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YKSI MAAILMA, YKSI LUPAUS
Partioliike viettää vuonna 2007 100-vuotisjuhlavuottaan. 1.8.2007 tulee kuluneeksi tasan sata
vuotta siitä, kun Robert Baden-Powell puhalsi torveensa avaten näin kaikkien aikojen ensimmäisen
partioleirin Englannissa Brownsea Island -nimisellä saarella. Tästä torvenpuhalluksesta lähti
partioliike leviämään yli valtiollisten ja maantieteellisten rajojen. Baden-Powellin vuonna 1907
käynnistämä liike koskettaa yhä miljoonien nuorten elämää ympäri maailmaa.
Suomen Partiolaisten teema Partiolainen Osaa huipentuu heinä-elokuun vaihteessa, kun
partiolaiset osallistuvat lippukuntaleireille koko maassa. Leireillä juhlistetaan myös satavuotiasta
partioliikettä. 1.8.2007 partioliike nostaa lipun uudelle vuosisadalle. Scouting’s sunrise järjestetään
kaikkialla maailmassa niin, että jokainen lippukunta nostaa lipun leirinsä, kuntansa tai maansa
korkeimmalle paikalle.
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset tukevat lippukuntia omien leiriensä järjestämisessä. Talvella
järjestetään Leirinjohtaja-kurssi ja myöhemmin keväällä Nuotiomestari-kurssi tukemaan leirityötä
lippukunnissa. Myös piirin alueohjaajat tukevat lippukuntia leirien järjestämisessä vastaan tulevissa
kysymyksissä ja mahdollisissa ongelmissa.
Alkukesästä lippukunnat ja piiri osallistuvat Tampereella Suomen Partiolaisten yhteiseen
Suurjuhlaan. Sata vuotta partiota näkyy ja kuuluu. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ovat tämän
huomioineet ja vuoden tärkeimmäksi tavoitteeksi on valittu juhlavuoden tapahtumien tukeminen.
Vuonna 2008 uudistetaan partio-ohjelma. Laajaa hanketta on tuettava myös Etelä-Pohjanmaalla
tehtävällä työllä. Koulutusjärjestelmää uusitaan tukemaan uutta ohjelmaa, mahdollisesti muuttuvia
ikäkausia ja näistä syntyviä uudenlaisia pestejä.
Seuraavan kaksivuotiskauden aikana myös Suomen Partiolaisten piirirakenne on uudistusten
edessä. Tämä on samaa hanketta, jota olemme Etelä-Pohjanmaan Partiolaisissa vieneet
merkittävästi eteenpäin kuluneiden vuosien aikana. Päätöksentekovaiheesta siirrytään seuraavan
kahden vuoden aikana toimeenpanoon ja se voi merkitä meidän alueelle uutta piiriä jo vuonna
2008. On selvää, että tämä tuo piiritoimintaan myös paljon uusia toimintatapoja.
Vuoden 2007 aikana tulee entistä enemmän näkymään, että olemme osa maailmanlaajuista
liikettä. Osana partioliikkeettä Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset osallistuvat kursseilla ja ohjelmassaan
partion asennekasvatukseen. Partio rakentaa ystävyyttä yli rajojen ja edistää suvaitsevaisuutta
lähimmäisiä kohtaan.
Valtteri Karhu
piirinjohtaja
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1 ALUETOIMINTA
Aluetyössä piirit vastaavat lippukunnille tarjottavasta lähituesta. Keskusjärjestö kehittää
kokonaisuutta ja toimii tiedon ja kokemusten jakamisen paikkana.
Aluetyön tuloksena syntyy:
 Työnohjausta lippukuntien johtajistolle
 Tukea partio-ohjelman soveltamiselle lippukunnassa
 Toimiva kanava lippukunnista piiriin ja keskusjärjestöön sekä päinvastoin
o Kattava kuva lippukuntien tilanteesta
 Uusia lippukuntia partion katvealueille
Alueryhmän tärkein tavoite on auttaa paikallisia lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan
järjestämisessä. Alueryhmä seuraa aktiivisesti lippukuntien toimintaa alueohjaajien kautta sekä
tarvittaessa auttaa lippukuntia mahdollisissa epäkohdissa.
Kahden seuraavan vuoden aikana alueryhmä etsii uusia ja hyviä toimintatapoja sekä vakiinnuttaa
näitä käytäntöjä työskentelyyn. Tavoitteena on luoda aluetyölle juuret Etelä-Pohjanmaalla.
Vuosina 2007 ja 2008 järjestetään lippukunnanjohtajien virkistyspäivät ja pyrkimyksenä on tehdä
tapahtumasta kestävä perinne piirin alueella. Lippukunnanjohtajien virkistyspäivien avulla
selvitetään, mihin tarpeisiin ryhmän tulisi vastata lippukunnanjohtajille järjestettävän ohjelman
puitteissa.
Alueohjaajien kautta viedään tietoa lippukunnille juhlavuodesta 2007 ja samalla kannustetaan heitä
osallistumaan vuoden aikana järjestettäviin tapahtumiin ja toteuttamaan lippukuntaleirit kesällä
2007.
Lippukunnan johtajien virkistyspäivä 2.12. Kauhava
Kohderyhmä: Kaikki lippukunnassa toimivat johtajat. Tilaisuus tarjoaa virkistystä, koulutusta,
keskustelua ja ajankohtaista asiaa lippukunnan johdossa toimiville.

