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LUKIJALLE
Lounais-Suomen Partiopiirin toiminnassa on käynnistymässä toiminnansuunnittelun 
kaksivuotiskauden ensimmäinen vuosi. Toimintasuunnitelma on tehty keskusjärjestön 
uuden strategian pohjalta. Strategian laatimisen yhteydessä myös visio päivittyi. Uusi 
visio on Jokainen rakentaa parempaa maailmaa - partio on Suomen vaikuttavin nuorten 
liike. 

Piirin strategiatyöryhmä on tehnyt ison työn arvioidessaan piirin toimintaympäristöä 
ja laatinut sen pohjalta piirin strategian. Viidestä strategisesta tavoitteesta kolme tulee 
keskusjärjestön uudistetusta strategiasta ja kaksi tavoitteista on piirin omia. Yhtenä 
uuden vision ja strategian päätavoitteena on, että partio olisi kohderyhmän silmissä 
entistä kiinnostavampi harrastus ja vapaaehtoistyön muoto. Strategisesti tärkeisiin 
painopisteisiin halutaan panostaa myös resurssien muodossa. Tämän vuoksi piirihal-
litukseen on tulossa kaksi uutta ministeriä, joista toinen vastaa jäsenhankinnasta ja 
markkinoinnista ja toinen yhteiskuntasuhdeasioista ja projekteista.  

Toimintasuunnitelma huomioi myös vuoden 2015 erityispiirteet. Piiri tukee lippu-
kuntia SP - FS:n ohjelmapainotuksen, Kulttuurit kohtaavat, huomioimisessa. Tapah-
tumissa toteutetaan painotukseen liittyviä aktiviteetteja, joita lippukuntien on helppo 
ottaa käyttöön omassa toiminnassaan. Toimintakauteen mahtuu paljon tuttuja juttuja 
kuten kisoja, taitopäiviä, ikäkausitapahtumia ja koulutuksia, mutta paljon uuttakin 
on ideoitu. Vuoden 2015 aikana järjestetään mm. samoajaleiri HuHu 2015 ja keskusjär-
jestön Johtajatulet Evolla, joten varmasti mielenkiintoinen partiovuosi on edessä.

Tässä dokumentissa on ensin kuvattu strategiaa, jonka jälkeen toiminnanalojen ja 
projektien tavoitteita ensi vuodelle. Loppupuolella on piirin talousarvio vuodelle 2015, 
tapahtumakalenteri 2015 sekä tapahtumien alueelliset järjestelyvuorot vuosille 2015 ja 
2016. 

Yhdessä teemme toimintakaudesta ainutlaatuisen, laadukkaan ja monipuolisen koko-
naisuuden. 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry., piirihallitus 
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PIIRIN TARKOITUS
Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvat-
tamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden 
valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Piiri toimii Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenjärjestönä ja pyrkii toteut-
tamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, 
uskonnollinen ja yhteiskunnallinen sekä kulttuuri- ja raittiuskasvatus. Näitä käytetään 
johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteute-
tussa partio-ohjelmassa. 

Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa 
tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa 
mukaista kasvatusta. Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Piiri voi harjoittaa 
julkaisutoimintaa.
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LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018

Strategian merkitys partiopiirille
Lounais-Suomen Partiopiirin strategia kuvaa alueen partiotoiminnan tavoitetilan sekä 
keinot sen saavuttamiseksi. Strategiassa on määritelty piirin toimintaympäristö sekä 
sisäinen tila nyt ja tulevaisuudessa. Strategia pohjautuu partion arvoihin, toiminta-
ajatukseen sekä visioon.

Strategia auttaa piiriä ja lippukuntia kehittämään toimintaansa tavoitteiden suuntai-
seksi. Tavoitteiden toteutumista mitataan vuosittain lippukuntaselosteiden ja piirin 
tavoitearvioinnin kautta.

Toimintaympäristö
Partio tarjoaa lapsille ja nuorille turvallista viikkotoimintaa, jossa jokaisella on mahdol-
lisuus kasvaa ja kehittyä. Partio antaa elämyksiä, turvallisen viitekehityksen onnistumi-
seen, itsensä ylittämiseen ja erilaisiin kokemuksiin.

Toimintaympäristön analysoinnissa on huomioitu nykyiset ja mahdolliset tulevat sidos-
ryhmät, yhteistyötahot sekä kohderyhmät, väestöennusteet ja taloudellisten resurssien 
muutokset. Näiden vaikutusten pohjalta kehitetään sisäisiä toimintatapoja vastaamaan 
tulevaisuuden haasteisiin. Strategiasta on luotu SWOT, jonka tarkkoja tuloksia käyte-
tään piiritoimijoiden johdolla lippukuntien ja alueiden hyväksi.

Lounais-Suomen Partiopiirin alueella on partiolaisia suhteessa väestöön enemmän, 
kuin muualla Suomessa. Piirissä toimii yli 120 aktiivista partiolippukuntaa kattaen 
kohderyhmästä (7–22 v.) lähes 10 %, ollen merkittävä lasten ja nuorten kasvattaja. 
Partiolla on suuri rooli piirin toiminta-alueella, joskin alueelliset erot ovat merkittäviä. 
Piirimme alueen kunnista vain harvat ovat muuttovoittoalueita. Esimerkiksi kuntalii-
tokset ja yhä kiristyvä taloustilanne asettaa haasteita toiminnan kehittämiselle. Piiri on 
maantieteellisesti laaja ja toiminta-alueella on erityyppisiä lippukuntia.

Tuhannet vapaaehtoiset tekevät laadukkaan partiotoiminnan mahdolliseksi. Turun ja 
Porin partiotoimistoilla on palkattua henkilökuntaa, joka tukee strategian toteutumista 
lippukunnissa yhdessä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.
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Toiminta-ajatus

Partio on enemmän kuin harrastus. Se on yhteiskunnallista vaikuttamista, se on 
paremman maailman rakentamista, se on tapa elää.

Partio on kaikille avointa ja mukaan voivat liittyä sekä lapset ja nuoret että aikuiset. 
Lounais-Suomen Partiopiiri edistää lasten ja nuorten aktiivisuutta, tarjoaa mahdolli-
suuden kasvaa turvallisessa ryhmässä, antaa nuorille vastuuta, kouluttaa erä-, ensiapu- 
ja johtamistaitoja sekä toimeen tarttumista.

Partion arvot
Partioliikkeen arvojen perusta määritellään ihanteissa, joiden tavoitteluun jokainen 
partiolainen sitoutuu antaessaan partiolupauksen. Ihanteiden keskeisiä teemoja ovat 
itsensä kehittäminen, luotettavuus, toisen kunnioittaminen ja vastuullisuus.

Lounais-Suomen Partiopiirin toiminta rakentuu partioihanteiden kuvaamalle arvopoh-
jalle. Yhdistyksen toiminta on avointa, tavoitteellista ja läpinäkyvää. Jokainen piiritoi-
mija tekee parhaansa alueen lippukuntien toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. 
Yksilöillä on mahdollisuus toimia omien lähtökohtiensa mukaisesti, kouluttautua ja 
kehittyä pestissään, sekä antaa ja saada palautetta.

