PAINOPISTEET 2004
AIKAJÄNNE 2004 – 2006 JA 2007 – 2010
Seuraava päivitys jo vuoden kuluttua, kun on saatu marraskuussa 2004 SP:n Strateginen
suunnitelma vuoteen 2010 asti
Perimmäinen tavoite kaikessa toiminnassa on aina lippukuntien työn tukeminen !
1. Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen
- suunnitelmallisuutta, määritellään esim järjestöt, joiden kanssa pyritään aktiiviseen
yhteistyöhön sekä valtion hallinnon tasot, joihin tiedotetaan toiminnasta
- kehen ollaan yhteydessä, miksi, koska, kuka
- miten voimme piirinä auttaa lippukuntia niiden omilla paikkakunnilla sidosryhmäsuhteiden
hoidossa ?
- avustusten hakemisesta ja tiedottamisesta järjestetään koulutustilaisuus ja tietoa ja
kokemuksia vaihdetaan lippukuntakummien avulla
2. Koulutuksen korkean tason säilyttäminen ja sisällön kehittäminen
- kurssimainonta ja –selosteet tehdään sellaisiksi, että ne kertovat selvemmin mistä kursseilla
ja tapahtumissa on kyse sekä kenelle ne on tarkoitettu
- peruskoulutus on edelleen päätoiminta-alueemme
- taitokoulutusta järjestetään tarpeiden ja resurssien mukaan
- kursseja, joihin odotetaan vähän osallistujia kokeillaan keskittää yhteisiin viikonloppuihin
samoihin paikkoihin
- kursseja pyritään järjestämään koko piirin alueella
- SP:n ryhmiin otetaan aktiivisemmin yhteyttä
- alueelliset lippukuntien yhteistyöalueet voivat olla koulutuksen järjestämisalueita

3. Lippukuntaryhmän toiminnan tukeminen
- kaikki luottikset ja ryhmät tukevat lpk-ryhmän toimintaa kaksisuuntaisella tiedonvälityksellä
- suunnitelmallinen tiedonkeruu lippukuntien toiminnasta jatkuu ja sen tuloksia käytetään
tulevan toiminnan suunnitteluun, esim piirin omat kysymykset vuosiselosteisiin

4.
-

Ulkoinen tiedotus
kaikkia piirin järjestämiä tapahtumia tarjotaan aktiivisesti tiedotusvälineille
näkyvyyttä on saatava lisää
sitä kautta toivotaan lisää partiolaisia lippukuntiin

5. Kannustusjärjestelmän parempi hyväksikäyttö
- nuorille tarjolla olevia ansiomerkkejä markkinoidaan aktiivisesti
- kehitetään uusia kannustusmuotoja ja tiedotetaan aktiivisesti olemassa olevista
ansiomerkeistä
- ”Piirin toimiva partiolainen” – apurahaa tehdään tunnetuksi ja sääntöjä ja hakua
selvennetään

VISIO 2010
Visio 2010 on Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten kuva siitä, miltä piiri näyttää vuonna 2010.
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset toimii aktiivisesti ja lippukuntien toiveiden mukaisesti järjestäen
lippukuntien toimintaa tukevaa koulutusta ja muita tapahtumia. Tiedon välittäjinä toimivat
lippukuntakummit ja kaikki kouluttajat.
Piirin jäsenmäärä on 3200 - 3500. Piirin toimialueella toimii 40 aktiivista lippukuntaa. Jokaisessa
suomenkielisessä kunnassa on lippukunta niin, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastaa
partiota lähellä kotiaan.
Piiri tarjoaa näille lippukunnille koulutusta piirin johtamis/taitopäivillä. Jokainen
lippukunnanjohtaja on käynyt vähintään Partiojohtajan peruskurssin. Lisäksi jokaisessa
lippukunnassa toimii johtajaneuvosto, ja jokaisella lippukunnalla on myös mahdollisuus lähettää
laumanjohtajia alueellisiin laumanjohtajaneuvostoihin.
Koulutustoiminnan lisäksi tarjotaan johtajahuollollista toimintaa. Piirin yhteiset isot tapahtumat
ovat tärkeitä yhteishengen luojia ja yhteyksien rakentamisen paikkoja.
Selkäsaari on ympärivuotisessa leirikäytössä. Lisäksi siellä järjestetään piirin kursseja ja piirityksiä.
Piiritoimisto sijaitsee Vaasassa, josta se palvelee kaikkia piirin lippukuntia. Toimistolla on yksi
työntekijä. Piiritoimistolla toimii partiomerkki- ja välinevälitys. Lisäksi toimisto järjestää
vuosittain adventtikalenterikampanjan ennen joulua.
Kärppä-Viesti ilmestyy säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Siinä on juttuja sekä tulevista että
menneistä tapahtumista. Piiri tukee partiotoiminnan näkyvyyttä alueellaan välittämällä tietoa
partiosta alueellisille tiedotusvälineille.
Partiotaitokisoja järjestetään vuosittain. Piiri järjestää partioleirejä suunnitelman mukaisesti sekä
kesällä että talvella.

