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Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla 
kaksivuotistoimintakaudella

Piirin tarkoitus
Lounais-Suomen Partiopiirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myön-

teistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan 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 toteuttamaan 
tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, uskonnollinen ja yhteis-
kunnallinen sekä kulttuuri- ja raittiuskasvatus. Näitä toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, 
kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa. Piirin harjoittamassa us-
konnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodok-
sisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada 
oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta. 

Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintakausi 2013 - 2014 - Lippukunnat keskiössä

Piirin toimintasuunnitelma pohjautuu lippukunnilta saatuihin palautteisiin ja piirin strategiaan, jon-
ka painopisteitä ovat laatu, yhteiskunta, brändi, kasvu ja elinvoimainen piiri. Toimintasuunnitelmaa 
ovat laatineet kaikki piirin ryhmät ja jaostot ja kaikilla on ollut tähtäimessä se, että kaiken toiminnan 
tulee parantaa piirin lippukuntien saamaa tukea. Toimintaa tullaan viemään lähemmäs lippukuntia ja 
lippukuntien vaikutus-/ohjausmahdollisuuksia parannetaan. Hyvinvoivat lippukunnat pystyvät tarjoa-
maan laadukasta partio-ohjelmaa sekä kasvattamaan ja ylläpitämään jäsenmääriään paremmin. Näin 
saamme aikaiseksi kasvua, johon olemme sitoutuneet. 

Piiri huomioi ja kannustaa lippukuntia huomioimaan ohjelmapainotukset, jotka ovat 2013 Villinä 
veteen ja 2014 Vaikuttaminen ja maailmankansalaisuus. Piirin tapahtumissa toteutetaan painotuk-
siin liittyviä aktiviteetteja, joita lippukuntien on helppo ottaa käyttöön myös omassa toiminnassaan. 
Toimintakauteen mahtuu paljon tuttuja juttuja, kisoja, taitopäiviä, ikäkausitapahtumia, koulutuksia, 
mutta paljon uuttakin on ideoitu.  
Tässä toimintasuunnitelmassa olemme pyrkineet tuomaan esille selkeämmin, mitä lippukunnille mi-
käkin tavoite tarkoittaa. Kysykää ja kyseenalaistakaa reilusti, piiri on lippukuntia varten!

Koko piiri yhdessä, toisiaan tukien, tekee toimintakaudesta 2013 - 2014 ainutlaatuisen, upean, laa-
dukkaan ja monipuolisen.

Tavoitteemme on syttyä uudelleen ja sytyttää uusia partioon, tehdään sitä aktiivisesti! 

Piirihallitus
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KEINOT

Syty Partioon!

Partio on maailman paras harrastus! Siksi haluamme syttyä itse uudelleen ja sytyttää uusia ihmisiä 
partioon. Koko piirimme tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää vuosittain tuhannella jäsenellä vuo-
teen 2015 asti. Kasvua tehdään lippukuntien ehdoilla ja lippukuntia tukien. 

Lippukuntien ikäkausiryhmät pyritään samaan täyteen ja näin varmistettua laadukkaan partio-oh-
jelman toteutuminen kaikkialla piirissä. Osaa lippukunnista kannustetaan resurssien mukaan aloitta-
maan täysin uusiakin ryhmiä. 

Koko piirin organisaatio haluaa tukea lippukuntia kasvun tiellä. Kesän 2013 alkuun mennessä jokai-
nen lippukunta on kontaktoitu ja jokaiselle lippukunnalle laadittu omat Sytytyspalat, joiden tavoit-
teena on kartoittaa, millaista tukea lippukunnat piiriltä kaipaavat, sillä piiri on olemassa lippukuntia 
varten! 

Jäsenmäärän kasvattaminen

Lippukuntien kasvunesteiden 
ratkominen

Lisätä kiinnostusta jäsenmää-
rän kasvatusta kohtaan kaiken-
ikäisissä, ympäri piiriä

Uusien lippukuntien perus-
taminen alueille, joissa on 
tarvetta

Lippukuntien elvyttäminen/
erityistukeminen

Monikulttuurisuuden huomi-
ointi osana jäsenhankintaa

Sytytyspalojen laadinta ja aktii-
vinen seuranta

Helpottaa aikuisten rekrytoin-
tia ja sitoutumista lippukuntiin

Syty Partioon -projektimerkin 
käyttöönotto

Piiriltä saa apua ja tukea kaikkiin 
ongelmiin!

Lippukunta saa juuri sille suun-
niteltua tukea omiin ongelmiin-
sa. Piirin projektityöntekijä kon-
taktoi lippukunnat.

Lippukunta saa tukea ja konk-
reettisia ideoita siitä, miten 
aikuisia voisi sitouttaa ja ottaa 
mukaan toimintaan. 

Lippukunta pääsee suoritta-
maan hienoa projektimerkkiä ja 
samalla pitämään partiota esillä 
kaikenikäisten keskuudessa.

Mitä tarkoittaa 

lippukunnalle?

TAVOITE
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Partion näkyvyyden 
parantuminen

Tuoda partiota esille hyvä-
nä harrastuksena jo ennen 
kouluikää

Ei-vielä-partiolaisten mukaan 
tulo helpommaksi

Jäsenet Polku-jäsenrekisteriin

Lippukunnille mahdollisuus ha-
kea markkinointitempauksiin 
rahallista tukea 50 €/tempaus

Kasvuryhmä tekee piirille 
markkinointipaketteja, joita 
lippukunnat voivat lainata

Eskarikampanjan toteutus pii-
rin esikouluissa

Perhepartio-paketin koonti

Piirissä järjestetään useita ta-
pahtumia, joihin ei-vielä -parti-
olaiset voivat osallistua

Jäsenrekisterinhoitajien 
muistuttelu

Asian esilläpito ja muistutte-
lu, miksi jäsenten pitää olla 
Polussa.

partio.fi-sivun partiohaku-toi-
minnon markkinointi ja esil-
läpito, joka osaltaa helpottaa 
lippukuntien jäsenten merkit-
semistä Polkuun

Lippukunta voi järjestää hel-
posti markkinointi- tai esitte-
lytempauksen ja saada siihen 
materiaalitukea, tarvikelainaa ja 
taloudellista tukeakin. 