Visio – Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – partio on Suomen 
vaikuttavin nuorten liike.
Partio on liike, jossa eri taustoista tulevat lapset, nuoret ja aikuiset rakentavat yhdessä 
parempaa maailmaa. Partiossa johdetaan partion arvojen viitoittamaan suuntaan ja 
kasvatetaan nuorista vastuullisia johtajia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Partiolainen 
havaitsee tarpeita ja epäkohtia ympäristössään sekä yhteiskunnassa ja vaikuttaa toimin-
nallaan paremman maailman puolesta.

Visio ohjaa partiopiirin toiminnansuunnittelua asettaen tavoitteet sekä vision että stra-
tegisten painopisteiden mukaisesti.

Lounais-Suomessa partio ja partiolaiset ovat vahvoja vaikuttajia, joita kuullaan ja joiden 
näkemyksiä arvostetaan lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa. Piirin tärkeä tehtävä on 
edistää vision mukaista toimintaa piirin tapahtumissa, ohjelmissa ja lippukuntien 
tukemisessa. Lippukunnat toteuttavat visiota ikäkausitoiminnassaan lasten ja nuorten 
kasvattajana.
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STRATEGIAN PAINOPISTEET 2015-2018

Avoimuus – Partio kuuluu kaikille
Jokainen on tervetullut partioon sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen katso-
matta. Partio tarjoaa tavoitteellista toimintaa, joka antaa jokaiselle nuorelle mahdolli-
suuden kasvaa avarakatseiseksi, saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja ylittää itsensä 
ihmisenä.

Partiota harrastetaan monipuolisesti, omien osaamisten, aikaresurssien ja intressien 
mukaisesti. Tavoitteena on monimuotoisen toiminnan tukeminen, oli se sitten ajalli-
sesti minkä pituista tahansa, se on aina yhtä arvokasta ja tervetullutta.

Johtajuus – Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen
Partio tarjoaa laajan johtamiskoulutuksen ja -kokemuksen kaikille ikäkausille ja vapaa-
ehtoisille. Partion johtamiskoulutusta arvostetaan laajalti ja se on hyvä esimerkki arvo-
pohjaisesta johtamisesta yhteiskunnassamme.

Koulutetut vapaaehtoiset mahdollistavat lapsille ja nuorille turvallisen ja kehittävän 
harrastuksen, joka auttaa partiolaisia kehittymään johtajana, tuntemaan vastuunsa ja 
velvollisuutensa sekä toimimaan tehtävissään luotettavasti ja toisia kunnioittaen.

Yhteistyö – Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani
Lounais-Suomen Partiopiiri toimii aktiivisesti yhteiskunnassa verkostoitumalla eri 
tahojen kanssa.

Valitessaan yhteistyökumppaneita piiri arvostaa toiminnaltaan samanlaisiin arvoihin 
pohjautuvia yhteistyötahoja. Yhteistyön tavoitteena on molemminpuolinen hyöty ja 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Valtakunnallinen ja paikallinen näkyvyys luo yhteistyön osapuolille mahdollisuuden 
näkyvyyden lisäämiseen. Yhteistyö voi olla toiminnallista, taloudellista tai osaamisen 
jakamista, jolla lisätään laadukkaan partiotoiminnan mahdollisuuksia.

Lounaissuomalaisia partiolaisia osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen 
partiotoimintaan.
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Partio on aktiivinen viestijä

Jokaisella partiolaisella ja lippukunnalla on tärkeä rooli partion imagon viestinnässä 
omalla toiminnallaan ja asenteellaan. Partiopiirin viestintä tukee, mahdollistaa, osal-
listaa ja kouluttaa piiritoimijoita, lippukuntia ja yksittäisiä partiolaisia aktiiviseen ja 
monipuoliseen viestintään.

Viestinnässä keskitytään positiivisten kokemusten ja partion tarjoamien oppien 
hyödyntämiseen muillakin elämän osa-alueilla, työelämässä, opiskeluissa ja yhteiskun-
tavastuussa.

Viestinnässä huomioidaan realistisesti kohderyhmän odotukset.

Lippukuntien toiminnan tukeminen
Piirin lippukunnat ovat erilaisia koon, sijainnin ja käytettävissä olevien resurssien 
osalta. Myös lippukuntien taustayhteisöjen toimintamuodot vaihtelevat.

Lippukuntien ja piirin toiminnat täydentävät toisiaan. Piiritoiminnan keskeinen tavoite 
on varmistaa, että lippukunnat ovat elinvoimaisia ja tarjoavat omista lähtökohdistaan 
laadukasta partiotoimintaa kaikille kiinnostuneille. Toimintaa kehitetään lippukuntien 
todelliset tarpeet huomioiden.

Partiotoiminnan mahdollisuuksia uusille alueille ja kasvukeskuksiin tuetaan aktiivi-
sesti.

Ohjelmat, koulutukset ja tapahtumat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia lippu-
kuntien toiminnan suunnitteluun ja sen kehittämiseen. Lippukuntien toimintaa ja 
kasvua tuetaan yhteisten materiaalien, viestinnän sekä hyvien käytäntöjen jakamisen 
avulla.

Piiritoimijat ja toimiston henkilökunta ovat lippukuntien käytettävissä arkitoiminnan 
tukena ja kehittäjinä. He auttavat erilaisten toiminnan haasteiden ja ongelmien ratkai-
sussa.
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TOIMINNANSUUNNITTELUN TAUSTAA
Toiminnansuunnittelua ovat ohjanneet painopistealueet, jotka nousevat strategiasta. 

Painopisteiden on tarkoitus ohjata toimintaa, resursointia ja suuntaa sekä painottaa 
tekemistä tiettyihin asioihin, unohtamatta piirin perustehtävää, tukea lippukunnille.

L-SP:n strategiset painopisteet 
I Avoimuus – Partio kuuluu kaikille 
II Johtajuus – Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen 
III Yhteistyö – Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani 
IV Partio on aktiivinen viestijä 
V Lippukuntien toiminnan tukeminen

TOIMINTA VUOSINA 2015–2016
Piirin säännöissä yhdistyksen toiminnan tarkoitukseksi määritellään “toiminta-
alueensa partiolaisten myönteisen kokonaiskehityksen edistäminen”. Käytännössä tämä 
tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista lippukuntien hyväksi tehtävää työtä. Piirin 
ryhmät, jaostot ja toimikunnat kehittävät omaa toimintaansa huomioiden osaltaan 
myös lippukunnilta tulleen palautteen. Toimintaa toteuttavat suuren luottamushenki-
löjoukon lisäksi toimiston henkilökunta, joka palvelee lippukuntia kaikissa kysymyk-
sissä ja haasteissa. Tavoitteena on, että vuoden 2015 alusta kaikki piirin resurssit tukevat 
entistä kohdistetummin strategian toteutumista.

Piirin toiminta noudattaa SP:n yhtenevien toiminnanalojen mukaista hallinnollista 
jakoa viiteen erilliseen toiminnanalaan (alue, koulutus, ohjelma, talous ja viestintä). 
Näiden lisäksi piirissä on vuoden 2015 alusta, strategian toteutumisen tueksi kaksi lisä-
ministeriä, joiden vastuualueina ovat markkinointi ja jäsenhankinta sekä yhteiskunta-
suhde-asiat ja projektit.

Piirissä sisupartiotoiminta on siirtynyt ohjelmatoiminnasta aluetyön alle.

Olisiko teidän lippukunnassanne kiinnostusta aloittaa sisupartiotoiminta? 
Keskustelkaa asiasta aluekokouksessa ja aloittakaa toiminta vaikka naapuri-
lippukunnan kanssa yhdessä. Piiristä saatte tarvittavaa tukea. 

