sudenpentu- ja seikkailijajaoston toimintaa 
käynnistetään, kun jaostoon on saatu pestattua 
tekijöitä. 

Tarpoja- ja samoajajaosto järjestää ohjelmaa tar-
poja- ja samoajaikäkausille. Tarpojille järjeste-
tään kaksi taitopäivää, toinen keväällä ja toinen 
syksyllä. Samoajille järjestetään ROK eli ryhmän-
ohjaajakoulutus, iltajuhla sekä purjehdus ja pik-
kujoulut. Lisäksi molemmille ikäkausille järjes-
tetään yhteisiä iltanuotioita. Vuonna 2023 jaosto 
ottaa luotsit yhä vahvemmin mukaan osaksi tar-
poja- ja samoajaikäkausille järjestettäviä tapah-
tumia. 

Vaeltajajaoston toimintaa vakiinnutetaan osak-
si piirin kasvatustoimintaa. Vuonna 2023 jaos-
ton toimintaa aktivoidaan, kun jaostoon on saatu 
pestattua tekijöitä. 

Kilpailujaosto kiinnittää huomiota kisojen mark-
kinointiin eri osallistujaryhmille. Vuonna 2023 
kartoitetaan myös alueellisen yhteistyön mah-
dollisuuksia kilpailujen järjestämiseen.  

Meripartiojaosto kehittää sekä sisäistä että ul-
koista viestintää. Lisäksi varmistetaan toiminnan 
jatkuvuus paremmalla dokumentoinnilla. Jaosto 
järjestää alkuvuoden aikana Saimaan Laivueen 
talvipäivät ja loppuvuodesta meripartioregatan. 
Veneenohjaajakoulutusta ei järjestetä vuonna 
2023, vaan piirin jäseniä kannustetaan osallistu-
maan Järvi-Suomen Partiolaisten kurssille. Jaosto 
pyrkii lisäämään yhteistyötä myös muiden piirin 

jaostojen kanssa sekä osallistuu aktiivisesti Sai-
maan Laivueen tapahtumiin. 

Globaalikasvatusjaoston toimintaa käynniste-
tään, kun jaostoon on saatu pestattua tekijöitä. 
Vuonna 2023 jaoston tavoitteena on nostaa piirin 
lippukuntien tietoisuuteen globaalikasvatuksen 
teemoja ja tarjota näihin teemoihin liittyvää tukea 
ja materiaalia ryhmänjohtajille. 

Retkeilyjaoston toimintaa vakiinnutetaan osak-
si piirin kasvatustoimintaa. Vuonna 2023 jaosto 
tukee piirin lippukuntien retkeilytoimintaa jär-
jestämällä retkeilykoulutusta ja tekemällä yhteis-
työtä muiden kasvatusryhmän jaostojen kanssa. 

Vapaaehtoistuki

Vapaaehtoistuen ryhmä vastaa piirissä ja lippu-
kunnissa toimivien aikuisten luottisten koulut-
tamisesta ja jaksamisen tukemisesta yhteistyös-
sä lippukuntatuen ja kasvatuksen kanssa. Lisäksi 
vapaaehtosituki järjestää aikuisille suunnattua 
aikuispartiotoimintaa. Ryhmän toimintaa vah-
vistetaan pestaamalla piiriin mentorointivastaava 
ja osaamismerkkivastaava, joiden pestit tukevat 
osaamisen kehittämistä ja tunnistamista. 

Koulutusjaosto 

Koulutusjaosto huolehtii piirin koulutustarjon-
nasta ja sen toteutumisesta SP:n koulutuskar-
tan mukaisesti. 2023 tarjotaan kaikki muut kou-
lutuskartan mukaiset piirin koulutukset paitsi 
johtokolmikkokoulutus, josta pidetään välivuosi. 
Lisänä tarjotaan yli 25-vuotiaille suunnattu par-
tiojohtajaperuskurssi. Nuoren mielen ensiapu-
koulutus järjestetään keväällä 2023. 