Lippukunta voi halutessaan 
aloittaa perhepartiotoiminnan, 
joka sitouttaa helpommin myös 
vanhempia toimintaan. 

Lippukunta voi kannustaa jäse-
niään ottamaan ei-vielä-partio-
laisia mukaansa piirin erilaisiin 
tapahtumiin.

Lippukunta pitää huolen, että 
jokainen sen toimintaan osal-
listuva jäsen on merkitty 
jäsenrekisteriin.

TAVOITE

Mitä tarkoittaa 

lippukunnalle?

KEINOT
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Kertokaa, mitä teillä tapahtuu  tai 
on tapahtunut, kerrotaan onnistu-
misistanne kaikille! 
Vinkkaa esim. sähköpostilla tai pu-
helimella piirin viestintäsihteerille, 
facebookissa jakona piirin sivuille. Älkää unohtako, Repolainen on 

teidän tapahtumienne ja juttu-
jenne foorumi!

Päivittäkää pestien haltijat ja 
heidän tietonsa Polkuun!

Pyytäkää rohkeasti apua piirin 
viestintäsihteeriltä omien tapah-
tumienne mediatiedotteiden yms. 
laatimisessa.

Lippukuntaposteissa piiri ja keskusjärjestö viestivät tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi piiri lä-
hestyy ajoittain sähköpostitse joko lippukunnanjohtajia tai muiden pestien haltijoita.

Piirin alueella tehdään töitä partion paremman näkyvyyden kanssa.

Viestintä piirissä

Piirilehti Repolainen ilmestyy yhteensä seitsemän kertaa vuoden aikana. Kolme numeroa seitse-
mästä on jäsennumeroita, jotka menevät kaikille jäsenille, neljä muuta numeroa menevät kaikille yli 
15-vuotiaille jäsenille. 
Piirin nettisivuja ylläpidetään aktiivisesti ja lippukunnat saavat halutessaan antaa vinkkejä omista ta-
pahtumistaan, menneistä ja tulevista.
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Toiminta 2013 - 2014

Piiri haluaa kaikessa toiminnassaan mahdollistaa lippukuntien laadukkaan toiminnan ja tarjoaa lip-
pukunnille sellaisia tapahtumia ja tukea, joiden se uskoo parantavan partio-ohjelman laatua. Siksi on 
erityisen tärkeää, että jokainen lippukunta osallistuu piirin toimintaan ja toisaalta ohjaa piiriä siinä, 
mitä piiriltä toivotaan. 

Piirin toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lippukuntien hyväksi. Piirin ryhmät, jaostot 
ja toimikunnat kehittävät toimintaansa alati ja haluavat huomioida lippukunnilta tulevan palautteen 
ja kehitysideat.  Piirin aktiivista toimintaa toteuttaa suuri joukko luottamushenkilöitä ja toimiston 
henkilökunta, joka palvelee lippukuntia kaikissa kysymyksissä ja haasteissa.

TAVOITE
KEINOT

Mitä tarkoittaa lippukunnalle?

Haluamme, että partiotoiminta on laadukasta piirin alueella:

Piirin lippukunnat toteuttavat 
monipuolista partio-ohjelmaa

Lippukuntien johtajistot saavat 
tarvitsemaansa tietoa ja tukea 
piirin alueohjaajilta

Aluetyön toimijat tuntevat lip-
pukuntien tilanteen ja välittävät 
tarvittavia tietoja muille toimi-
joille lippukuntien tukemiseksi

Alueellisen yhteistyön kehittä-
minen erityisesti niiden ikäkau-
sien osalta, joiden toimintaan 
lippukunnalla ei itsellään ole 
resursseja

Piirin tapahtumien tuominen 
lähemmäs lippukuntia (tapahtu-
matarjotin, ohjelmatapahtumien 
suoramainonta)

Alueohjaajat ovat säännöllisessä 
yhteydessä lippukuntien kanssa.

Alueohjaajat tunnetaan lippu-
kuntien johtajistossa

Alueohjaajat järjestävät uusien 
lippukunnanjohtajien illat, sekä 
Lippis Lepää -tapahtuman ja 
Partio tutuksi -kurssin

Lippukuntajaosto toimii aktiivi-
sesti perustettavien sekä han-
kalissa tilanteissa olevien lippu-
kuntien kanssa

Mitä koulutusta ikinä tarvitset-
tekaan, pyytäkää sitä piiristä! 
Piiri haluaa tukea teitä laaduk-
kaan toiminnan toteuttamises-
sa ja tulee luoksenne mielel-
lään koulutuksia pitämään!

Alueohjaajat ovat juuri teitä 
varten, hyödyntäkää se! 

Tukea uusille lippukunnajohta-
jille, rentoutumista lippukun-
nanjohtajille ja uusille aikuisille 
koulutusta!

Erityistukea lippukunnille, jolla 
on haasteita!

Myös nuorilla johtajilla on oi-
keus oman ikäkauden ohjelmaan.
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Sudenpennuille ja seikkailijoille syk-
syllä 2013 ohjeet ikäkausitapahtuman 
järjestämiseen alueella.