Toimikaudella 2015–2016 tullaan piirin alueelle tarpeen mukaan perustamaan uusia 
lippukuntia. 

Tarkoituksena ei ole varastaa keneltäkään jäseniä, vaan täyttää aukkoja ja 
mahdollistaa parempi partiotoiminnan kattavuus.
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Kehitetään uudenlaisia tapoja järjestää partiota, jotta partio olisi entistä paremmin 
kaikkien saavutettavissa.

Tavoitteena on, että partioon on lasten ja nuorten mahdollisimman helppo 
liittyä. Miettikää olisiko teillä mahdollisuutta avata etäkolo tai aloittaa etätoi-
mintaa? 

Lisätään tietoisuutta siitä, miten voi aloittaa piirin luottiksena ja mitä se tarkoittaa.

Yleensä piirissä luottiksena toimiva lippukunnan jäsen ei ole menetetty 
resurssi, vaan arvokas tiedonvälittäjä lippukunnan ja piirin välillä. Erittäin 
moni luottis on aktiivinen myös omassa lippukunnassaan. 

Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien rikostaustan selvitys (laki astui voimaan 
1.5.2014) ja uudistettu lastensuojeluohjeistus otetaan kansallisesti käyttöön 1.1.2015. 
Tavoitteena on saada ohjeistus käyttöön kaikissa lippukunnissa.

Piiri tulee kouluttamaan mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Ohjeistus ei tule 
olemaan normaalin toiminnan jarru.

Piirin toiminnassa huomioidaan erityisesti vanhemmat ikäkaudet (samoajat ja vael-
tajat), joiden toimintaan lippukunnilla on huonosti resursseja tai jäseniä.

Esimerkiksi jos lippukunnassa on vähän samoajia tai vaeltajia, oman 
toiminnan sijasta kannattaa osallistua piirin tarjoamiin tapahtumiin ja 
kokeilla alueellista toimintaa.
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Ohjelmatapahtumia järjestävien lippukuntien tukea kehitetään edelleen.

Paremman tuen avulla kokematonkin lippukunta uskaltaa ottaa haasteen 
vastaan ja järjestää piirin tapahtumia. Näin voi saada omaan toimintaan lisää 
potkua. Muistakaa houkutella vanhempia mukaan!

Piirin tapahtumat näkyvät mahdollisuuksien mukaan partion ulkopuolisille.

Piiri panostaa EVP:in (ei-vielä-partiolaisten) saumattomampaan osallistu-
miseen. Tämä vaatii panostusta myös lippukunnilta. Miettikää voisiko lippu-
kunnan retkille ja tapahtumiin ottaa EVP-kaverin mukaan. 

Lippukuntia tuetaan ja kannustetaan olemaan aktiivisia taustayhteisöiden ja kuntapäät-
täjien suuntaan.

Jakakaa kokemuksia! Hyvä yhteistyö taustayhteisöjen kanssa helpottaa 
laadukkaan toiminnan järjestämistä myös taloudellisesti tiukkoina aikoina.

Lähettäkää toimintasuunnitelmanne ja -kertomuksenne taustayhteisöille 
tutustuttaviksi. Tiettyjen taustayhteisöjen kanssa se on jopa vaatimus avus-
tusten saamiselle.
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VIESTINTÄ PIIRISSÄ
Viestintätoiminnanala vastaa niin piirin sisäisestä kuin ulkoisesta viestinnästä useita eri 
kanavia hyödyntäen. Piirilehti Repolainen ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa. Näistä 
kolme numeroa on ns. jäsennumeroita eli ne menevät kaikille L-SP:n jäsenille. Neljä 
muuta numeroa menevät kaikille yli 15-vuotiaille jäsenille. Repolaisen voi lukea myös 
sähköisenä näköislehtenä piirin verkkosivuilta.

Piirin nettisivuja päivitetään aktiivisesti ja piiri näkyy myös sosiaalisen median eri kana-
vissa (Facebook, Twitter, Instagram). Vuonna 2015 keskitytään mm. siihen, että partio 
näkyy ja kuuluu paikallisesti. Lippukuntia tuetaan paikallistiedotteiden kirjoittamisessa 
ja julkaisemisessa. Lippukunnille tarjotaan myös viestintäkoulutusta, joka huomioi 
lippukuntien erilaiset tarpeet. 

Huomatkaa syksyllä 2015 järjestettävä Visuaalinen viestintä lippukunnassa 
-koulutus. Suunnattu erityisesti niille lippukunnille jotka kokevat, että tässä 
on paljon kehittämistä. 

Lippukuntaposteissa piiri ja keskusjärjestö viestivät tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. 
Lisäksi piiri lähestyy ajoittain sähköpostitse joko lippukunnanjohtajia tai muiden 
pestien haltijoita. Piirin alueella tehdään töitä partion paremman näkyvyyden kanssa.

Partion jäsenrekisteri on vaihtunut Polusta Kuksaan. Muistakaa huolehtia 
siitä että lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja osaa käyttää tehokkaasti uutta 
järjestelmää. On tärkeää, että kaikki tiedot ovat ajan tasalla.

Kohdistetun viestinnän avulla kehitetään partion aloituskampanjoita entistä vetovoi-
maisemmiksi. On tärkeää ymmärtää, että markkinointi ei ole vain piirin viestinnän 
tehtävä vaan koskee meitä kaikkia, jokaista yksittäistä partiolaista. Anna äänesi kuulua 
puskaradiossa!

Piiri tulee tarjoamaan malleja, joilla lippukunnat voivat helpommin markki-
noida partion aloitusta kotiseudullaan. Tarttukaa näihin.
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TALOUS
Taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa piirin talousryhmä. Ryhmän 
toiminnan tavoitteena on taata piirin rahoituksen pitkäjänteisyys sekä lisätä taloudel-
lista ajattelua ja ymmärtämystä niin piirissä kuin lippukunnissakin. 

Piirin taloussuunnittelun peruslähtökohtana on ns. ohjelma- ja koulutustapahtumien 
nollabudjetointi eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla mahdollisilla tulo-
virroilla katetaan tapahtumista aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni murto-osa 
välillisistä kustannuksista.

Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut 
menot, katetaan suurelta osin jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla, Lounais-
Suomen Partiosäätiön yleisavustuksella ja adventtikalenterikampanjan tuloilla.

Sekä piirin että lippukuntien toiminnan kannalta on tärkeää, että jokainen 
jäsen on kirjattuna jäsenrekisteri Kuksaan ja jäsenmaksu on maksettu. 
Onhan teillä koulutettu Kuksa-osaaja?

Piiri tarjoaa lippukunnille vertaistukea, ajankohtaista tietoa ja koulutusta 
talousasioista. 

Adventtikalenterimyynnin tuoma tuotto on lippukunnille entistä tärkeämpi 
kiristyvässä taloustilanteessa. Kannattaakin miettiä miten voisi kehittää 
oman kampanjan toteutusta.

KASVU – PROJEKTISTA PYSYVYYTEEN
Valtakunnallisesti ja piiritasolla on tehty valtavasti työtä sen eteen, että partion jäsen-
määrä on saatu kasvuun. Viralliset jäsenmäärät lasketaan vuosittain heinäkuun lopussa. 
Vuonna 2014 jäsenmäärä jäsenmaksun maksaneiden osalta oli L-SP:ssä 10 147. Kasvua 
oli edellisvuoteen nähden noin kolme prosenttia. Vähintään yhtä merkityksellinen 
fakta on se, että piirin alueella joka kymmenes 7 - 22-vuotias on partiossa.