2 OHJELMA
Ohjelmatoiminnanalaan kuuluvat mm. erilaisten ohjelmatapahtumien toteuttaminen, yhteisten
teemojen ja kampanjoiden edistäminen, partio-ohjelman osa-alueiden toteuttamiseen ja
partiotaitoihin liittyvän koulutuksen ja tapahtumien tarjoaminen.
Toiminnanalalla syntyy
• Lippukuntien toimintaa täydentäviä, partio-ohjelmaan kiinteästi liittyviä,
ohjelmatapahtumia
• Osaamista ja tukea tapahtumien järjestämiseen
Ryhmä varmistaa, että ohjelmatapahtumien kysyntä ja tarjonta kohtaavat sekä toteuttaa
ajankohtaisia teemoja omalla toiminnanalallaan. Tehtäväänsä ryhmä toteuttaa muun muassa
järjestämällä taitokoulutusta, erilaisia ohjelmatapahtumia ja partiotaitokilpailuja.
Ohjelma on uutena toiminnanalana vielä monelle vieras, joten sen tulee vakiinnuttaa paikkansa
piirin organisaatiossa. Toinen tärkeä tavoite on, että erilaisiin ohjelmiin osallistutaan – myös
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pienistä lippukunnista. Tähän tavoitteeseen pääsemistä auttavat motivointi sekä houkuttelevan
tiedottamisen hoitaminen ajoissa. Laadukas toiminta näkyy myös medioissa.
Lippukuntia kannustetaan osallistumaan ryhmän järjestämiin tapahtumiin, joihin ilmoittaudutaan
keskitetysti kaksi kertaa vuodessa.
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset järjestää Suomen Partiolaisten SM-syyskisan 2008. Kisan
järjestäminen on suurin yksittäinen ohjelmatapahtuma piirin alueella tulevan kahden vuoden
aikana.
Leirinjohtajakurssi 26.-28.1. Etelä-Pohjanmaa
Kohderyhmä: vaeltaja- ja johtajaikäiset. Kurssi antaa valmiudet toimia lippukunnan ja järjestön
leireillä vastuupestissä: leirinjohtajana, ohjelmasta, huollosta tai muonituksesta vastaavana jne.
Nuotiomestarikurssi 28.-29.4. Kurikka
Kohderyhmä: vaeltaja- ja johtajaikäiset. Nuotiomestarikurssilta saat loistavaa esiintymiskokemusta,
valmiita ja puoliraakoja ideoita iltanuotioiden järjestämiseen, käytännön kädentaitojakaan
unohtamatta ja mikä parasta, takataskuun mielettömän määrän leikkejä nuotion tunnelmaan.
VJ-leiri 17.-20.5. Ähtäri
Juhlavuoden 2007 kunniaksi vartiojaosto järjestää piirin vartionjohtajille suunnatun oman
nelipäiväisen leirin. Leirillä harjoitellaan ja syvennetään vartion johtamisessa sekä kesän
lippukuntaleireillä tarvittavia tietoja ja taitoja yhdessä kouluttajien ja muiden vartionjohtajien
kanssa. Vartionjohtajille tarjotaan leirillä paljon vinkkejä oman vartion toimintaan.
Pemaasu 24.11. Lapua
Kohderyhmä: sudenpennut laumanjohtajineen. Pemaasuun kokoontuvat kaikki piirin sudenpennut
viettämään riemukasta aikaa partio-ohjelman parissa. Hauskaa tekemistä ja kokemista riittää
kokonaisen päivän verran. Tapahtuma huipentuu yhteiseen päätösjuhlaan. Kootaan projektiryhmä
järjestämään tapahtuma.

2.1 Kilpailujaosto
Jaoston päätavoitteena on jokaisen kisan järjestelytoimikunnan sekä osan rastipäälliköistä
kouluttaminen kilpailujaoston järjestämillä kursseilla. Vuonna 2007 jaosto järjestää kaksi
partiotaitokilpailujen järjestämiskurssia. Nämä palvelevat osaltaan myös SM-kisa 2008 –projektia.
Vuodelle 2008 on suunnitteilla myös kaksi partiotaitokilpailujen järjestämiskurssia.
Kilpailujaosto kehittää edelleen kisan valvojan ja järjestäjän ohjetta. Toimintavuoden aikana
etsitään keinoja sinisen ja punaisen sarjan osallistujamäärien lisäämiseen. Sanomattakin on selvää,
että PT-kisoissa Partiolainen Osaa - Scouter Kan! Juhlavuoden kunniaksi kisoissa on enemmän
osallistujia kuin koskaan.
Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssit
Järjestelytoimikuntakurssi 30.3.-1.4. Kurikka ja 12.-14.10. Kuortane
Kurssi antaa valmiudet toimia EPP:n piirinmestaruuskilpailujen järjestelytoimikunnassa. Kurssin
suorittaneet saavat III-luokan maastotuomarikortin.
Rastipäällikkökurssi 31.3.-1.4. Kurikka ja 13.-14.10. Kuortane
Kurssi antaa valmiudet toimia EPP:n piirinmestaruuskilpailujen rastipäällikkönä. Kurssin päätavoite
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on oppia hyvän tehtävärastin suunnittelu tehtävän ideasta rastin toteutukseen.
Kilpailut 2007
Talvikisat 3.-4.2. Kauhava, Lakeuden Haukat
sarjat: oranssi, vihreä, sininen, punainen, ruskea ja harmaa
Kevätkisat + sisukisa 5.5. Kortesjärvi, Markki-Partio
Sarjat: oranssi, vihreä, sisu
Sudenpentukisat 12.5. Nurmo, Valkeavuoren Urasiskot ja -veljet
Kohderyhmä: sudenpennut johtajineen.
Syyskisat 15.-16.9. Kurikka, Kurikan Korvenkävijät
Sarjat: sininen, punainen, ruskea ja harmaa
Vuoden 2007 SM-kisat
Talvi
PäPa
3.-4.3.
Kevät
SaPa
26.5.
Syys
P-PPP
6.-7.10.
EPP:n kisakalenteri 2008-2009
2008
Talvi
Kevät+sisu
Supe
Syys