TAVOITE
KEINOT

Mitä tarkoittaa lippukunnalle?

Lisää vain partiolaiset-leiripaketti 
lippukunnille kesäleirien järjestelyjä 
helpottamaan.

Yksi yhteinen partio -ajatuksen 
välittäminen lippukunnille

Tarjonta ja kysyntä kohtaavat

Tapahtumien määrän järkeistä-
minen ikäkausittain

Jaetut ohjelmatapahtumat ovat 
samansisältöisiä paikkakunnas-
ta ja järjestäjästä riippumatta 

Huomioidaan ohjelmapaino-
tus tapahtumissa (2013 Villinä 
Veteen, 2014 Vaikuttaminen ja 
maailmankansalaisuus)

Helpotetaan lippukuntien 
arkea

Alueellinen yhteistyö hanka-
lissa/haastavissa ikäkausissa/
asioissa

Selvitetään, miksi kaikis-
ta lippukunnista ei osallistuta 
koulutuksiin:
Kontaktit koulutusvastaaviin
•KoVa-tilanteen konkreettinen 
kartoittaminen
•KoVien suora kontaktointi

•Ikäkausikellojen laatiminen
•Aktiivinen ja houkutteleva 
markkinointi 

•Järjestetään infotilaisuudet 
järjestäjälippukunnille
•Jatkuva yhteydenpito piirin ja 
järjestäjien välillä
•Järjestäjien perehdyttämi-
nen ohjelmapainotuksen 
hyödyntämiseen

Piiri tuottaa ikäkausikohtaista 
vinkki- ja tukimateriaalia ja jal-
kauttaa sitä lippukuntiin

Yksittäisen lippukunnan ei tar-
vitse selvitä kaikesta yksin!

Lippukuntiin saadaan pesteihin-
sä koulutettuja aikuisia, jolloin 
toiminnan laatu paranee.

Lippukunnilla on hyvissä ajoin 
tiedossa, mitä tapahtumia mil-
lekin ikäkaudelle milloinkin on.

Järjestävät lippukunnat saavat 
parempaa tukea ja kokevat on-
nistuvansa järjestelyissä.

Lippukunta huomioi ohjelma-
painotuksia mahdollisuuksien 
mukaan omassa toiminnassaan.

Hyvä ruoka – parempi ret-
ki -vinkkivihko,  AKELA-
postit kohdistetusti akeloille. 
Akelavihjarit keväällä ja syksyllä.

Sammoille luvassa vihjareita ja 
seikkailijoille SEPELI, ikäkauden 
profiilia nostetaan. 

Tarpoja-, samoaja- ja vaeltaja-
luotseille koulutusta ja tukea.
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TAVOITE

Mitä tarkoittaa lippukunnalle?

Haluamme, että Lounais-Suomen Partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueel-
lisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.

KEINOT

Lippukuntia tuetaan ja kan-
nustetaan olemaan aktiivisia 
taustayhteisöjensä ja kuntansa 
päättäjien suuntaan

Enemmän näkyvyyttä 
julkisuudessa.

Jokaisella ikäkaudella on vuo-
dessa vähintään yksi tapahtu-
ma, jossa suoritetaan vaikutta-
miseen liittyvä aktiviteetti

Lippukunnat vaikuttavat piirin 
toimintaan, suunnitteluun ja 
linjaan

Luodaan piirille oma yhteis-
kuntasuhteista vastaava tiimi, 
ryhmä tai jaosto

Asian esilläpito, muistuttelu ja 
positiivisten kokemuksien jako

Tuetaan tapahtumien järjestä-
jiä ja lippukuntia miettimään 
tapahtumien näkyvyyttä

Vaikuttaminen eri ikäkausilla 
-juttusarja Repolaiseen

Lippukuntia aktivoidaan osal-
listumaan piirin kokouksiin, 
joissa tehdään päätöksiä piirin 
tulevaisuudesta

Rekrytoidaan talousryhmän 
alaisuuteen yhteiskunta-
asioista kiinnostuneita hen-
kilöitä, jotka pohtivat missä 
ja miten piiri voisi olla yh-
teiskunnallisesti aktiivisempi 
ja mahdollisesti hyötyä siitä 
taloudellisesti.

Miettikää, mitkä ovat tei-
dän yhteistyötahojanne: 
Vanhempainyhdistys, taustayh-
teisö, seurakunta jne. Voisitteko 
näkyä heidän suuntaansa 
paremmin? 
Toimitatteko heille ainakin tie-
toa toiminnastanne ja kutsutte 
heitä jonnekin käymään?

Lähtekää vaikuttamaan piirin 
kokouksiin!
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Mitä tarkoittaa 

lippukunnalle?

TAVOITE KEINOT

Kouluttakaa luotsinne, näin 
saatte paljon lisäpontta 
toimintaanne!

Haluamme, että jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan.