Käytännössä kasvun ovat toteuttaneet lippukunnat. L-SP:n osalta iso merkitys on ollut 
Syty Partioon -projektin toimilla. Uudistuneen strategian myötä partion avoimuus ja 
ulospäin suuntautuminen nousee entistä tärkeämpään rooliin. On hyvä muistaa, että 
loputtomasti ei voida ratsastaa pelkällä numeerisella kasvulla. Pitää tehdä rohkeita 
ulostuloja ja näyttää mitä partio on. Tätä tavoitetta tukemaan vuoden 2015 alusta 
aloittaa markkinoinnista ja jäsenhankinnasta vastaava piirihallituksen jäsen. Projekti-
muotoisesta toiminnasta on siirryttävä ajattelemaan markkinointia ja jäsenhankintaa 
osana partion arkea.
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JÄSENHANKINTA JA MARKKINOINTI
Partio kuuluu kaikille. Piiritasolla tähän strategiseen tavoitteeseen tarvitaan nykyistä 
enemmän resursseja. Uusien lippukuntien perustaminen luottisvoimin on todettu 
haastavaksi. Aktiiviset lippukunnat ovat aloittaneet perhepartiotoimintaa jo useissa 
kaupungeissa. Piirin organisaatiossa sen tukeminen ei ole ollut kenenkään vastuulla. 
Nyt kun partio on saanut positiivista nostetta, tulee entistä enemmän kyselyjä messuille 
ja tapahtumiin osallistumisesta. Näitä kyselyjä pitäisi koordinoida paremmin ja päättää, 
mihin osallistutaan ja miksi.

Kasvuryhmän toiminta jatkuu vuonna 2015. Markkinointia kehitetään ja tarkoitus on, 
että syksyn lisäksi myös tammikuussa järjestetään markkinointikampanja. Uusien 
jäsenien myötä lippukunnat tarvitsevat lisää aikuisia, joten aikuisrekrytointikoulu-
tuksia jatketaan. Markkinoinnissa paikallisuuden on todettu toimivan huomattavasti 
paremmin kuin yleisen piirin jakaman informaation. Toiminnansuunnittelukaudella 
keskitytäänkin lippukuntien saamaan tukeen tässä asiassa.

Onhan lippukunnan nettisivut ajan tasalla? Onko kenelle tahansa sivuja 
katsovalle selvää, mistä harrastuksessa on kyse, miten toimintaan pääsee 
mukaan ja kehen ottaa yhteyttä? 

Lippukunnille on tarjolla piirin puolesta erikokoisia messupaketteja sekä seikkailurata 
markkinointitapahtuman tueksi.

Muistattehan, että tammikuussa ja elokuussa otetaan mukaan uusia jäseniä! 
Lisäksi keväällä toteutetaan partioseikkailu esikoululaisille ja syksyllä iltapäi-
väkerholaisille. 

Muistakaa hakea piiriltä markkinointirahaa tempauksiinne  
(50 € /lpk/tempaus)

Vuonna 2015 sudenpentuna aloittaa suurin ikäluokka vuosiin.
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YHTEISKUNTASUHTEET JA PROJEKTIT
Piirissä on edellisen kaksivuotiskauden aikana perustettu y-toimikunta, jonka tehtä-
vänä on piirin osalta vastata yhteiskuntasuhteista. Strategian painopisteiden mukaisesti 
tähänkin toimintaan tarvitaan lisäresursseja. Myös keskusjärjestön hallitukseen vali-
taan seuraavaksi kaudeksi y-ministeri. Piirin on tehtävä suunnitelmallista yhteistyötä 
sekä toisten partiolaisten että muiden samoja arvoja edustavien toimijoiden kanssa. 
Projektitoiminnanala kuuluu osaltaan yhteiskuntasuhteista ja projekteista vastaavan 
ministerin salkkuun. 

Keskeinen hanke vuodelle 2015 on luoda piiriin mentorointikäytäntö tukemaan nuoria 
johtajia pesteissään. Vuonna 2015 Suomessa järjestetään myös eduskuntavaalit. Teemaa 
on tarkoitus pitää näkyvillä piirin viestimissä. Viestintäyhteistyöstä on keskusteltu 
Hämeen partiopiirin kanssa.

Pitäkää hyvät yhteydet lippukuntanne tukijoihin ja muistakaa kertoa itses-
tänne. Yhteiskuntasuhteet koskevat jokaista partiolippukuntaa. Tavoitteen 
tueksi piiri antaa joka lippukunnalle 1 - 3 adventtikalenteria lahjoitettavaksi 
tärkeille yhteistyötahoille ja -kumppaneille.

Piirin projekteihin osallistuminen antaa lippukunnan jäsenille elämyksiä. 
Muistakaa huomioida projektit lippukunnan toiminnansuunnittelussa.

ERITYISTÄ VUONNA 2015
HuHu 2015
Vuoden 2015 päätapahtuma on piirin samoajaleiri HuHu 2015. Leirin toteutus on 
vahvasti sidottu tukemaan piirin strategian tavoitteiden toteutumista. HuHun osallistu-
jatavoite on 400 samoaja- ja vaeltajaikäistä sekä 50 aikuista. Huhun yhtenä tavoitteena 
on tukea osaltaan osallistumista piirin talvileirille 2016. 

Huhulle on laadittu erillinen projektisuunnitelma. Projektia ohjaa piirihallituksen 
nimittämä ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea leirin johtoa ja tekijöitä sekä 
varmistaa projektin tavoitteiden mukainen toteutuminen. 

Perinteisesti HuHulla on ollut hyvä ja rento meininki. Pidetään siitä edelleen 
kiinni ja otetaan ei-vielä-partiolaiset (EVP) kaveritkin mukaan! 
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Ohjelmapainotus - Kulttuurit kohtaavat

Vuoden 2015 ohjelmapainotus on kulttuurien kohtaaminen. Teema on moniulotteinen 
ja osaltaan sisältää suomalaisen kulttuurin, muiden maiden kulttuurit sekä partiokult-
tuurin. Ohjelmapainotuksen tarkoituksena on tukea partio-ohjelman toteuttamista. 
Painotus nostaa esiin ohjelmassa jo olevia aktiviteetteja ja antaa käytännön vinkkejä 
niiden suorittamiseen.

Seuratkaa mm. lippukuntapostin kautta tulevaa tietoa vuoden 2015  
teemasta.

Johtajatulet
Johtajatulet on keskusjärjestön kaikille partiojohtajille tarkoitettu viikonlopun 
mittainen tapahtuma elokuun lopussa 2015 Evolla.Tapahtumaan on tarkoitus koota 
partiojohtajat ympäri Suomea samaan paikkaan. Samalla tapahtuma linkittyy Finnjam-
boreen tekemiseen ollen kokoontumispaikka myös Finnjamboreen tekijöille. Johtaja-
tulilla saadaan johtajakoulutusta, uusinta sisältöä partiokasvatuksen toteuttamisesta 
lippukunnissa ja piireissä sekä intoa ja energiaa omaan pestiin. Lippukunnissa toimivat 
partiojohtajat, piireissä ja keskusjärjestössä toimivat vapaaehtoiset sekä Finnjamboreen 
vapaaehtoiset ovat tapahtuman kohderyhmää.