Mustasaari
Kuortane
Kauhava
Ei järjestetä

2009
Talvi
Kevät+sisu
Supe
Syys

Seinäjoki
Vaasa
Laihia
Vähäkyrö

Ahjopartio
Kuortaneen Kuismat
Kauhavan Eräversot
piirin kisoja. Piiri järjestää SM-syyskisat.
Tasangon Talvikit
Vaasan Partiotytöt
Laihian Eräpojat ja -tytöt
Vähänkyrön Eränkävijät

2.2 Sisujaosto
Vuonna 2007 ryhmä kehittää ja järjestää sisu-partiolaisille suunnattua koulutusta ja jakaa
sisutietoutta lippukuntiin ja muille piirin ryhmille. Jaosto jatkaa kummivartiotoiminnan ylläpitämistä,
jolla tuetaan lippukunnissa toimivia sisujohtajia ja vastataan heidän tarpeisiinsa. Sisujaoston kaksi
jäsentä voi nähdä tulevalla jamboreella yhdessä neljän sisun kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta
kun Suomesta lähtee sisupartiolaisia jamboreelle!
Sisujohtajavihjarit 14-15.4. Laihia
Yhdessä sudenpentujaoston kanssa järjestettävien vihjarien teema on erilaiset lapset. Vihjareilla
saatte lauma ja vartio iltoihin käytännön työkaluja erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen.
Yhdessä pohdimme miten voimme toimia yhtenäisenä ryhmänä kun mukana on erilaisia sisuja.
Vihjareilla painotetaan toiminnallisia osioita kuten elämyksellisyyttä.
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Sisupäivä 20.10. Vaasa
Sisupäivä on sisupartiolaisten jokavuotinen tapahtuma, jossa Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten sisut
tapaavat uusia ja vanhoja tuttuja partiotoiminnan merkeissä. Tämän vuoden päivän teemana on
kansainvälisyys. Järjestelyvastuu on paikallisella lippukunnalla.