Mielikuva partiosta haluttuna 
ja ”coolina” harrastuksena

Yhä useampi lapsi ja nuori 
löytää partiosta mielekkään 
harrastuksen

Painopiste vanhimmissa 
ikäkausissa

Samoajat ja vaeltajat toteut-
tavat omaa ohjelmaansa

Luotsien (tarpojat, samo-
ajat, vaeltajat) herättäminen 
omaan tehtäväänsä

Laaditaan piirille oma 
brändisuunnitelma

Vinkit ja tuki partion 
markkinointitempauksiin

Lippukuntien onnistumisten 
kerääminen ja jakaminen mui-
denkin käyttöön (piirin FB, net-
ti, Youtube, tv) sekä positiivinen 
näkyminen mediassa

Lippukuntien tukeminen laa-
dukkaan partio-ohjelman 
toteuttamisessa

Pesteissä toimii koulutettuja 
aikuisia

Lasten ja nuorten ajankäytön 
haasteiden ymmärtäminen

Pyritään selvittämään, miten 
partiosta saataisiin haluttu 
harrastus, jonka vuoksi joku 
muu harrastus kenties jää 
vähemmälle

Lippukunnissa ja alueilla teh-
dään hyvää ja näkyvää samoaja- 
ja vaeltajaohjelmaa, josta jokai-
nen voi olla ylpeä

Luotsien pestikuvauksen laati-
minen ja ylläpito

Mietitään, mitä, milloin ja 
missä pitäisi näkyä brändin 
mukaisesti

Piiriltä saa lainaan erilaisia 
lippuja, banderolleja ja materi-
aaleja tempauksien järjestämi-
seen! Lisäksi markkinointitem-
pausrahoitusta voi anoa 50 €/
tempaus.

Jaetaan hyvät ideat, jotta muut-
kin pääsevät osallisiksi niistä!

Pyytäkää tyyppejä apuun!

ROK-kouluttajakurssille osallis-
tumalla saatte keinoja laaduk-
kaan koulutuksen ja sitä kautta 
ohjelman toteuttamiseen!
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Kaipaatteko jotain tiettyä kou-
lutusta tai tukea? Tilatkaa se 
alueellenne!

Lippukunnat voivat suorittaa 
painotuksiin liittyviä aktiviteet-
teja osana toimintaansa.

Toimintakaudella 2013 - 2014 erityistä

Mieti kuka sinut sytytti parti-
oon? Ja kenet sinä voisit sytyttää 
partioon! 

Jos joka kymmenes L-SP:läinen 
tuo kaverinsa partioon olemme 
jo saavuttaneet tavoitteemme.

Syty Partioon

Sytytetään uusia jäseniä mukaan partioon ja sytytään uudel-
leen itsekin. Tavoitteena on kasvattaa vuosittain jäsenmäärää 
tuhannella jäsenellä. 

Tapahtumatarjotin 

2013 alkaen piiri tarjoaa erikseen alueille mah-
dollisuutta tilata koulutuksia omalle alueelleen, 
lähelle itseään. Tämän tarkoituksena on madaltaa 
kynnystä osallistua koulutuksiin, jotka ovat laaduk-
kaan partiotoiminnan tae. 

Ohjelmapainotukset

Vuonna 2013 ohjelmapainotus on Villinä Veteen. 
Piirin tapahtumissa painotus näkyy laajalti. 

Vuonna 2014 ohjelmapainotus on Vaikuttaminen 
ja maailmankansalaisuus.

Koko piirin suuri iltanuotio 4.5.2013

4.5.2013 paraatia edeltävänä iltana järjestetään koko piirin yhteinen suuri iltanuotio, johon kan-
nustetaan jokaista lippukuntaa osallistumaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni lounais-
suomalainen osallistumaan vuoden 2013 paraatiin. Iltanuotiolla on mukavaa yhdessäoloa, piirihen-
gen luontia ja ohjelmaa. Kaukaa tulevien yöpymisjärjestelyjä helpotetaan. Sunnuntaiaamupäivään 
tarjotaan vinkkimateriaalia siitä, mitä Turussa voisi tehdä.

Järjestäkää koko lippukunnan yhteinen kevätretki Turkuun 4.-5.5.! Näin pääsette osallistumaan 
koko piirin suureen iltanuotioon ja tutustumaan uusiin tyyppeihin ympäri piirin.

Piirileiri 2014 

Koko piirin yhteinen leiri, jonne on tavoitteena saada jokainen lippukunta ja jokainen ikäkausi 
mukaan leirille. Leirillä esillä on ohjelmapainotukset, monipuolinen partio-ohjelma, kasvunäkökul-
ma ja perheleiri. Leiristä tehdään unohtumaton kokemus jokaiselle lounaissuomalaiselle. Leirille on 
suunnitteilla mahdollisuus ottaa mukaan ei-vielä -partiolaisia kavereita, osallistua yksittäisiksi päivik-
si ja mahdollistaa meripartiolaisten osallistuminen leirille veneiden kanssa. 

Leirin suunnitelmista tiedotetaan lippukuntia tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin erikseen ja piiri-
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leiri näyttäytyy piirin tapahtumissa aktiivisesti. Koko piiriorganisaatio tukee piirileirin 2014 tekijöitä. 
Lisäksi leirillä on oma ohjausryhmä staabin tukena. 

Suurjuhla 2014

Piiri tukee lippukuntia niiden osallistumisessa Suurjuhla 2014-tapahtumaan, joka järjestetään 
Kouvolassa.

Yhteistoiminta eri tahojen kanssa

Lippukunnat
Piirin tärkeimmät yhteistyötahot ovat piirin jäsenet (omistajat), eli lippukunnat. Piiri haluaa tukea 

ja mahdollistaa lippukuntien laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteutumisen ja tukea 
lippukuntia niiden haasteissa/kehityskohdissa parhaansa mukaan.

Suomen Partiolaiset ja muut partiopiirit

Piiri pitää aktiivisesti yhteyttä muihin piireihin sekä vaikuttaa ja osallistuu jäsenenä keskusjärjes-
tön toimintaan. toiminnansuunnitteluun ja vastuunkantoon muun muassa osallistumalla jäsenko-
kouksiin, partioneuvoston kokouksiin, laajennettuihin valiokuntiin ja erilaisiin pyöreisiin pöytiin. 
Lisäksi haluamme Suomen suurimpana partiopiirinä kantamaan vastuumme siitä, että lounaissuo-
mesta on aktiivisia toimijoita keskusjärjestön tehtävissä.