Lippukuntafoorumi ja lippukuntapäivä
Lippukuntafoorumi järjestetään 29. maaliskuuta piirin kevätkokouksen yhteydessä 
Salossa. Tapahtuman tavoitteena on toimia keskustelukanavana lippukuntien ja piiritoi-
mijoiden välillä. Osallistujat huomioidaan tapahtuman ohjelmassa niin yksilöinä kuin 
lippukuntansa edustajina. 

Lippukuntapäivä järjestetään 27. syyskuuta Porissa. Vuonna 2015 tapahtuman kanta-
vana teemana on avoimuus. 

Talvileiri 2016 
Piirin talvileiri järjestetään alkuvuonna 2016. Vuoden 2015 aikana kootaan leirin staabi 
ja valmistellaan leiriä projektisuunnitelman mukaisesti.
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L-SP:N YHTEISTYÖTAHOT

Lippukunnat
Piirin tärkeimmät yhteistyötahot ovat piirin jäsenet eli lippukunnat. Piiri haluaa omalta 
osaltaan olla tukemassa ja mahdollistamassa lippukuntien laadukkaan ja monipuolisen 
partio-ohjelman toteutumista. Piiri tukee lippukuntia niiden haasteissa ja kehityskoh-
dissa parhaansa mukaan.

Suomen Partiolaiset ja muut partiopiirit
L-SP pitää aktiivisesti yhteyttä muihin piireihin sekä vaikuttaa ja osallistuu jäsenenä 
keskusjärjestön toimintaan. Vaikutamme toiminnansuunnitteluun ja vastuunkan-
toon muun muassa osallistumalla jäsenkokouksiin, partioneuvoston kokouksiin sekä 
laajennettuihin valiokuntiin. Lisäksi haluamme yhtenä suurista partiopiireistä kantaa 
vastuumme siitä, että Lounais-Suomesta on aktiivisia toimijoita keskusjärjestön tehtä-
vissä.

Alueyhdistykset
Piirin alueella toimii partiotoimintaa tukevia yhdistyksiä, joiden kanssa piiri haluaa olla 
kiinteästi yhteyksissä ja välttää päällekkäisten toimenpiteiden tekemistä. Piiri haluaa 
mahdollisuuksien mukaan myös pitää esillä alueyhdistysten tapahtumia piirin vies-
timissä. Vuonna 2015 jatketaan edellisenä vuonna aloitettua kehitystyötä, joka tähtää 
piirin ja alueellisten yhdistysten tiiviimpään yhteydenpitoon ja yhtenäisempään toimin-
nansuunnitteluun. 

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät
Jatketaan ja kehitetään piirin alueella toimivien seurakuntien ja seurakuntayhtymien 
kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyö voi olla taloudellista, toiminnallista tai yhteis-
kunnallista.

Säätiöt
Piirin toimintaa tukevat säätiöt ovat piirille tärkeä yhteistyötaho. Näiden säätiöiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä halutaan syventää ja kehittää toimintakauden aikana.
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Esitys 2015 Talousarvio 
2014

Toteutunut 
2013

Talousarvio 
2013

TUOTOT
tuotot osallistujilta
osallistumismaksutuotot 130 157 627 162 83 655 65 047
kuljetusmaksutuotot 3 285 7 915 5 391 5 240
tuotot osallistujilta yhteensä 133 442 635 077 89 046 70 287

muut tuotot
OK-opintokeskustuotot 5 932 6 154 6 512 4 500
Krist. opintokeskustuotot 3 000 3 280 2 214 2 000
vuokratuotot 6 100 8 100 4 550 7 900
muut tuotot 700 1 810 14 664 6 150
muut tuotot yhteensä 15 732 19 344 27 940 20 550

TUOTOT YHTEENSÄ 149 174 654 421 116 985 90 837

HENKILÖSTÖKULUT
henkilökulut yhteensä -255 571 -268 450 -223 070 -185 652
henkilösivukulut yhteensä -53 938 -59 262 -51 936 -39 063
vapaaehtoiset henkilöstökulut 
yhteensä -19 800 -19 400 -23 792 -19 400

HENKILÖSTÖKULUT 
YHTEENSÄ -329 309 -347 112 -298 798 -244 115

POISTOT YHTEENSÄ 0 0 -9 488 0

KULUT
matka, majoitus, ruoka
matkat julkisilla kulkuneuvoilla -1 330 -750 -5 498 -950
km-korvaus -26 322 -32 249 -12 020 -21 922
tapahtumien kuljetus -9 240 -92 565 -14 108 -10 720
majoitus -30 125 -19 245 -19 990 -14 375
ruoka -61 286 -238 154 -42 149 -33 110
kokoustarjoilut -9 299 -11 191 -5 793 -6 572
osallistumismaksut -10 375 -12 590 -7 742 -11 900
matka, majoitus, ruoka 
yhteensä -147 977 -406 744 -107 301 -99 549

TALOUSARVIO 2015
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Esitys 2015 Talousarvio 
2014

Toteutunut 
2013

Talousarvio 
2013

vuokrat
toimitilavuokra -58 000 -58 000 -57 281 -56 500
kopiokoneen vuokra -6 420 -5 000 -7 194 -5 000
muut vuokrat -3 375 -18 230 -11 172 -793
vuokrat yhteensä -67 795 -81 230 -75 647 -62 293

materiaalikulut
painatus -24 176 -46 109 -25 378 -28 300
kopiot -3 450 -3 450 -5 672 -3 450
materiaalit -35 417 -30 802 -27 301 -26 262
kilpailujen palkinnot -650 -500 -1 510 -500
toimistotarvikkeet -2 300 -3 450 -3 423 -2 300
muut kulut -65 700
materiaalikulut yhteensä -65 993 -150 011 -63 284 -60 812

käyttö- ja ylläpitokulut
huolto- ja hoitokulut -3 250 -17 500 -2 689 -2 050
sähkö -10 000 -17 350 -10 834 -9 300
vesi -500 -6 250 -321 -200
siivous -6 584 -8 400 -6 407 -8 400
jätehuolto -300 -39 200 -213 -670
autovakuutus -1 600 -1 200 -1 129 -1 200
polttoaine -2 130 -7 220 -1 672 -2 420
muut autokulut -2 500 -4 950 -1 391 -1 500
hoito- ja lääkekulut -3 000
rakennusmateriaalit -25 615
kalusto- ja laitehankinnat -10 185 -9 900 -1 542 -13 050
käyttö- ja ylläpitokulut 
yhteensä -37 049 -140 585 -26 197 -39 990

muut varsinaisen toiminnan 
kulut
luvat -855 -1 800 -450 -300
tukimaksut -650 -650 -650 -650
jäsenmaksut SP:lle -307 000 -279 000 -278 125 -279 000
lehti-ilmoitukset -3 500 -9 000 -3 032 -6 000
postitus -20 670 -29 889 -19 188 -27 690
puhelin -130 -130 -936 -130
gsm-puhelin -2 500 -2 300 -2 927 -2 300
webex-kulut -2 000 -2 000 -1 887 -2 000
internet -3 280 -1 280 -2 857 -3 180
nettisivut & palvelinmaksut -3 000 -2 000 -3 055 -2 000
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Esitys 2015 Talousarvio 
2014