2.3 Vaeltajajaosto
Vaeltajajaoston tavoitteina seuraavalle kaksivuotiskaudelle on vahvistaa vaeltajien asemaa
ikäkautena lisäämällä vaeltajien näkyvyyttä. Jaosto haluaa rohkaista vaeltajaikäisiä tiedostamaan
vaeltajuutensa ja verkostoitumaan osallistumalla aktiivisesti lippukuntien, piirin ja SP:n toimintaan.
Vaeltajajaosto kouluttaa yhdessä koulutusryhmän kanssa piiriin hankeohjaajia ja järjestää
vaeltajaohjelman hengessä toiminnallisia tapahtumia, jotka antavat virikkeitä myös ryhmien omaan
toimintaan. Uutuutena järjestetään Pykällys eli ”vaeltajakaste”, josta on tarkoitus tehdä
jokavuotinen perinne. Näin vedetään toimintaan mukaan uusia vaeltajia ja otetaan huomioon
pientenkin lippukuntien vaeltajat. Kaikkiin jaoston ohjelmiin voi osallistua yksin tai ryhmänsä
kanssa.
Tulevana toimintakautena jaoston jäsenten kesken jaetaan nimikkolippukunnat, joiden vaeltajiin
ollaan yhteydessä muutaman kerran vuodessa. ”Vaeltajahaltijan” tehtävänä on tiedottaa
vaeltajayhteyshenkilölle tapahtumista ja mahdollisuuksien mukaan tarjota apua toiminnan
käynnistämiseen. Jaosto suunnittelee vuodelle 2008 Ensiapu 1 ja 2 –kursseja, vaeltajaviikonloppua, Lapin vaellusta ja Pykällystä.
Vaeltajaralli 21.4. Kurikka
Kohderyhmä: Yli 14-vuotiaat vaeltajat. Vaeltajaralli on huumoripitoinen ja seikkailumieltä vaativa
citykisa vaeltajille. Päivän aikana mitataan niin tarpeellisten kuin tarpeettomienkin partiotaitojen
osaamista.
Pykällys, 6.-7.10. Seinäjoki
Kohderyhmä: Yli 14-vuotiaat vaeltajat ja vaeltajien alut, joita ei ole pykälletty.
Pykällys on siirtymäriitti vaeltajuuteen; tilaisuus, joka koetaan vain kerran. Jotkut lippukunnat
järjestävät sen itse, mutta nyt on mahdollisuus olla osallisena myös koko piirin yhteisessä
”vaeltajakasteessa”. Osallistua voi joko yksin tai ryhmänsä kanssa.
Lauantain ohjelmassa suoritetaan tätä varten räätälöity pykällyslilja, joka sisältää ikäkaudelle
ominaista ja eväitä antavaa toimintaa. Sunnuntain puolella tapahtuma huipentuu juhlahetkeen,
jolla toivotetaan niin tuoreet kuin kauemmankin toimineet vaeltajat mukaan. Luvassa on kaikkia
aisteja hiveleviä uusia kokemuksia ja rentoa tunnelmaa ”omiensa” parissa.
IRC-lilja 20.-21.10.
IRC-lilja suoritetaan ryhmässä muiden vaeltajien kanssa esim. koulun atk-luokkassa. Se sisältää
tasosta riippuen 18, 30 tai 42 tuntia aktiivista IRC:ssä olemista, jonka aikana vain ruokailujen sekä
ryhmän muiden oheistoimintojen vuoksi on sallittua olla pois näppäimistön ääreltä. Osatehtävinä
valmistetaan yhteinen kronikka sekä jokaiselle irkkaajalle suoritusmerkki.
Lisää tietoa osoitteessa http://www.partio.net/vaeltajat/irc-lilja
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2.4 Erätaitojaosto
Erätaitokurssien tarkoituksena on nuorten partiolaisten retkeilytaitojen ja -tietojen lisääminen,
retkeilyharrastuksen edistäminen sekä eräperinteiden vaaliminen. Erätaitokurssit jaetaan kolmen
eri vaatimustason mukaisesti Erätaito I, Erätaito II ja Erätaito III -kursseihin. Kurssit on tarkoitettu
nousujohteisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Erätaito I ja Erätaito II -kurssin suorittaneilla on
mahdollisuus hakeutua Suomen partiolaisten eräopaskurssille.
Erätaito I –kurssi 24.-25.3. Ähtäri
Kohderyhmä: Yli 13-vuotiaat. Kurssilla opitaan talviolosuhteissa järjestettävän yöretken vaatimia
perusretkeilytaitoja ja –tietoja lähtien leiriytymisestä, puukon, kirveen ja sahan käyttöön.
Erätaito II –kurssi 21.-23.9. Kauhava
Kohderyhmä: Yli 14-vuotiaat ET I:n käyneet. Kurssilla opitaan tulemaan toimeen luonnossa vähin
varustein ja opitaan selviytymään eri ongelmatilanteista, joita retkellä voidaan kohdata. Kurssilla
opitaan lyhyen vaelluksen vaatimia erityisretkeilytaitoja ja -tietoja. Kurssi on jatkokurssi ET I:lle.
Erätaito III –kurssi 4.-6.5. Etelä-Pohjanmaa
Kohderyhmä: Yli 16-vuotiaat ET II:n käyneet. Kurssi on melontavaellus vuolaassa kevätvirrassa.
Kurssi simuloi tilannetta, jossa pieni ryhmä syystä tai toisesta joutuu olemaan maastossa runsaan
vuorokauden lähes ilman varusteita. Kurssi on jatkokurssi ET II:lle.