Alueyhdistykset

Piirin alueella toimii alueellisia yhdistyksiä, joiden kanssa piiri haluaa olla kiinteästi yhteyksissä ja 
välttää päällekkäisten toimenpiteiden tekemistä. Piiri haluaa mahdollisuuksien mukaan myös pitää 
esillä alueyhdistysten tapahtumia piirin viestimissä. 

Seurakunnat/seurakuntayhtymät

Piiri saa tällä hetkellä tukea Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä. Tavoitteena on tarkastella 
myös muiden piirin alueella toimivien yhtymien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia, riskee-
raamatta lippukuntien toimintamahdollisuuksia.

Säätiöt

Piirin toimintaa tukevat säätiöt ovat piirille tärkeä yhteistyötaho. Näiden säätiöiden kanssa yhteis-
työtä halutaan syventää ja kehittää toimintakauden aikana. Sekä hankkia mahdollisesti uusia yhteis-
työtahoja, jonka ansiosta voisimme turvata mahdollisia taloudellisia haasteita tulevaisuudessa.
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Talousarvio 2013

TUOTOT
tuotot osallistujilta
osallistumismaksutuotot
kuljetusmaksutuotot
tuotot osallistujilta yhteensä

muut tuotot
OK-opintokeskustuotot
Krist. opintokeskustuotot
vuokratuotot
muut tuotot
muut tuotot yhteensä

TUOTOT YHTEENSÄ

HENKILÖSTÖKULUT
henkilökulut yhteensä
henkilösivukulut yhteensä
vapaaehtoiset henkilöstökulut 
yhteensä

HENKILÖSTÖKULUT 
YHTEENSÄ

KULUT
matka, majoitus, ruoka
matkat julkisilla kulkuneuvoilla
km-korvaus
tapahtumien kuljetus
majoitus
ruoka
kokoustarjoilut
osallistumismaksut
matka, majoitus, ruoka yhteensä

vuokrat
toimitilavuokra
kopiokoneen vuokra
muut vuokrat
vuokrat yhteensä

esitys
2013

65 047
5 240
70 287

4 500
2 000
7 900
6 150
20 550

90 837

-185 652
-39 063
-19 400

-244 115

-950
-21 922
-10 720
-14 375
-33 110
-6 572
-11 900
-99 549

-56 500
-5 000
-793
-62 293

talousarvio
2012

90 507
6 990
97 497

5 110
2 500
7 900
0
15 510

113 007

-172 000
-38 505
-13 900

-224 405

0
-20 775
-17 890
-21 510
-42 577
-4 637
-9 200
-116 589

-56 500
-3 400
-700
-60 600

toteutunut
2011

79 735
13 201
92 936

3 924
2 128
4 700
2 435
13 187

106 123

-187 079
-37 809
-20 819

-245 707

-3 810
-12 779
-18 198
-10 867
-35 755
-6 377
-7 759
-95 545

-55 040
-3 583
-1 912
-60 535

talousarvio
2011

110 047
10 730
120 777

2 360
3 000
10 020
600
15 980

136 757

-167 000
-36 482
-9 730

-213 212

0
-29 140
-20 355
-14 270
-48 141
-5 297
-10 780
-127 983

-54 420
-3 320
-3 185
-60 925
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materiaalikulut
painatus
kopiot
materiaalit
kilpailujen palkinnot
toimistotarvikkeet
materiaalikulut yhteensä

käyttö- ja ylläpitokulut
huolto- ja hoitokulut
sähkö
vesi
siivous
jätehuolto
autovakuutus
polttoaine
muut autokulut
kalusto- ja laitehankinnat
käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä

muut varsinaisen toiminnan kulut
luvat
tukimaksut
jäsenmaksut SP:lle
lehti-ilmoitukset
postitus
puhelin
gsm-puhelin
webex-kulut
internet
nettisivut
atk-kulut huoltosopimukset
atk-kulut muut
ulkopuoliset palvelut
vakuutus
pankkikulut
muistamiset ja edustus
apuraha
muut kulut

kopiot ja postitus (jaettavat kulut)
siirrot tapahtumiin
muut vars. toiminnan kulut 
yhteensä

KULUT YHTEENSÄ

”VARSINAISEN 
TOIMINNAN
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ”

-28 300
-3 450
-26 262
-500
-2 300
-60 812

-2 050
-9 300
-200
-8 400
-670
-1 200
-2 420
-1 500
-13 050
-38 790

-300
-650
-279 000
-6 000
-27 690
-130
-2 300
-2 000
-3 180
-2 000
-2 000
-500
0
-1 200
-750
-2 100
0
-4 865
0
-9 320
0
-343 985

-605 429

-758 707

-25 000
-3 450
-27 128
0
-2 300
-57 878

-2 050
-9 300
-450
-8 400
-900
-1 200
-1 620
-1 500
-6 600
-32 020

-300
-600
-270 000
-6 000
-22 690
-90
-2 300
0
-5 180
0
-7 800
-1 000
0
-1 365
-650
-1 800
0
-5 060
0
-5 112
0
-329 947

-597 034

-708 432

-24 167
-3 634
-29 585
-1 101
-3 185
-61 672

-4 616
-8 459
52
-6 971
-3 162
-1 186
-2 438
-2 304
-467
-29 551

-509
-1 100
-264 582
-5 553
-29 272
-316
-2 257
-1 770
-2 913
0
-5 744
-4 276
-3 102
-1 106
-713
-1 188
0
-1 282
-143
-4 507
4 507
-325 826