Toteutunut 
2013

Talousarvio 
2013

atk-kulut huoltosopimukset -8 520 -2 000 -6 012 -2 000
atk-kulut muut -1 988 -500 0 -500
ulkopuoliset palvelut 0 -5 400 -8 397 0
vakuutus -2 200 -1 200 -2 181 -1 200
pankkikulut -900 -850 -897 -750
muistamiset ja edustus -2 050 -4 890 -778 -2 100
jaetut avustukset 0 0 -400 0
muut kulut -3 515 -22 180 -10 899 -4 865
kopiot ja postitus (jaettavat 
kulut) -9 253 -9 140 -3 410 -9 320

siirrot tapahtumiin          -          - 3 410          -
muut varsinaisen toiminnan 
kulut yhteensä -372 011 -374 209 -342 672 -342 785

KULUT YHTEENSÄ -690 825 -1 152 779 -615 101 -605 429

VARSINAISEN TOIMINNAN 
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -870 960 -845 470 -806 402 -758 707

VARAINHANKINTA
tuotot
jäsenmaksutuotot 497 000 459 000 431 807 434 000

tuotot yhteensä 497 000 459 000 431 807 434 000

myyntituotot

adventtikalenterituotot 196 800 188 600 196 982 157 500

korttituotot 3 000 6 210 4 582 6 210

muut varainhankinnan tuotot 10 100 53 500 8 438 2 500

myyntituotot yhteensä 209 900 248 310 210 002 166 210

lahjoitukset ja avustukset

yleisavustus L-S Partiosäätiö 100 000 90 000 90 000 60 000

yleisavustus V-S 
Maakuntasäätiö

10 000 10 000 11 000 10 000

kohdeavustus Erik Rosenlew 
-säätiö

1 000 1 000 0 0

muut avustukset 0 8 000 141 19 500

lahjoitukset ja avustukset 
yhteensä

111 000 109 000 101 141 89 500
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Esitys 2015 Talousarvio 
2014

Toteutunut 
2013

Talousarvio 
2013

ilmoitus- ja tilaustuotot

ilmoitustuotot 5 490 5 490 7 635 6 405

ilmoitus- ja tilaustuotot 
yhteensä

5 490 5 490 7 635 6 405

kulut

adventtikalenterikulut -89 760 -86 020 -91 033 -72 000

korttikulut -700 -2 308 -1 250 -2 308

kampanjapalkinnot -6 000 -8 000 -13 273 -10 000

muut varainhankinnan kulut -7 000 -31 000 -6 929 -1 200

kulut yhteensä -103 460 -127 328 -112 485 -85 508

VARAINHANKINTA 
YHTEENSÄ

719 930 694 472 638 100 610 607

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -151 030 -150 998 -168 302 -148 100

sijoitus- ja rahoitustoiminta

korkotuotot 30 100 48 100

muut rahoituskulut 0 -100 -45 0

sijoitus- ja rahoitustoiminta 
yhteensä

30 0 3 100

yleisavustukset

valtionapu 130 000 130 000 134 334 127 000

avustus seurakunnat 21 000 21 000 23 000 21 000

yleisavustukset yhteensä 151 000 151 000 157 334 148 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 2 -10 965 0

21



TAPAHTUMAKALENTERI 2015

Tammikuu
Partion kevätkausi alkaa – uusia  partiolaisia mukaan toimintaan!
12.1. ................. TVP:n talvikoulutustilaisuus, Turun Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu
14.1. ................. Repolainen DL
15.1 .................. Ansiomerkkiehdotusten viimeinen jättöpäivä
15.1.  ................ Tapahtumaviestijöiden vinkki-ilta, Viestintäryhmä
16.–18.1.  .......... Medialähettiläskoulutus, Suomen Partiolaiset
17.1.  ................ Luottisseminaari, Luottisjaosto
21.1.  ................ Nettisivukoulutus 1, IT-jaosto
22.1.  ................ Johtamistehtäväohjaajien koulutus, Koulutusryhmä
23.–25.1.  ......... Arktis, vaeltajatapahtuma, Vaeltajajaosto
28.1. ................ Marsalkka Mannerheimin muistoilta, Turun Partiolaiset 
30.1.–1.2........... Talviretkeilykurssi, Erätaitojaosto
30.1.–1.2........... Linnunradan leikkikurssi aikuisille, Sudenpentujaosto
30.1.–1.2........... Kouluttaja- ja ohjelmaseminaari (Ohjaajakoulutus+ JärJo), Suomen Partiolaiset
30.1.–1.2.  ......... Partiojohtajaperuskurssi II 1.osa, Koulutusryhmä
31.1.  ................ Samoajaluotsit laineilla, Samoajajaosto
31.1.  ................ Kuksa nurin? -jäsenrekisterikoulutus, Talousryhmä
30.1.–1.2.  ......... Ko-Gi-staabikoulutus, Suomen Partiolaiset

Helmikuu
3.2.  ................. VOK pääsykoe, Meripartiojaosto
4.2.  ................. Partiomatkailun ABC -ilta, Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto
5.2.  ................. Puhutaan partiosta -seminaari, Turun Partiolaiset
6.2. .................. Repolainen ilmestyy
7.2.  ................. Kipparikurssin pääsykoe, Suomen Partiolaiset
7.2.  ................. Mettäsä talvi-pt-kilpailut, Saviseutu ja kisajaosto
7.–8.2.  ............ Ryhmän johtaminen piirissä -koulutus, Luottisjaosto
8.2.  ................. Partiojohtajaperuskurssi I A-kurssi, Koulutusryhmä
8.2.  ................. PJ-kurssien jälkitapaaminen, Koulutusryhmä
11.2.  ................ Nettisivukoulutus 2, IT-jaosto
12.2.  ................ Talouden murroksessa -teemailta, Talousryhmä
18.2. ................ Repolainen DL
20.2. ................ Re-posti ilmestyy
22.2.  ............... Muistelemispäivä (WAGGGS) / Founder’s Day (WOSM), Suomen Partiolaiset
27.2.–1.3.  ........ Tarpojien Taitopäivä – PYENGCHANG 2015, Tarpojajaosto/ KoKä
27.2–1.3.  ......... Akela- ja sampokurssi, Koulutusryhmä
28.2.–1.3.  ........ Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotsikurssi, Koulutusryhmä

Maaliskuu
5.3.  ................. Untuvikkotapaaminen, Koulutusryhmä
7.–8.3.  ............ #ässä15, samoajatapahtuma, Samoajajaosto
7.–8.3.  ............ Laajennetut valiokunnat sekä pijo- ja tj-tapaaminen I/15, Suomen Partiolaiset
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10.3. ................ Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Aluejaosto
13.3. ................. Repolainen ilmestyy
14.3.  ................ Alueohjaaja-jatkokoulutus, Suomen Partiolaiset
14.3.  ................ Kohtaa kulttuuri -elämysvihjari, Sudenpentujaosto
14.–15.3.  .......... Louhi2015, talvi-SM-kisat, Suomen Partiolaiset, Uudenmaan Partiopiiri
17.3.  ................ Vaeltajaluotsi-Cafe, Vaeltajajaosto
18.3. ................ Nettisivukoulutus 3, IT-jaosto
20.–22.3.  ........ Erätaitoperuskurssi 1 (ET I), Erätaitojaosto
20.–22.3.  ........ Kipparikurssin teoria I, Suomen Partiolaiset
20.–22.3.  ........ Muonituskurssi, Huoltojaosto
20.–22.3.  ........ Partiojohtajaperuskussi II 2. osa, Koulutusryhmä
21.3.  ................ Ensiavun kertauskurssi, Turvallisuusjaosto
25.3.  ............... Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto
25.3. ................ Repolainen DL
27.3. ................ Re-posti ilmestyy
29.3.  ............... Piirin kevätkokous, Piirihallitus
29.3.  ............... Lippukuntafoorumi, Piirihallitus