Jaosto ohjaa ja kannustaa pesteissä toimivia ha-
keutumaan pestiä tukevaan koulutukseen piirin 
tai SP:n järjestämänä. Lippukuntia kannustetaan 
aktiivisesti kouluttamaan omat pesteissä toimivat 
luottiksensa, jotta partiotoiminnan laatu piirissä 
pysyy hyvällä tasolla. Aikuisia PJ-peruskurssin 
suorittaneita kannustetaan lähtemään Ko-Gi–
koulutukseen ja edelleen jatkokouluttautumaan. 
Jaoston tavoitteena on rekrytoida uusia koulutta-
jia ja kouluttaa heidät partiokouluttajakoulutuk-
sessa 2023.

Koulutusjaoston kokoonpano 

• PJ - Vastaava koulutusohjaaja 
• Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen 
• Koulutusohjaajat 
• 3-6 jaoston jäsentä  
• Vapaaehtoistuen työntekijä kutsuttaessa



Aikuispartiojaosto 

Aikuispartiojaosto tarjoaa matalan kynnyksen 
partiotoimintaa piirin aikuisille jäsenille sekä 
partiosta kiinnostuneille. Tapahtumia toteute-
taan säännöllisesti ja niiden sisällöt tarjoavat mo-
nipuolista tekemistä sisäliikunnasta perinteiseen 
retkeilyn opetteluun. Jaoston toiminta vakiinnu-
tetaan osaksi piirin säännöllistä toimintaa ja sen 
toivotaan palvelevan lippukuntien johtajistoa 
myös johtajahuoltona.

Aikuispartiojaoston kokoonpano 

• PJ - Aikuispartiojaoston puheenjohtaja 
• Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen 
• 5-7 jaoston jäsentä 
• Vapaaehtoistuen työntekijä kutsuttaessa 

Viestintä

Viestintäryhmä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää 
piirin viestintää sekä tukee lippukuntia viestintä-
asioissa koulutuksen kautta ja viestintämateriaa-
lin avulla.  

Ryhmän kokoonpano 

• Ryhmän puheenjohtaja 
• Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen 
• Heimoviestin päätoimittaja 
• Somevastaava 
• Kuvausvastaava 
• Nettisivuvastaava 
• Vuoden 2023 medialähettiläät 
• Viestinnän työntekijä kutsuttaessa 

Vuonna 2023 

Piiri osallistuu jokaiseen Suomen Partiolaisten 
järjestämään markkinointikampanjaan. Erityi-
sesti panostetaan lippukuntien sisäänoton sekä 
aikuisrekryn tukemiseen. Heimoviestin toiminta 
jatkuu pelkästään sähköisessä muodossa verkko-
mediana. Viestinnän saavutettavuuteen panos-
tetaan niin sosiaalisen median kuin nettisivujen 
osalta. Nettisivuja päivitetään entistä monipuo-
lisimmiksi ja yhtenäisemmiksi yhteistyössä mui-
den toiminnanalojen kanssa. Lippukuntien 
viestintävastaaville sekä muille lippukunnissa 
viestintää tekeville järjestetään lippukuntavies-
tintäkoulutus.  

Tavoitteet vuodelle 2023 

• Verkkomedian käyttöönotto ainoana Heimo-
viestin julkaisukanavana 

• Lippukuntien sisäänoton ja aikuisrekryn tu-
keminen 

• Viestinnän saavutettavuuden parantaminen 

• Nettisivujen päivitys entistä monipuolisem-
miksi ja yhtenäisemmiksi 

Talous

Talouden toimialan keskeisimpänä tavoitteena on 
varmistaa partiotoiminnan taloudelliset edelly-
tykset toiminnan jatkuvuuden kannalta. Piirin ta-
lousasioita hoitaa SP:n työntekijä tiiviissä yhteis-
työssä piirin hallituksen, talousryhmän ja Suomen 
Partiolaisten taloustiimin kanssa. Käyttövaroista 
huolehtii Suomen Partiolaisten talousorganisaa-
tio yhdessä hallituksen kanssa taloussäännön 
mukaisesti.  

Pitkän aikavälin talouden suunnittelusta vastaa 
hallitus yhteistyössä talousryhmän kanssa.  

Talousryhmän tehtävänä on hoitaa taloussään-
nön mukaiset suunnittelu-, valvonta- ja rapor-
tointitehtävät. Ryhmä tukee hallitusta taloudel-
listen päätösten tekemisessä. 