-573 129

-712 713

-24 550
-8 625
-42 591
0
-3 632
-79 398

-2 200
-7 500
-300
-6 636
-3 500
-630
-1 080
-1 000
-6 600
-30 611

-300
-600
-265 122
-7 000
-23 843
-243
-2 500
0
-3 440
0
-8 000
-1 000
0
-1 165
-700
-700
0
-8 266
0
-4 823
0
-326 537

-625 454

-701 909

14



VARAINHANKINTA
tuotot
jäsenmaksutuotot
tuotot yhteensä

myyntituotot
adventtikalenterituotot
korttituotot
muut varainhankinnan tuotot
myyntituotot yhteensä

lahjoitukset ja avustukset
yleisavustus L-S Partiosäätiö
yleisavustus V-S Maakuntasäätiö
kohdeavustus Erik Rosenlew 
-säätiö
muut avustukset
lahjoitukset ja avustukset 
yhteensä

ilmoitus- ja tilaustuotot
ilmoitustuotot
tilaustuotot
ilmoitus- ja tilaustuotot 
yhteensä

kulut
adventtikalenterikulut
korttikulut
kampanjapalkinnot
muut varainhankinnan kulut
kulut yhteensä

VARAINHANKINTA 
YHTEENSÄ

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

sijoitus- ja rahoitustoiminta
korkotuotot
muut rahoituskulut
sijoitus- ja rahoitustoiminta 
yhteensä

yleisavustukset
valtionapu
yleisavustus Turun ja Kaarinan 
srk-yhtymä
yleisavustukset yhteensä

434 000
434 000

157 500
6 210
2 500
166 210

60 000
10 000
0

19 500
89 500

6 405
0
6 405

-72 000
-2 308
-10 000
-1 200
-85 508

610 607

-148 100

100
0
100

127 000
21 000
148 000

0

405 000
405 000

158 000
3 000
7 627
168 627

60 000
9 000
2 000

0
71 000

6 405
1 200
7 605

-75 000
-2 000
-10 000
-2 900
-89 900

562 332

-146 100

100
0
100

125 000
21 000
146 000

0

403 646
403 646

167 976
5 127
10 559
183 662

60 000
10 000
0

9 016
79 016

3 145
60
3 205

-100 132
-1 050
-9 842
-11 461
-122 485

547 044

-165 669

828
-205
623

133 148
23 500
156 648

-8 398

404 172
404 172

156 600
5 000
8 000
169 600

60 000
8 000
0

0
68 000

10 000
1 200
11 200

-82 650
-2 000
-10 000
-2 000
-96 650

556 322

-145 587

1 000
0
1 000

120 000
20 000
140 000

-4 587
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Tammikuu
9.1.  Repolainen 1/2013 DL (ilmestyy  
 1.2.) 
11.-13.1.  YSP-koulutus 
12.-13.1.  Luottisseminaari
14.1.  VaPePa koulutus Turun   
 Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu  
 (TVP) 
15.1. Ansiomerkkien ehdotuspäivä
18.-20.1.  Mustaparran pelit ja leikit /   
 Lokalahti 
18.-20.1.  Jäänmurtaja / Lounais-Suomen ran- 
 nikko 
18.-20.1.  Ki-Va tapaaminen 
22.1.  PJ-peruskurssien johtamistehtävä- 
 ohjaajien koulutusilta / Turku 
24.1.  PJ-peruskurssien johtamistehtävä- 
 ohjaajien koulutusilta / Pori 
26.1.  Lippis lepää / Turku ja Pori 
25.-27.1.  Ko-Gi-staabikoulutus  
28.1.  Partiotoimittajan monimuotokou- 
 lutus, aloitustapaaminen / Turku,  
 partiotoimisto
28.1.  Marsalkka Mannerheimin muis 
 totilaisuus ja soihtukulkue, Turku 
 Sankariristi, Turun    
 Sankarihautausmaa, Turku
 Marsalkka Mannerheimin   
 muistojuhlatoimikunta

Helmikuu
1.-3.2.  Partiojohtajien peruskurssi II / 2013,  
 osa I / Partiomylly, Eura 
2.2.  LuotsiSpa samoajaluotseille / Turku 
2.-3.2.  Tarpojien taitopäivä, Taikatalvi /  
 Masku, Linnavuori 
6.2.  VOK-Saaristomeri pääsykoe / Turku 
6.2.  VOK-Selkämeri pääsykoe / Rauma 
8.-10.2.  Partioneuvostoseminaari 
9.2.  Talvi-PT-kilpailut / Kaakkois-Turun  
 alue 
9.2.  Kipparikurssin pääsykoe 
9.-10.2.  Ryhmän johtaminen piirissä 
10.2.  Partiojohtajien peruskurssi I / 2013,  
 monimuotokoulutuksen aloitusta 
 paaminen / Turku 
15.-17.2.  Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO) 
15.-17.2.  Talviretkeilykurssi 

20.2.  Repolainen 2/2013 DL, jäsennume- 
 ro (ilmestyy 15.3.) 
22.-24.2  Meripartiojohtajapäivät 
22.2.  Muistelemispäivä (WAGGGS) /  
 Founder’s Day (WOSM) 
23.2.  Laajennetut valiokunnat