Huhtikuu
2.–6.4.  ............ Partiojohtajaperuskurssi III, Koulutusryhmä
3.–6.4.  ............ Ässis I, Samoajajaosto
8.4. ................. Nettisivukoulutus 4, IT-jaosto
10.–12.4.  ......... VOK teoriaosa, Meripartiojaosto
10.–12.4.  ......... Kipparikurssin teoria II, Suomen Partiolaiset
10.–12.4.  ......... TG/Ko-Gi 116 ja 118 johdanto-osa, Suomen Partiolaiset
11.4.  ................ Alueohjaaja-jatkokoulutus, Suomen Partiolaiset
11.–12.4.  .......... Ensiavun peruskurssi (EA 1 -kurssi), Turvallisuusjaosto
13.4.  ................ TVP:n kevätkoulutustilaisuus, Turun Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu
15.4. ................. Ansiomerkkiehdotusten viimeinen jättöpäivä
17.4. ................ Repolainen ilmestyy
17.–19.4.  ......... Partiojohtajaperuskurssi IV 1. osa, Koulutusryhmä
17.–19.4.  ......... Ko-Gi 117 johdanto-osa, Suomen Partiolaiset
18.–19.4.  ......... Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous, Suomen Partiolaiset
19.4.  ............... Partiojohtajaperuskurssi I A-kurssi, Koulutusryhmä
20.–26.4.  ........ Partioviikko, Suomen Partiolaiset
23.4. ................ Yrjönpäivä
24.4. ................ Re-posti ilmestyy
25.4.  ............... L-SP:n kevät-pt-kilpailut Polon rundi, Kilpailujaosto / Pohjois-Satakunnnan 

alue
25.4.  ............... L-SP:n seikkailijakilpailut Polon rundi, Kilpailujaosto / Pohjois-Satakunnnan 

alue
26.4.  ............... Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä, Suomen Partiolaiset, Lapin Partiolaiset
27.4.  ............... Kansallisen veteraanipäivän lipunnosto, Turun Partiolaiset
Tässä kuussa myös  Rajoja ja rajanylityksiä, Suomen Partiolaiset, Hämeen Partiopiiri
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Toukokuu
3.5.  ................. Partioparaati
6.5. .................. Repolainen DL
9.5.  ................. Lippis lepää, Aluejaosto
9.5.  ................. Kurnunkierros XVIIII, Sisualue
9.5.  ................. L-SP:n sudenpentukilpailut, Pohjoiskulman ja Porin alueet
9.5. .................. Jamboree On The Trail (JOTT), JOTT-tiimi
16.–17.5. .......... Ensiavun peruskurssi (EA 2 -kurssi), Turvallisuusjaosto
18.5. ................ Sisupartiolaisten iltapurjehdus, Meripartiojaosto
20.5.  ............... Luottispurjehdus, Meripartiojaosto
21.5.  ................ L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailut, MHTP / kilpailujaosto
22.5. ................ Re-posti ilmestyy
23.5.  ............... Hiipivän ketun aarrejahti, piirisepeli, seikkailija- ja meripartiojaostot
23.5.  ............... Kevät–SM -kisat, Suomen Partiolaiset, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
23.–24.5. ......... Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, kansallinen pt-kisa, Lahti, Hämeen Partiopiiri
25.5.  ............... Turku Rogaining Sprint, Ilpoisten Vuorenkävijät
29.5. ................ Repolainen ilmestyy

Kesäkuu
1.–26.6. ........... Lasten avoimet kesäleirit, Turun Partiolaiset
4.–7.6.  ............ Huhu 2015
8.–13.6. ........... TG/Ko-Gi 116 luonto-osa, Suomen Partiolaiset
12.–14.6.  ......... Erätaitokurssi: Survival (ET III), Erätaitojaosto
12.–14.6.  ......... VOK käytännönosa, Meripartiojaosto
12.–14.6.  ......... Ohjaajakoulutus 2-kielinen, Suomen Partiolaiset
13.6.  ................ Kolmiapila-Gilwell -tapaaminen, Suomen Partiolaiset
13.–14.6.  ......... Louna-Jukola, Paimio, Paimion Rasti ja Turun Suunnistajat
26.6.–27.7.   .... Explorer Belt Italiassa, Suomen Partiolaiset
Tässä kuussa myös  Melontaohjaajakurssi, Suomen Partiolaiset

Heinäkuu
13.–17.7.  .......... SuomiAreena Porissa, Suomen Partiolaiset
14.–19.7.  ......... SP:n leirimatka Baltian jamboreelle, Suomen Partiolaiset
21.–26.7.  ......... Ko-Gi 117 luonto-osa, Suomen Partiolaiset
28.7.–8.8.  ....... 23rd World Scout Jamboree Japan, Suomen Partiolaiset
30.7.–2.8.  ....... Tarpojaleiri Klaani, Tarpojajasto

Elokuu
1.–8.8.  ............ Partiorippileiri, Turun Partiolaiset
9.–15.8. ........... Ko-Gi 118 luonto-osa (vaellus), Suomen Partiolaiset
14.–16.8.  ......... Merikisat, Meripartiojaosto
18.8.  ............... Partiosyksy alkaa
19.8. ................ Repolainen DL
21.–23.8.  ......... Kokoontumispurjehdus, Meripartiojaosto
26.8.  ............... Luottispurjehdus syksy, Meripartiojaosto
27.8.  ............... Tapahtumaviestijöiden vinkki-ilta, Viestintäryhmä
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28.–30.8.  ........ Partiojohtajaperuskurssi IV 2. osa, Koulutusryhmä
29.–30.8.  ........ Johtajatulet, Suomen Partiolaiset
Tässä kuussa myös  Erämelonnan SM-kisat, Suomen Latu

Syyskuu
3.9. .................. Partiosyksyn aloitusiltanuotio 2015, Turun Partiolaiset
5.9. .................. Partiojohtajaperuskurssi III, jälkitapaaminen, Koulutusryhmä
11.9. ................. Repolainen ilmestyy
12.–13.9.  .......... Alkulähde, syys-pt-kilpailut, TuMe / kilpailujaosto
14.9.  ............... Kalenterikettukoulutus, Talousryhmä
15.9. ................ Ansiomerkkiehdotusten viimeinen jättöpäivä
16.9.  ............... Kalenterikettukoulutus, Talousryhmä
17.–20.9.  ......... Kipparikurssin käytännön osa, Suomen Partiolaiset
18.9. ................ Re-posti ilmestyy
18.–20.9.  ........ Ässis II 1. Osa, S-jaosto
18.–20.9.  ........ Erävaelluksen SM-kisat, Uusimaa, Suomen Latu
19.9.  ............... Varainhankinnan inspiraatio, Suomen Partiolaiset
19.9.  ............... Ensiavun kertauskurssi, Turvallisuusjaosto
20.9.  ............... Luottiskoulutus, Luottisjaosto
21.9. ................ Rauhanpäivä, Suomen Partiolaiset
25.–27.9.  ........ Erätaitoperuskurssi 2 (ET I), Erätaitojaosto
25.–27.9.  ........ Partiojohtajaperuskurssi V 1. osa, Koulutusryhmä
26.9.  ............... Alueohjaaja-jatkokoulutus, Suomen Partiolaiset
27.9.  ............... Lippukuntapäivä, Piirihallitus