3 KOULUTUS
Koulutustoiminnanalalla piirit ja keskusjärjestö auttavat lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa
laadukkaasti ja lippukuntien toimintaympäristöön sopivalla tavalla järjestämällä koulutusta
lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille.
Toiminnanalalla syntyy
• Koulutusta, joka tukee partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa
• Piirin luottamushenkilöiden koulutusta
• Ohjausta piirin alueella tapahtuvissa koulutuksissa (esim. lippukuntien
toteuttamat vartiojohtajakurssit)
Koulutusryhmä huolehtii vuosina 2007-2008 siitä, että jokaisella lippukunnalla on mahdollisuus
kouluttaa riittävä määrä asiansa osaavia johtajia lippukunnan keskeisimpiin pesteihin. Ryhmä
järjestää koulutusta vartion- ja laumanjohtajille, osastonjohtajille ja partiojohtajille sekä
lippukunnanjohtajille. Vuonna 2007 koulutuksessa otetaan huomioon partioliikkeen 100vuotisjuhlavuosi sekä sen huipentuma: lippukuntaleirit. Laadukkaan partiotoiminnan ja erityisesti
lippukuntaleirien tukeminen ovat keskeisessä roolissa kurssirupeamissa. Kursseilta on mahdollisuus
omaksua malleja ja hyviksi havaittuja käytäntöjä lippukuntien omaan toimintaan.
Lippukuntia kannustetaan suunnitelmalliseen johtajakoulutukseen ottamalla vuoden vaihteessa
käyttöön uusi ilmoittautumisjärjestelmä. Jatkossa kursseille ilmoittaudutaan kaksi kertaa vuodessa.
Vuonna 2008 koulutusryhmän toimintaa värittävät järjestön suunnittelemat hankkeet:
ikäkausiuudistus, kasvatustavoitteiden uudistus ja ohjelmauudistus. Kouluttajien asiantuntemusta
tuetaan kouluttajakoulutuksella, jotta piirin luottamushenkilöt ovat valmiita aloittamaan uusien
ikäkausien ja ohjelman mukaisen koulutuksen heti, kun ensimmäiset lippukunnat siirtyvät uusiin
käytäntöihin.
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Koulutusryhmän alaisuudessa toimii kolme jaostoa: sudenpentu-, vartio- ja partiojohtajajaostot.
Muiden kuin jaostojen tehtäväksi luonnollisesti kuuluvien kurssien suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaavat erikseen perustettavat projektiryhmät. Koulutusryhmän puheenjohtaja vastaa projektin
puheenjohtajan pestaamisesta.
Lippukunnanjohtajakurssi 23.-25.3. Jurva
Lippukunnajohtajakurssi on tarkoitettu lippukunnanjohtajille sekä lippukuntien hallitusten jäsenille.
Kurssin keskeisenä sisältönä ovat lippukunnan johtamiseen vaadittavien perustaitojen opettelu ja
kertaaminen. Kurssilla käydään monipuolisten harjoitusten ja keskusteluiden avulla läpi
yhdistyslakia, talouden ja toiminnan suunnittelua, kokoustekniikkaa sekä muita käytännön asioita
ansiomerkkien ja avustusten anomisesta varainhankintaan. Alueohjaajat osallistuvat kurssille osana
projektiryhmää. He tukevat luonnollisen yhteistyön syntymistä alueen lippukuntien välille kurssin
aikana ja sen jälkeen.
Hankeohjaajakurssi (HOK)
I osa 9.-11.11. Vaasa
II osa 30.11.-2.12. Pietarsaari
Kohderyhmä: yli 14-vuotiaat vaeltajat. Hankeohjaajakurssin tarkoitus on tukea vaeltajien
projektiluontoista toimintaa kouluttamalla vaeltajaryhmiin ns. johtajia, joilla on eväitä ryhmän
toiminnan edistämiseen sekä erilaisten hankkeiden toteuttamiseen. Kurssiin kuuluu oman
hankkeen suunnittelu ja toteutus sekä todistus sen suorittamisesta.
HOK:in erityispiirre on erilaiset menetelmät, joita koulutusrupeamissa käytetään. Kyse ei siis ole
kalvosulkeisista, vaan koulutettavat joutuvat –ja pääsevät- mitä yllätyksellisimpiin tilanteisiin.
Keskeisinä teemoina rupeamissa on mm. projektien vetäminen, luova ongelmanratkaisu,
ryhmäytymisen harjoittelu ja luonnollisesti vaeltajaohjelma. Lisäksi kurssilla treenataan niinkin
jaloja taitoja kuin ennakkoluulottomuutta, aloitteellisuutta ja johtamiskykyä.
Ensimmäisellä osalla toiminta tapahtuu keskellä monien mahdollisuuksien kaupunkiympäristöä ja
toinen osa painottuu luonnonläheisempään maastoon.

3.1 Sudenpentujaosto
Jaoston tavoitteena on kouluttaa vuoden 2007 aikana lippukuntiin uusia, eri-ikäisiä laumanjohtajia,
joilla on tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot. Jaosto kannustaa laumanjohtajia lähtemään
rohkeasti retkille sudenpentujen kanssa sekä painottaa sudenpentujen mukaan ottamisen tärkeyttä
kesän lippukuntaleireille. Vaihemerkkien suorittaminen tuodaan kursseilla esiin tärkeänä osana
sudenpentuohjelmaa ja laumailtoja. Laumanjohtajien haasteet erityistä huomiota tarvitsevien
lasten kanssa huomioidaan järjestämällä aiheeseen syventyvät lj-vihjarit yhdessä sisujaoston
kanssa.
Tervetuloa partioon –kurssi yhdistettynä laumanjohtajakurssiin
I osa 27.1. Seinäjoki
II osa 17.2. Seinäjoki
Kurssi on tiivistetty paketti Tervetuloa partioon -kurssista sekä Laumanjohtajan peruskurssista.
Kurssilla käydään läpi partioaatetta ja partiomenetelmää sekä perehdytään sudenpentuohjelmaan
ja laumanjohtajan käsikirjan hyödyntämiseen laumailtojen ja lauman muun toiminnan
suunnittelussa. Kurssilainen saa valmiuksia toteuttaa sudenpentuohjelmaa retkeilyn, tarinoiden,
seikkailun, elämysten ja yhdessä toimimisen avulla. Lisäksi painotetaan partioihanteiden
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soveltamista laumanjohtajan tehtävässä. Kurssi soveltuu erityisesti aikuisille partiolaisille tai
esimerkiksi vanhemmille, jotka ovat kiinnostuneita partiosta ja suunnittelevat laumanjohtajaksi
ryhtymistä.
LJ-vihjarit 14.-15.4. Laihia
Yhdessä sisujaoston kanssa järjestettävien vihjepäivien teemana ovat erilaiset lapset. Vihjareilla
kurssilaiset saavat käytännön neuvoja ja vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen.
Kurssilla pohditaan miten lauma voi toimia yhtenäisenä, kun mukana on hyvinkin erilaisia
sudenpentuja. Vihjareilla painotetaan toiminnallisia osioita kuten elämyksellisyyttä.
Laumanjohtajakurssi 28.-30.9. Lapua
Kurssilla perehdytään sudenpentuohjelmaan. Kurssilainen saa valmiuksia sudenpentutoiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen leikkien, tarinoiden ja elämysten avulla. Kurssin aikana
tutustutaan laumanjohtajan käsikirjaan ja opetellaan sen hyödyntämistä oman lauman
toiminnassa.