Ryhmän kokoonpano 

• PJ – Taloudesta vastaava hallituksen jäsen 
• Talousryhmä 
• SP:n kirjanpitäjä kutsuttaessa 
• Hallinnon työntekijä kutsuttaessa 

Vuonna 2023   

Aloitetaan kiinteiden sopimusperusteisten kus-
tannusten kilpailuttaminen. Varaudumme val-
tionavustuksen mahdollisiin muutoksiin. Vuoden 
2023 aikana otetaan käyttöön piirin sijoitusstra-
tegia ja tehdään tarvittavat muutokset piirin sijoi-
tusomaisuuteen strategian pohjalta.  

Tavoitteet vuodelle 2023 

• Uusien kohdeavustusten hakeminen ja partio-
toiminnan kannalta mahdollisimman tehokas 
hyödyntäminen

• Taloudellisten voimavarojen allokointi sijoi-
tuksissa ja henkilöstöpalveluissa 

• Projektien tukeminen talousasiantuntemuk-
sella 

Yhteiskuntasuhteet

Piiriin luodaan uusi ryhmä vastaamaan yhteis-
kuntasuhteista ja niiden kehittämisestä. Ryhmään 
rekrytoidaan puheenjohtaja sekä jäsenet ideoi-
maan ja toteuttamaan yhteistyötä seurakuntien, 
hiippakunnan, kuntien ja näiden viranhaltijoiden 
sekä luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi ryhmä 
edistää kestävän kehityksen teemoja piirissä.  

Vuonna 2023 



Vuoden 2023 tavoitteena on saada käynnistettyä 
ryhmän toiminta. Ensimmäisinä teemoina ovat 
vuoden 2023 eduskuntavaalit ja niihin liittyvän 
tietoisuuden sekä aktiivisuuden nostaminen jäse-
nistössä. Kestävästi partiossa sertifikaatin hake-
mista tuetaan.  

Tavoitteet vuodelle 2023 

• Ryhmään pestataan toimijat 
• Tuetaan lippukuntia hakemaan Kestävästi 

partiossa -sertifikaattia 

Kasvu 

Piiriin perustetaan kasvuryhmä, joka tukee ak-
tiivisesti piirin lippukuntien jäsenhankintaa 
erilaisten kampanjoiden ja lippukuntien tuen 
kautta. Uusi toiminnanala turvaa piirin toimin-
taedellytykset ja toteuttaa partion strategiaa. 
Kiinnitämme huomiota jäsenmääräkehitykseen 
ja huomioimme kasvunäkökulmat toiminnassa.  
Seuraamme jäsenmäärää aktiivisesti ja pyrimme 
vakiinnuttamaan sen maltilliselle kasvu-uralle. 

Vuonna 2023 

Vuoden 2023 tavoitteena on saada käynnistettyä 
ryhmän toiminta. Lippukunnille markkinoidaan 
niille kohdennettuja SP:n kasvun treeniohjelmia. 
Kartoitamme lippukuntien kannalta kriittisim-
mät tavat tukea jäsenkasvua sekä teemme toi-
menpiteitä, joilla muuta kieltä kuin suomea pu-
huvat voitaisiin piirin alueella tavoittaa mukaan 
partiotoimintaan. 

Tavoitteet vuodelle 2023 

• Ryhmään pestataan toimijat 
• Markkinoidaan kasvun treeniohjelmia ja tue-

taan näihin osallistuvia 
• Kartoitetaan lippukuntien tarpeet ja toiveet 

tuelle 
• Selvitetään keinoja tavoittaa sellaisten per-

heiden lapset ja nuoret, joiden äidinkieli on 
muu kuin suomi

Hepohiekka

Hepohiekan hoitokunta vastaa leirialueen ja ra-
kennusten ylläpidosta ja huollosta. Hepohiekalle 
on luotu investointisuunnitelma vuodelle 2024 
asti. Leirialueen markkinointia kehitetään edel-
leen, jotta sen käyttö lisääntyisi. 

Vuonna 2023 

Hepohiekan varausjärjestelmää kehitetään ja 
avainhallintaa modernisoidaan. Markkinointi-
suunnitelma tehdään yhdessä viestintäryhmän 

kanssa. Kevät- ja syystalkoiden yhteydessä teh-
dään normaalit kunnossapitotoimet. Leirialueelle 
johtavaa tietä kunnostetaan myös vuonna 2023. 