Lokakuu
2.–4.10. ........... Partiojohtajaperuskurssi VI 1.osa, Koulutusryhmä
2.–4.10. ........... Archipelago race, Meripartiojaosto
2.–4.10. ........... Ikäkausivastaava- ja ohjelman jatkokurssi, Koulutusryhmä
2.–4.10. ........... Lippukuntatoimijakurssi, Koulutusryhmä
2.–4.10. ........... Akela- ja sampokurssi, Koulutusryhmä
3.10. ................ Kaupunkiretkipäivä Iso Omena, Kv- ja aatejaosto
3.–4.10.  ........... Syys-SM kisat, Suomen Partiolaiset
3.–4.10.  ........... Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotsikurssi, Koulutusryhmä / Ohjelmaryhmä
7.10. ................ Repolainen DL
9.–11.10.  .......... Ässis II 2.osa, Samoajajaosto
10.–11.10.  ......... Laajennetut valiokunnat sekä pijo- ja tj-tapaaminen II/15, Suomen Partiolaiset
10.–11.10.  ......... Ensiavun peruskurssi (EA 1 -kurssi), Turvallisuusjaosto
12.10.  .............. TVP:n syyskoulutustilaisuus, Turun Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu
13.10.  .............. Piirin yösuunnistuskilpailut, Kilpailujaosto / Leijankorven alue
13.10.  .............. Ansiomerkkikoulutusilta, Turku, Ansiomerkkitoimikunta
15.10.  .............. Ansiomerkkikoulutusilta, Pori, Ansiomerkkitoimikunta
16.10. ............... Re-posti ilmestyy
16.–18.10.  ........ Saaristokipparikurssi, Suomen Partiolaiset
17.10.  .............. Viestinnän koulutuspäivä, Suomen Partiolaiset
17.–18.10.  ........ Jamboree On The Internet (JOTI), WOSM, Suomen Partiolaiset
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17.–18.10.  ........ JOTA-57, Turvallisuusjaosto
17.–18.10.  ........ Medialähettiläiden verkostotapaaminen, Suomen Partiolaiset
17.–18.10.  ........ Sisujohtajapäivät ja sisujohtajakoulutus, Suomen Partiolaiset
23.–25.10.  ....... EXPLO 2015 + Luotsiasema, Suomen Partiolaiset
23.–25.10.  ....... Tutkakurssi, Meripartiojaosto
24.–25.10.  ....... Viestikurssi, Turvallisuusjaosto
30.10. .............. Repolainen ilmestyy
30.10.  ............. Simonpäivät, Sisualue
30.10.–1.11.  ...... Nuorten viestintäviikonloppu, YSP-jaosto
30.10.–.1.11.  ..... Radioamatöörikurssi 1. osa, Turvallisuusjaosto
31.10.–.1.11.  ...... Viestikurssi, Turvallisuusjaosto
Tässä kuussa myös  Meripartio-ohjaajien tapaaminen, Suomen Partiolaiset

Marraskuu
1.11.  ................. Piirin syyskokous
6.–8.11.  ........... Visuaalinen viestintä lippukunnassa, Vivijaosto
6.-8.11. ............. Valtakunnallinen koulutustapahtuma / täydennyskoulutus kaikille partiojohta-

jille + KoGi-seminaari, Suomen Partiolaiset
6.–8.11.  ........... Pt-kilpailukurssi, Kilpailujaosto
6.–8.11.  ........... Ko-Gi 116, 117 ja 118 -seminaari, Suomen Partiolaiset
7.–8.11.  ........... Haisaapasretki, Seikkailijajaosto
13.11. ................ Re-posti ilmestyy
13.–15.11.  ......... Partiojohtajaperuskurssi V 2. osa, Koulutusryhmä
13.–15.11.  ......... Erätaitojatkokurssi (ET II), Erätaitojaosto
13.–15.11.  ......... Pt-kilpailuiden johtajakurssi, Suomen Partiolaiset
13.–15.11.  ......... Partiokouluttajakurssi, Koulutusryhmä
15.11. ................ Ansiomerkkiehdotusten viimeinen jättöpäivä
15.11.  ............... Partiojohtajaperuskurssi I B-kurssi, Koulutusryhmä
15.11.  ............... Partiojohtajaperuskurssi I A-kurssi, Koulutusryhmä
18.11. ................ Repolainen DL
20.–22.11.  ........ Pelastautumiskurssi, Suomen Partiolaiset
21.–22.11.  ......... Ensiavun peruskurssi (EA 1 -kurssi), Turvallisuusjaosto
27.–28.11.  ........ Luovuusmajakka Talent 2015, Tarpojajaosto
27.–29.11.  ........ Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous, Suomen Partiolaiset
27.-29.11.  ........ Partiojohtajaperuskurssi VI 2. osa, Koulutusryhmä
28.11.  .............. Alueohjaaja-jatkokoulutus, Suomen Partiolaiset

Joulukuu
........................ Partiolaisten kauneimmat joululaulut, Turun Partiolaiset
5.12.  ................ YK:n Vapaaehtoistoiminnan päivä, Suomen Partiolaiset
9.12. ................ Partioglögit Partioasemalla Helsingissä, Suomen Partiolaiset
10.12.  .............. Partiotoimistojen joulukahvit
11.12. ................ Repolainen ilmestyy
11.12.  ............... Luottisten pikkujoulut, Luottisjaosto
11.–13.12.  ......... Radioamatöörikurssi, 2. osa, Turvallisuusjaosto
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Järjestelyvuorossa 2015 Järjestelyvuorossa 2016

L-SP:n talvi-partiotaitokilpailut Saviseutu Altti

L-SP:n kevät-partiotaitokilpailut

Seikkailijakilpailut  
(L-SP:n kevät-partiotaitokilpailujen 
yhteydessä)

Pohjois-Satakunta Pohjois-Turku

L-SP:n syys-partiotaitokilpailut Turun Metsänkävijät Pori

L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailut Maskun Hemmingin Tyttäret 
ja Pojat Kaarinan Kymmenykset

L-SP:n yösuunnistusmestaruuskilpailut Leijankorpi Salo

Sudenpentukilpailut Pori, 
Pohjoiskulma

Maarian Partioyhtymä,
Pohjois-Satakunta

Sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma Piirin talvileiri (talvi 2016) Kaarinan kymmenykset, 
Huittinen (syksy 2016)

Tarpojien taitopäivä / kevät Rannikkoseutu, Kolkankävijät Piirin talvileiri (talvi 2016)

Tarpojien taitopäivä / syksy Tarpojaleiri (kesä 2015) Etelä-Turku

SM-kisat
Talvi-SM / Uusimaa 
Kevät-SM / PäPa 
Syys-SM / J-SP

Talvi-SM / L-SP (Kaakkois-Turku) 
Kevät-SM / Häme 
Syys-SM / Pohjanmaa

JÄRJESTELYVUOROT 2015-2016

TÄHTIKARTTA

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

Piirileiri x x x x

Talvileiri x x x

HuHu x x x x x

Tammileiri x x x x x

Finnjamboree x x x

Jamboree x x x x

Satahanka x x

Roverway x x x x
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