3.2 Vartiojaosto
Jaosto tarjoaa koulutusta piirin lippukuntien vartionjohtajille ja sammoille. Koulutuksessa
korostetaan partio-ohjelman ja luokkasuoritusten olevan luovan pohjan vartion laadukkaalle
toiminnalle. Kursseilla korostetaan retkien ja partiotaitokilpailujen olevan tärkeä osa partioohjelmaa. Kurssilaisille jaetaan huolellisesti valmisteltuja vinkkejä luokkasuorituksista. Kursseilla
opetetaan myös toiminnan suunnittelua. Jaosto järjestää kurssinsa niin, että ne jo itsessään
tarjoaisivat monipuolisen ja partiomaisen mallin kurssilaisille.
Lippukuntien väliselle yhteistyölle luodaan edellytyksiä muodostamalla kurssivartiot lippukuntaalueittain. Lippukuntien järjestämiä vartionjohtajan peruskursseja jaosto tukee internetissä
toimivan vj-kurssipankin avulla. Vj-kurssipankissa lippukunnat voivat tarjota omia kurssejaan myös
niille lippukunnille, joilla ei ole resursseja järjestää omaa vj-peruskurssia. Jaosto on joka vuosi
yhteydessä piirin sampoihin lippukuntien vartio-osaston tilanteista.
Jaosto lisää toimintansa kautta riihitettyjen luokkamerkkien määrää piirin alueella. Riihitys ja SP:n
uusi riihityspaketti tuodaan esille kursseilla ja piirilehden kautta. Uutta vartionjohtajan käsikirjaa
käytetään lähdemateriaalina kurssirupeamissa. Kursseilla tuodaan esille myös juhlavuosi 2007 ja
Rauhanrakentaja-hanke.
Sampokurssi 16.-18.2. Vaasa
Sampokurssilla koulutetaan lippukuntiin vartio-osaston johtajia, joilla on valmiudet johtaa
vartionjohtajaneuvostoa ja huolehtia lippukunnan riihityksistä. Kurssilla käsitellään sammon
tehtäviä, partio-ohjelmaa, vartionjohtajaneuvoston toimintaa sekä riihitystä teoriassa ja
käytännössä. Koulutuksessa painotetaan erityisesti partio-ohjelman käyttämistä osana VJN:n
toimintaa. Kurssin kohderyhmänä ovat lippukuntien nykyiset ja tulevan sammot.
VJ-vihjarit 28.-30.9. Lapua
Vartionjohtajen vihjareilla virkistäydytään ja saadaan uusia ideoita ja vinkkejä vartion toimintaan.
Kurssilla paneudutaan lisäksi luokkasuorituksiin, taitomerkkeihin ja vartionjohtajien yhteiseen
toimintaan. Tapahtuman kohderyhmänä ovat alle 16-vuotiaat vartionjohtajat.
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3.3 Partiojohtajajaosto
Jaosto järjestää vuonna 2007 kaksi Partiojohtajan peruskurssia, joiden tavoitteena on kouluttaa
itsenäisesti ajattelevia ja toimivia partiojohtajia lippukuntiin. Huomiota kiinnitetään johtamistehtävän tekemiseen ja raportoimiseen vuoden sisällä kurssista. SP:n teemaa Partiolainen osaa
tuodaan aktiivisesti esiin kursseilla. Partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa tuetaan muun
muassa ohjaamalla kurssilaisia tekemään ikäkausiohjelmia tukevia johtamistehtäviä.
Ryhmän tavoitteena on saavuttaa kurssien sisällön ja laadun suhteen valtakunnalliset tavoitteet.
Jaoston toimintatapoja muokataan toimintakauden aikana muiltakin osin vastaamaan järjestön
käytäntöjä. Yhteistyötä koulutusohjaajien kanssa kehitetään ja kurssien staabia kasattaessa
kutsutaan vakituisten kouluttajien lisäksi keikkakouluttajia tuomaan kursseille uutta näkemystä.
Partiojohtajan peruskurssi #59, 5.-9.4. Kannus, Partio-Jylhä
Partiojohtajien peruskurssi #60
I osa 12.-14.10. Teuva
II osa 16.-18.11. Teuva
Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana, tapahtumien ja ihmisten johtamista, syvennytään
partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Menetelminä
käytetään keskusteluja, käytännön harjoituksia, yhtenäisiä oppimistuokioita sekä ryhmässä
työskentelyä. Tärkeä osa kurssia on johtamistehtävä, joka suoritetaan kurssin jälkeen.
Johtamistehtävän tulee olla sellainen projekti, jota kurssilainen ei ole aikaisemmin tehnyt, joka
palvelee lippukunnan toimintaa ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan
itsenäisesti. Kurssin kohderyhmänä ovat 17 vuotta täyttäneet ja vanhemmat partiolaiset.