Investointisuunnitelma 2023-2024 

• 2023 Pelastusveneen hankinta. 
• 2023 Keittiön parven varauloskäynti (ennen 

Versojen leiriä). 
• 2023 Laituri, vanhan saunan laiturin paran-

nus, sataman laiturin kulkusillan korjaus. 
• 2023 Terassien suurentaminen uudelle sekä 

vanhalle saunalle (laudat saatu lahjoitukse-
na). Kalusteiden hankinta. 

• 2023 Uudet ulkovalot vanhalle saunalle. 
• 2023 Huuva ja lattialiesi (50-60cm) keittiölle. 
• 2023 Tien parannus ja puomin siirto leiripor-

tin läheisyyteen. 
• 2024 Toisen pelastusveneen hankinta. 
• 2024 Ilmalämpöpumput. 
• 2024 Ruokailukatosten pöytien ja penkkien 

uusiminen tai kunnostus. 

Tavoitteet vuodelle 2023 

• Investointisuunnitelman mukaisten toimen-
piteiden toteuttaminen. 

• Investointisuunnitelman laajentaminen vii-
den vuoden pitkän tähtäimen suunnitelmaksi. 

• Käynnissä olevien projektien loppuun saatta-
minen. 

Projektit

Vuonna 2023 valmistellaan aktiivisesti tulevia 
kevät-SM-kilpailuja 2024 sekä piirin talvileiriä 
2024. Molempien projektien järjestelytoimikun-
nat sekä ohjausryhmät on rekrytoitu vuoden 2022 
aikana ja ne aloittavat toimintansa 2023. 

Piirihallitus

Piirihallitus johtaa piirin toimintaa vuosikoko-
usten välillä ja kehittää piirin toimintaa. Piirin 
johtajat sekä piirihallituksen jäsenet osallistuvat 
aktiivisesti omien vastuualueidensa mukaisesti 
Suomen Partiolaisten tilaisuuksiin ja toiminnan 
suunnitteluun sekä kehittämiseen myös valta-
kunnallisesti piiriä edustaen. 

Piirihallitus ja hallituksen työvaliokunta työsken-
telee aktiivisesti ja kehittää piirihallituksen työs-
kentelyä strategisempaan suuntaan. Piirihallitus 
kehittää edelleen asiakirjahallintaansa sekä vies-
tintäkanaviaan käyttäjälähtöisemmiksi, sähköi-
seksi ja yksikanavaisemmiksi.  

Vuonna 2023 

Hallituksen sisäistä ryhmäytymistä sekä uusien 
hallitusjäsenten perehdytystä parannetaan edel-



leen. Hallitus järjestää seminaarin kaksi kertaa 
vuodessa tehokkaan työskentelyn tueksi.  

Vuonna 2021 aloitetun strategian toteuttamiseen 
kiinnitetään aktiivisemmin huomiota vuoden 
2023 aikana. Hallitus ja toiminnanalat miettivät 
aktiivisesti keinoja strategian tavoitteiden saa-
vuttamiseksi ja seuraavat strategian toteutumista 
mittareiden avulla.  

Tavoitteet vuodelle 2023 

• Hallitus ryhmäytyy ja työskentelee tehok-
kaasti hyvässä yhteishengessä 

• Strategiaan pureudutaan, se näkyy piirin toi-
minnassa ja sen toteutumista seurataan 

• Toimintasuunnitelman toteutumista seura-
taan aktiivisesti ja luontevasti osana toimintaa 

Ansioimerkkiryhmä 

Ansiomerkkiryhmä ohjaa lippukuntia sekä pii-
rin että Suomen Partiolaisten ansiomerkkijär-
jestelmään kuuluvien merkkien ehdottamisessa, 
myöntää piirin ansiomitalit ja plaketit sekä vah-
vistaa ja puoltaa piirin puolesta keskusjärjestön 
ansiomerkkejä piirin jäsenille. Ryhmän tehtävä-
nä on kouluttaa piirin lippukuntia ansiomerk-
kiasioissa ja neuvoa ehdotusten tekemisessä. 
Lisäksi ansiomerkkiryhmä varmistaa piirin luot-
tamushenkilöiden kiittämisen ja ansiomerkkien 
ehdottamisen tai myöntämisen. Ryhmän puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja edustavat piiriä SP:n 
laajennetun ansiomerkkiryhmän kokouksissa ja 
sitä kautta osallistuvat SP:n ansiomerkkijärjes-
telmän kehittämiseen.