Maaliskuu 
2.3.  Päivä sudenpentuna / Turku 
5.3.  Uusien lippukunnanjohtajien ilta /  
 Turku 
8.-10.3.  VOK-Saaristomeri teoriaosa / Turku 
8.-10.3.  VOK-Selkämeri teoriaosa / Rauma 
10.3.  Uusien lippukunnanjohtajien ilta /  
 Pori 
13.3.  Muonituskurssi, kaupunki-ilta 
13.3.  Erikoisruokavalio koulutus / Turku 
15.-17.3. Nuotiokitarakurssi / Partiomylly,  
 Eura 
15.-17.3. Erätaitoperuskurssi 
16.-17.3 Talvi -SM-kisat / Kymenlaakso
22.-24.3. Partiojohtajien peruskurssi II / 2013,  
 osa II  
22.-24.3.  Muonituskurssi, kurssiosa 
22.-24.3.  Rajoja ja rajanylityksiä moninaisuus 
 kurssi 
22.-24.3.  Kipparikurssin teoria I 
27.3.  Hygieniapassin suoritus / Turku 
27.3.-2.4.  Vaeltajien vaellus Lappiin
31.3. Apuraha-anomusten haku

Huhtikuu
2.4.  Rummutuskurssi osa I / Turku 
3.4.  Repolainen 3/2013 DL (ilmestyy  
 26.4.) 
5.-7.4.  Ko-Gi johdanto 110 ja 112 
6.-7.4.  Ea 1 -kurssi 
6.-7.4.  Piirin ohjaajatapaaminen / kevät 
7.4.  Lippukunnanjohtajien tapaaminen 
7.4.  Piirin kevätkokous
8.4.  VaPePa koulutus 
9.4.  Rummutuskurssi osa II / Turku 
10.4.  KoVia kokeneiden ilta / Turku, par- 
 tiotoimisto 
12.-14.4.  Lippukuntatoimijakurssi I / Häme 
12.-14.4.  Ikäkausivastaavakurssi I / Häme 
12.-14.4.  Puskaässä  
12.-14.4.  Kipparikurssin teoria II 

Tapahtumakalenteri 2013
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13.-14.4.  Laajennetut valiokunnat 
15. 4.  Ansiomerkkien ehdotus
16.4.  Rummutuskurssi osa III / Turku 
19.-21.4.  Partiojohtajien peruskurssi III /
 2013, osa I / Partiomylly, Eura 
20.4.  Maastopäivä / Rauma 
20.4.  Kevät-PT -kilpailut / Rauma 
20.-21.4.  Partioneuvoston sääntömääräinen  
 kevätkokous 
21.-27.4.  Partioviikko 
23.4.  Yrjönpäivä
24.4.  Suomen Partiolaisten Helvi Sipilä -  
 seminaari 
27.4.  Sudenpentu- ja seikkailijakisat /  
 Harjavalta 
27.4.  Sudenpentu- ja seikkailijakisat /  
 Turun seutu 
27.4.  Veteraanipäivän lipunnosto /Turku
28.4.  Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä
30.4.  Aktiivinen partionjohtaja- ja   
 Esimerkillinen lippukunnanjohtaja  
 -tunnuksien ehdotus

Toukokuu
4.5.  Suuri Iltanuotio 
5.5.  Partioparaati 
8.5.  Repolainen 4/2013 DL, jäsennume- 
 ro (ilmestyy 31.5.) 
9.5.  Suunnistuskilpailut / Parainen 
9.-12.5.  Eräopaskurssin teoriaosa 
11.5.  Kurnunkierros XXVII 
18.5.  Vaeltaja Special: Mahdollisuuksien  
 Tori / Turku 
18.-19.5.  EA 2 - kurssi / Partiomylly, Eura 
21.5.  Luottispurjehdus / Airisto 
21.5.  Kisahuoltajapäivät 
23.5.  Sisupartiolaisten iltapurjehdus /  
 Airisto 
25.5.  Kevät–SM -kisat, Kiven kannoilla /  
 Järvi-Suomi 
25.-26.5.  Luottisseminaari, SP

Kesäkuu
5.-7.6.  Partiotoimihenkilöpäivät 
6.-9.6.  Tammileiri MikäMikäMaa  
7.-9.6.  VOK-Käytännön osa Saaristomeri 
7.-9.6.  VOK-Käytännön osa Selkämeri 
8.-16.6.  Eräopaskurssin kesäosa 
26.6-27.7.  Explorer-Belt

Heinäkuu
4.-14.7.  Ko-Gi 111 leiriosa 

16.-21.7.  Ko-Gi 110 leiriosa 
27.7.-5.8.  Leirimajakka / Kustavi, Satahanka 
29.7.-5.8.  Satahanka XII
29.7.-5.8.  Partioripari

Elokuu
8.-18.8.  World Scout Moot, Kanada 
12.8.  YK:n Kansainvälinen Nuorten päivä 
11.-17.8.  Ko-Gi 112 vaellus  
16.-23.8. 21st European Scout Conference ja  
 14th European Guide Conference,  
 Berlin 
16.-18.8.  Merikisat / Saaristomeri 
23.-25.8.  Kokoontumispurjehdus /   
 Saaristomeri 
23.-25.8.  Partiojohtajien peruskurssi III /  
 2013, osa II 
28.8.  Repolainen 5/2013 DL. (ilmestyy  
 20.9.) 
30.8.-1.9.  Medialähettiläiden    
 verkostotapaaminen