4 VIESTINTÄ
Viestintätoiminnanalan vastuulla on partion sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä piirin tarjoamista
palveluista (kuten tapahtumista ja kursseista) tiedottaminen. Toiminnanalan keskeisenä tehtävänä
on edistää partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa viestinnän keinoin. Toiminnanalana
viestinnällä on vahva tukirooli suhteessa muihin toiminnanaloihin.
Toiminnanalalla syntyy
• Viestintäkoulutusta ja –neuvontaa lippukunnille ja piirin toimijoille
• Tiedotusta piirin ja keskusjärjestön tapahtumista
• www-sivustojen ylläpitoa ja kehittämistä
• Partio-ohjelman kokonaisuuden edistämistä
• Kriisitiedotusvalmiuksien ylläpitämistä
• Suhteita tiedotusvälineisiin ja partioaiheiden tarjoamista niille
• Ulkoista tapahtumaviestintää

Partiomediakurssi 17.-18.2. Ylivieska
Kohderyhmä: Yli 14-vuotiaat viestinnästä innostuneet partiolaiset.
Kurssin tavoitteena on vahvistaa lippukuntien omaa sisäistä ja ulkoista viestintäosaamista. Kurssilla
koulutetaan lippukuntiin viestintäosaajia. Kurssilla perehdytään laaja-alaisesti viestinnän eri osaalueisiin. Viikonlopun aikana tutuksi tulevat niin tiedotteiden ja uutisjuttujen kirjoittaminen,
julkaisujen taittamisen perusteet, verkkosivujen tekemisen alkeet kuin valokuvauksen salatkin.
Kurssilla kiinnitetään huomiota Partio 100-vuotta -juhlavuoteen ja sitä koskevaan tiedotukseen
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lippukunnissa. Kurssille osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja, vaan innostuneen otteen partiossa
tapahtuvaan viestintään.

4.1 Pohjan Puhuri
Piirin jäsen- ja tiedotuslehtenä ilmestyy vuonna 2007 Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten, KeskiPohjanmaan Partiolaisten ja Pohjois-Pohjanmaan Partiopiirin yhteinen Pohjan Puhuri -lehti. Lehti
ilmestyy vuoden aikana 6 kertaa. Kulut jaetaan piirien kesken. Lehden toimituskuntaan kuuluu
edustajia kaikista kolmesta piiristä
Pohjanmaan partiopiirien yhteisessä äänenkannattajassa kirjoitetaan lippukuntien toiminnasta,
piirien tapahtumista ja mielenkiintoisista partiopersoonista. Kaikkia koskettavista teemoista
kirjoitetaan yhteisillä sivuilla. Lehdessä on tilaa myös lippukuntien omille ehdotuksille ja jutuille.
Lehti lähetetään kaikille 1. jäsenmaksun maksaneille Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten jäsenille.

4.2 Sähköinen viestintä
Piirin sähköinen viestintä koostuu www-sivuista ja postituslistoista. Sivujen kautta piirihallitus, piirin
ryhmät ja lippukunnat viestittävät ajankohtaisista asioista ja tapahtumista ja niiden kautta
ilmoittaudutaan piirin kursseille ja tapahtumiin. Sivuja kehitetään saadun palautteen perusteella.
Piirin kaikille avoimelle tiedotuslistalle tiedotus@epp.partio.fi ja lippukuntien johdolle tarkoitetulle
lippukunnat@epp.partio.fi -listalle lähetetään ajankohtaisia partiotiedotteita. Listoille voi liittyä
www-sivuilla. Lisäksi luottamushenkilöille tarjotaan mahdollisuus sähköpostilistojen ja -aliasten
käyttöön. Luottamushenkilöiden käytössä on myös ulkopuolisilta suljettu extranet, K-NET.

4.3 Ulkoinen viestintä
Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on saada maakunta- ja paikallislehtien sekä sähköisten
viestimien toimittajia tapahtumiin ja kursseille. Lehdistötiedotteet lähtevät säännöllisesti
piiritoimistosta toimituksiin. Lopullinen vastuu ulkoisesta tiedottamisesta on aina kurssin tai
tapahtuman johtajalla. Piiritoiminnan julkinen näkyminen mediassa tukee myös lippukuntien
toimintaa omilla paikkakunnillaan.
Vuoden aikana kiinnitetään huomiota Partio 100-vuotta juhlavuoden teemojen esillepääsyyn
lehdistössä. Heinäkuussa tiedotetaan piirin alueella järjestettävistä lippukuntaleireistä ja 1.8.2007
juhlapäivän tapahtumista.

5 JÄRJESTÖTOIMINTA
5.1 Jäsenkokoukset
Järjestetään piirin kevät- ja syyskokoukset. Piirin jäsenkokousten nimeämät edustajat osallistuvat
Suomen Partiolaiset ry:n jäsenkokouksiin ja Suomen Partiolaiset ry:n partioneuvoston kokouksiin.