Ansiomerkkiryhmän kokoonpano 

• Puheenjohtaja
• Pestijaon mukaan piirinjohtaja tai varajohtaja 
• Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen 
• 1–3 entistä piirinjohtajaa 
• 1–3 aktiivista ja kokenutta partiojohtajaa  

Tavoitteena vuodelle 2023 

• Kannustaa lippukuntia ehdottamaan ansio-
merkkejä jäsenilleen.

• Ohjata ehdotusten teossa, jotta lippukunnat 
ehdottavat sopivia merkkejä ja ehdotuksien 
hylkäysprosentti olisi mahdollisimman pie-
ni. Yhtenä keinona tähän järjestetään syk-
syllä MS-klinikka, missä voi kysyä Manner-
heim-solkien ehdottamisesta ja saada siihen 
apua ja neuvoja. 

Työntekijätuki

Etelä-Karjalan Partiolaiset siirtyivät vuonna 2022 
uuteen työntekijäorganisaatioon. Piiri kuuluu sa-

maan palvelualueeseen Kymenlaakson Partiopii-
rin, Järvi-Suomen Partiolaisten sekä Hämeen 
Partiopiirin kanssa jakaen yhteiset työntekijät 
heidän kanssaan.  

Tavoitteet vuodelle 2023 

• Vahvistaa toimintatapoja toimihenkilöiden ja 
piirin sekä lippukuntien luottamushenkilöi-
den kesken. 

• Tukea piirin luottamushenkilöitä pesteissään 
ja toiminnan toteuttamisessa.  

• Tukea lippukuntia lippukunnan arkeen liitty-
vissä kysymyksissä. 

Strategia

Partiopiiri toteuttaa toiminnassaan partion yh-
teistä 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 2023 – 2024 aikana. Nämä ovat:  

• Lippukunnat ovat elinvoimaisia. 
• Lippukunnat toimivat kestävästi osana yh-

teiskuntaa. 
• Kiitos osaksi toimintakulttuuria. 

Strategian alakohdat huomioidaan toiminna-
nalojen toimenpiteissä. Strategian toteutumista 
seurataan valtakunnallisten mittareiden avulla.  

Lopuksi 

Piirin toimintasuunnitelmaa täydentävät   

• Tapahtumakalenteri 2023, joka täydentyy 
loppuvuoden aikana. Tapahtumat merkitään 
piirin verkkosivuille 30.11.2022 mennessä. 

• Toimenpidetaulukko 2023, jossa esitetään 
yksityiskohtaisemmat toimenpiteet toimin-
nanaloittain. Toimenpidetaulukko on halli-
tuksen työkalu oman toimintansa ohjaami-
seen.  

• Partion strategia 2021 – 2026, joka on vah-
vistettu Suomen Partiolaisten jäsenkokouk-
sessa 11/2020. 

Kuvat: Eeva Ruuska



Liite 1
Etelä-Karjalan Partiolaiset tapahtumakalenteri 2023

Aika Tapahtuma Järjestäjä

27.12.–2.1. Ko-Gi 146 Kaamos, 1. osa SP

4.–8.1. Ko-Gi 147 Pääsiäinen, 1. osa SP

16.1. Aikuispartion avantouinti E-KP Aikuispartiojaosto

20.–22.1. YSP-koulutus SP

26.1. Luotsien iltakaakao E-KP Tarpoja-ja samoajajaosto

28.–29.1. KV-trainee, 1. osa SP

2.2. Aikuispartion muistelemispäivän synttärijuh-
la

E-KP Aikuispartiojaosto

4.2. Talvi PT-kilpailut KoVa, E-KP Kilpailujaosto

10.–12.2. Minä Partiolaisena -koulutus, 2. osa (1. osa 
2022)