Syyskuu
5.-8.9.  Erävaellus / Järeä
7.-8.9.  Syys-PT -kilpailut / Kymmenykset 
13.-15.9.  Ässis, osa I  
15.9.  Luottiskoulutus / Turku, partiotoi- 
 misto 
15.9.  Koulutusvastaavakoulutus / Turku
15.9.  Ansiomerkkien ehdotus 
16.9.  Kalenterikettukoulutus / Turku 
16.-22.9.  Woomal 2 - Afrikkapäivät 
18.9.  Kalenterikettukoulutus / Pori 
19.-22.9.  Kipparikurssin käytännön osa 
20.-22.9.  Vaeltajavaltakunta  
21.9.  EA -kertauskurssi / Turku, partiotoi- 
 misto 
21.9.  Kaupunkiretkipäivä Water World /  
 Turku ja Pori 
21.9.  Rauhanpäivä 
22.9.  Lippukuntapäivä 
  - Partio tutuksi -koulutus 
   - PJ-kurssien johtamistehtäväohjaa 
 jien koulutusilta 
  - Hygieniapassin suoritus 
  - Erikoisruokavaliokoulutus 
  - ROK-kouluttajakoulutus 
  - Ansiomerkkikoulutus 
27.-29.9.  Archipelago race / Saaristomeri 
27.-29.9.  Partiojohtajien peruskurssi IV /  
 2013, osa I / Partiomylly, Eura 
27.-29.9.  Erätaitojatkokurssi 
27.-29.9.  Päivät
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Lokakuu
4.-5.10.  Akelavihjarit 
4.-6.10.  Sampo erätaitovihjarit 
4.-6.10.  Partiojohtajien peruskurssi V / 2013,  
 osa I / Partiomylly, Eura 
5.-6.10.  Syys-SM kisat, FiSSc 
9.10.  Repolainen 6/2013 DL, jäsennume- 
 ro (ilmestyy 1.11.) 
11.-13.10.  Lippukuntatoimijakurssi II 
11.-13.10.  Ikäkausivastaavakurssi II 
11.-13.10.  Erätaitokurssi vaeltajille / Kullaa,  
 Joutsijärvi 
11.-13.10.  Ässis, osa II
14.10.  VaPePa koulutus 
15.10.  Yösuunnistuskilpailut / Raisio 
17.10.  Ansiomerkkikoulutusilta / Turku 
18.-20.10.  Tutkakurssi / Saaristomeri 
18.-20.10  Saaristokipparikurssi 
18.-20.10.  VaeltajaVisio 
19.-20.10.  EA 1 - kurssi / Partiomylly, Eura 
19.-20.10.  Partiokouluttajakurssi 
19.-20.10.  JOTI / JOTA 
19.-20.10.  Sisujohtajapäivät ja sisujohtajakoulu- 
 tus 
25.-27.10.  Akelakurssi 
25.-27.10.  Sampokurssi 
25.-27.10.  Tarpojaluotsikurssi 
25.-27.10.  Samoajaluotsikurssi 
25.-27.10.  Vaeltajaluotsikurssi 
25.-27.10.  Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO) 
25.-27.10  Meripartio-ohjaajien tapaaminen 
26.10.  Simonpäivät / Somero 
26.10.  Laajennetut valiokunnat 
26.-27.10.  Tarpojien taitopäivät / Leijankorpi 
31.10.  Partiokilpailukurssi, kaupunki-ilta

Marraskuu
1.-3.11.  Ko-Gi -seminaarit 
2.-3.11.  Piirin ohjaajatapaaminen / syksy 
3.11.  Piirin syyskokous 
8.-10.11. Partiokilpailukurssi, kurssiviikonlop 
 pu / Turun ympäristö 
8.-10.11.  Partiojohtajien peruskurssi IV /  
 2013, osa II 
9.11.  Syty adventtiin! -adventtikalenteri 
 tempaus 
15.-17.11  Pt-kilpailuiden johtajakurssi 
16.11.  Lippukunnan hallintokoulutus /  
 Turku, partiotoimisto 
16.-17.11  EA 1 - kurssi 
20.11.  Repolainen 7/2013 DL (ilmestyy  
 13.12.) 

22.-24.11. Partiojohtajien peruskurssi V / 2013,  
 osa II 
22.-24.11. Pelastautumiskurssi 
22.-24.11. Partioneuvosto, sääntömääräinen  
 syyskokous 
23.11.  ÄssäHässäkkä / Turku 
?  Luovuusmajakka Ossi-Gaala

Joulukuu
5.12.  YK:n Vapaaehtoistoiminnan päivä 
6.12.  Itsenäisyyspäivä, soihtukulkue / Pori  
 ja Turku
11.12.  Partioglögit 
12.12.  Partiotoimiston joulukahvit Turku ja  
 Pori 
13.12.  Luottisten pikkujoulut 
28.12.2013-6.1.2014 Eräopaskurssin talviosa
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Järjestelyvuorot 2013 - 2014
Kuka, mitä, missä, milloin,?

Kaakkois-Turun alue Talvi-PT Pori Talvi-PT

Rauma Kevät-PT Rannikkoseutu Kevät-PT

Kymmenykset Syys-PT Lounais-Turku Syys-PT

FiSSc/Pargas Scoutkår kärgårdsvandrarna Altti Suunnistuskisat

Rannikkoseutu Yö-suunnistuskisat Koillis-Turku Yö-suunnistuskisat

Huittinen SU/SE Kisat Saviseutu SU/SE Kisat

Koillis-Turku SU/SE Kisat Luoteis-Turku SU/SE Kisat

Pohjois-Satakunta Supetapahtuma PIIRILEIRI/KESÄ

Salo Supetapahtuma PIIRILEIRI/KESÄ

Lounais-Turku TTP/kevät Rauma TTP/kevät

Leijankorpi TTP/syksy PIIRILEIRI/KESÄ

Salo SYYS-SM

2013 2014

Järjestäjä Järjestäjä TapahtumaTapahtuma
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Piiri on meidän kaikkien yhteinen palapeli, 

jokainen yksittäinen pala on tärkeä. Koko 

piiri yhdessä, toisiaan tukien, tekee toi-

mintakaudesta 2013 - 2014 ainutlaatuisen, 

upean, laadukkaan ja monipuolisen.