5.2 Piirihallitus
Piirihallitus johtaa ja kehittää piirin toimintaa jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Vuosien 2007 2008 tavoite on tukea järjestönkehittämishankkeiden toimeenpanoa jäsenkokousten linjausten
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mukaisesti. Hallituksen jäsenet osallistuvat oman toiminnanalansa Suomen Partiolaiset ry:n
laajennettuihin valiokuntien kokouksiin.

5.3 Piiritoimisto
Piiritoimisto Vaasassa tuottaa lippukuntien ja piirin luottamushenkilöiden tarvitsemia palveluita.
Toimistolla työskentelee jatkuvasti piiritoiminnan tarvitsema määrä toimihenkilöitä
henkilöstövaihdoksista huolimatta.

6 TALOUS JA VARAINHANKINTA
Toiminnanalan päätehtävä on vastata piirin taloudellisesta turvallisuudesta. Se auttaa partion
taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien käytössä. Keskeinen tehtävä on piirin varainhankinnan
kehittäminen ja turvaaminen.
Toiminnanalalla syntyy
• Lippukuntien omatoimiseen varainhankintaan liittyvää neuvontaa
• Projektirahoituksen ja avustusten hakemisen neuvontaa
• Piirin talouden vuosisuunnittelu ja taloudenhallinta
• Piirin varainhankinnan johtamista ja järjestämistä
• Varainhankintatempausten (mm. adventtikalenterikampanja) järjestämistä
• Piirin omaisuuden hoito
• Piirin talouden raportointi keskusjärjestölle
Tavoitteena on hoitaa piirin taloutta ja varoja vastuullisesti, jotta piiri voi toimia. Ryhmä tekee
piirin budjetit ja talousarviot seuraavalle kahdelle vuodelle. Tulevia tapahtumia, joissa osa-alue on
mukana, ovat vuosittainen adventtikalenterien myynnin organisointi sekä partiovarusteiden
myynnin tuki. Myös mahdolliset varojen sijoitukset kuuluvat ryhmä vastuualaan.
Seuraavalle kahdelle vuodelle ryhmä tekee taloudenhoitosuunnitelman, jolla varmistetaan
partiotoiminnan taloudellinen tuki piirin toiminnassa.

6.1 Selkäsaari-jaosto
Huolehtii saaren ylläpidosta seuraavien kahden vuoden aikana. Saareen kaavaillaan myös kotaa
jonka rakentamisaikataulu on vielä avoin, mutta tarkoituksissa on saada projekti ainakin alulle.
Kodan rakentaminen ja rahoituksen hankkiminen on ryhmän vastuulla.

6.2 Kalusto
Huolehtii piirin kaluston kunnossapidosta, varastoinnista sekä lainaamisesta.
Kalustoa lainataan piirin jaostoille sekä lippukunnille.
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Liite 1
Tapahtumakalenteri vuodelle 2007
Tammikuu

Heinä-elokuu

5.-7. Piiritys, Teuva
26.-28. Leirinjohtajakurssi
27. Tervetuloa Partioon –kurssi yhdistettynä
Laumanjohtajakurssiin, I osa, Seinäjoki

28.7.-5.8. Juhlavuoden lippukuntaleirit

Helmikuu
3.-4. Talvikisa, Kauhava
16.-18. Sampokurssi, Vaasa
17. Tervetuloa Partioon –kurssi yhdistettynä
Laumanjohtajakurssiin, II osa, Seinäjoki
17.-18. Partiomediakurssi, Ylivieska
Maaliskuu
24. Kevätkokous, Jurva
23.-25. Lippukunnanjohtajakurssi, Jurva
24.-25. Erätaito I, Ähtäri
30.3.-1.4. Kisanjärjestämiskurssi, Kurikka
Huhtikuu

Syyskuu
7.-9. Piiritys, Pietarsaari
15.-16. Syyskisat, Kurikka
21.-23. Erätaito II, Kauhava
28.-30. LJ-kurssi, Lapua
29.-30. VJ-vihjarit, Lapua
Lokakuu
6.-7. Vaeltajien Pykällys, Seinäjoki
12.-14. PJ-kurssi #60, I osa, Teuva
12.-14. Kisanjärjestämiskurssi, Kuortane
20. Sisupäivä, Vaasa
20.-21. IRC-lilja
27. Syyskokous, Evijärvi
Marraskuu

5.-9. Partiojohtajakurssi #59, Kannus
14.-15. LJ- ja sisujohtajavihjarit, Laihia
21. Vaeltajaralli, Kauhajoki
28.-29. Nuotiomestarikurssi, Kurikka

9.-11. Hankeohjaajakurssi, I osa, Vaasa
16.-18. PJ-kurssi #60, II osa, Teuva
24. Pemaasu, Lapua
30.11.-2.12. Hankeohjaajakurssi, II osa,
Pietarsaari

Toukokuu

Joulukuu

5. Kevätkisa ja sisukisa, Kortesjärvi
4.-6. Erätaito III, Etelä-Pohjanmaa
12. Sudenpentukisa, Nurmo
17.-20. VJ-leiri, Selkäsaari, Ähtäri

2. Lippukunnan johtajien virkistyspäivä,
Kauhava