SP

18.2. Lippukuntaviestintäkoulutus E-KP Viestintäryhmä

22.2. Muistelemispäivä

23.2. Samoajien iltanuotio E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

28.2. Meripartiojohtajien tapaaminen SP

10.–12.3. Koulutusohjaajakoulutus, 1. osa SP

11.3. Megasemma E-KP Piirihallitus

11.3. Tarpojien taitopäivä E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

14.3. Aikuispartion keilaus E-KP Aikuispartiojaosto

17.–19.3. Kipparikurssi 1, teoriaosa SP

17.–19.3. KV-trainee, 2. osa SP

21.3. Johtokolmikkotapaamiset SP

26.3. Piirin kevätkokous E-KP Piirihallitus

1.–2.4. Partiotaitojen talvi-SM-kilpailut SP

1.–2.4. Moninaisuuspäivä SP

1.–2.4. Sisujohtajakoulutus SP

1.–2.4. Meripartiojohtajapäivät SP

4.–5.4. Nuoren mielen ensiapu -koulutus E-KP Koulutusjaosto

5.–10.4. Ko-GI 148 Sadonkorjuu, 1. osa SP

6.–10.4. Ko-GI 147 Pääsiäinen, 1. osa SP

14.–16.4. Kipparikurssi 2, teoriaosa SP

21.–13.4. Koulutusohjaajakoulutus, 2. osa SP

21.3. Samoajien iltajuhla E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

22.4. Yrjönpäivän iltajuhla E-KP Aikuispartiojaosto

23.4. Partioparaati E-KP Piirihallitus

6.5. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut VV, E-KP Kilpailujaosto

6.5. Partiotaitojen kevät-SM-kilpailut SP

12.–14.5. Aikuispartion Ruunaan retki E-KP Aikuispartiojaosto

17.–21.5.  Ko-Gi 146 Kaamos, 2. osa SP



18.–21.5. Eräopaskurssin teoriaosa SP

20.–21.5. Jarrun Lenkki RET, E-KP Kilpailujaosto

8.–14.6. Ko-Gi 150 Yötön yö – Nattlös natt, 1. osa SP

9.–10.6. Yö ulkona E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

13.6. Aikuispartion sauna Saimaalla E-KP Aikuispartiojaosto

1.–30.7. Explorer Belt (Tsekki) SP

1.–9.7. Ko-Gi 149 Pitkä leiri, 1. osa SP

3.8. Samoajapurjehdus E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

8.8. Aikuispartion sieniretki E-KP Aikuispartiojaosto

18.–20.8. PJ-peruskurssi, 1. osa E-KP Koulutusjaosto

18.–20.8. RO-koulutus, 1. osa E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

25.–27.8. Johtajatulet SP

2.–3.9. Syys PT-kilpailut E-KP Kilpailujaosto

9.9. Partiokouluttajakoulutus E-KP Koulutusjaosto

14.–17.9. Kipparikurssi 1, käytännön osa SP

14.–17.9. Ko-Gi 148 Sadonkorjuu, 2. osa SP

15.–17.9. Minä Partiolaisena -koulutus, 1. osa SP

16.–17.9. Aikuispartion melontaretki E-KP Aikuispartiojaosto

22.–24.9. Meripartioregatta E-KP Meripartiojaosto

22.–24.9. Y-traineekoulutus, 1. osa SP

29.9.–1.10. PJ-peruskurssi, 2. osa E-KP Koulutusjaosto

29.9.–1.10. jatko-ROK E-KP Koulutusjaosto

29.9.–1.10. RO-koulutus, 2. osa E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

13.–15.10. Tarpojien taitopäivä E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

14.–15.10. Partiotaitojen syys-SM-kilpailut SP

20.–22.10. Explo SP

20.–22.10. Jamboree on the Air – Jamboree on the Inter-
net

SP

26.10. Aikuispartion kässäkerho E-KP Aikuispartiojaosto

2.–5.11. Ko-Gi 150 Yötön yö – Nattlös natt, 2. osa SP

3.–5.11. Y-traineekoulutus, 2. osa SP

3.–5.11. Ko-Gi 149 Pitkä leiri, 2. osa SP

7.11. Johtokolmikkotapaamiset SP

10.–12.11. Minä Partiolaisena -koulutus, 2. osa SP

11.11. Aikuispartion Maretarium-retki E-KP Aikuispartiojaosto

18.11. Akela- ja sampokoulutus E-KP Koulutusjaosto

19.11. Syyskokous E-KP Piirihallitus

24.–26.11. Kipparikurssi 2, käytännön osa SP

2.12. Aikuispartion jouluretki E-KP Aikuispartiojaosto

7.12. Tarpojien ja samoajien pikkujoulut E-KP Tarpoja- ja samoajajaosto

30.12–7.1.2024 Eräopaskurssin talviosa SP


