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Varsinais-Suomen Partiopiirin piirinjohtaja Jouni Sulavuori löytyi
kesälomansa kynnyksellä kotoaan Paimiosta. Vaikka leipätyöstään voi pitää
lomaa, velvoittaa piirinjohtajuus  myös kesäisin. Mikä partiopiiri sitten on,
mihin sitä tarvitaan ja miten se toimii? Näihin ja moneen muuhun
kysymykseen Vuorenkävijä-lehti sai vastauksen leppoisassa juttutuokiossa.

Piirin ensisijainen
tehtävä on lippu-
kuntien toiminnan
tukeminen

Varsinais-Suomen Partiopiirin
piirinjohtaja kesäisessä haastattelussa

Vähän ensin piirin histori-
aa. Milloin ja miksi V-SP
on perustettu?

Varsinais-Suomen Partio-
piiri on perustettu vuonna
1975. Tällöin erillispiirit (V-
S Partiotyttöpiiri ja V-S Par-
tiopoikapiiri) päättivät yh-
distää toimintansa ja talou-
tensa yhteispiiriksi, kuten
monet muutkin partiopiirit
Suomessa. Partiotoiminnal-
la on toki piirissämme pal-
jon pidemmät perinteet, sil-
lä partiotoimintaa on toteu-
tettu piirin alueella jo vuo-
desta 1927 alkaen. Vähän
myöhemmin alkoi myös lip-
pukuntien yhteistoiminta,
josta kehittyi hiljalleen ny-
kyisen kaltainen piiritoimin-
ta.

Millä alueelle V-SP toimii?

Varsinais-Suomessa, Uusi-
kaupunki, Laitila, Loimaa,
Somero, Suomusjärvi toimi-
vat maantieteellisenä raja-
na. Saaristossa toimivat rin-
nakkain Varsinais-Suomen
Partiopiiri ja FiSScen eli
Suomessa toimivien ruotsin-
kielisten partiolippukuntien
keskusjärjestö.

Mitkä ovat piirin tehtävät?

Piirin ensisijainen tehtävä on
lippukuntien toiminnan tu-
keminen yhä laadukkaam-
man partiotoiminnan toteut-
tamisessa. Piiri on myös var-
sinaissuomalaisten partio-
johtajien perustama yhteis-
työelin, jonka tarkoitukse-
na on järjestää koulutus-,
ohjelma- ja leiritoimintaa
lippukunnille, vastata suh-
teista keskusjärjestöön ja si-
dosryhmiin sekä edistää lip-
pukuntien välistä yhteistyö-
tä.

Millä tavalla Varsinais-
Suomen Partiopiiri toimii?

Piirin varsinaista toimintaa
toteuttaa luottamushenki-
löistä muodostuvat jaostot
(14 kappaletta), piirihallitus,
toimikunnat ja työryhmät
yhteistyössä partiotoimiston
kanssa.  Kokouksia jaostot
ym. pitävät vuoden aikana
yhteensä useita satoja. Luot-
tamushenkilöiden lukumää-
rä jaostoissa, piirihallituk-
sessa, toimikunnassa ja työ-
ryhmissä vaihtelee muuta-
mista henkilöistä noin 20
henkeen.  Yhteensä piirin-
toiminnassa toimii noin 150
luottamushenkilöä. Partio-
piirillämme on oma toimis-
to Läntisellä Pitkälläkadul-
la. Siellä työskentelee pii-
rimme palkallinen henkilö-
kunta, toiminnanjohtaja,
kaksi koulutussihteeriä, toi-
mistosihteeri, talousvastaa-
va ja tiedottaja. Piirin toi-
misto on myös luottamus-
henkilöiden tärkeä kokoon-
tumispaikka.

Piirihallitus, kuulostaa tär-
keältä, mitä siellä tehdään
ja paljonko siinä on jäse-
niä?

Piirin vuosikokousten välil-
lä piirin päättävänä elimenä
toimii piirin syyskokoukses-
sa valittava piirihallitus.
Piirihallitus muodostuu pu-
heenjohtajasta, varapuheen-
johtajasta ja kahdeksasta
muusta jäsenestä. Piirihalli-
tuksen tehtävänä on ohjata
ja valvoa piirin toimintaa
sekä toteuttaa muut sille
säännöissä määritellyt teh-
tävät hyväksytyn toiminta-
suunnitelman ja talousarvi-
on mukaan.  Piirihallitus ko-
koontuu keskimäärin 10 ker-
taa vuodessa.

ta aiheutuvat kulut.  Jäsen-
maksuilla, valtionavulla ja
omatoimisella varainhan-
kinnalla (mm. adventtikalen-
terit) katetaan muut kuin ta-
pahtumien kulut.

T:mi Partiovaruste on elävä
osa partiopiiriä ja sen talou-
dellinen tuki piirille on mer-
kittävä. Varsinais-Suomen
Partiotoiminnan tukisäätiö
ry tukee merkittävästi piiriä
sekä avustuksilla että jaka-
malla vuosittain apurahoja.
Lisäksi piiri saa avustuksia

myös mm.  Turun
ja Kaarinan Seu-

rakuntayhty-
mältä.

Mikä sitten
on piirin jä-
senmäärä?
Paljonko on

par t io la i s i a
Varsinais-Suo-

men alueella, entä lip-
pukuntia?

Jäsenmäärä on tällä hetkellä
8 670 henkilöä. Lippukuntia
on kaiken kaikkiaan piirin
alueella 103. Niistä toimivia
on 95.

Mitä partiopiirillä on an-
nettavaa lippukunnalle?
Johtajistolle? Vartiolaisil-
le ja sudenpennuille?

Tärkein anti on koulutus.
Konkreettisesti vartiolaiset
ja sudenpennut kokevat
suurtapahtumat joihin he
voivat osallistua. Mutta suu-
rimman hyödyn he saavat
siitä kun lippukunnilla on
mahdollisuus koulututtaa
johtajiaan piirin tarjoamilla
kursseilla. Lippukunnat saa-
vat tukea ja ohjausta toimin-
taansa jos on tarvetta. Par-
tiotoimisto on valmiina aut-

tamaan kiperissäkin kysy-

myksissä.

Sitten sinuun henkilökoh-

taisesti. Olet Varsinais-
Suomen Partiopiirin pii-
rinjohtaja. Miten piirin-
johtaja valitaan? Miksi
tulit hakemaan hommaa?

Piirinjohtaja valitaan joka
toinen vuosi syyskokoukses-
sa kahdeksi vuodeksi ker-
rallaan. Maksimissaan toi-
minta-aika on kerrallaan ra-
joitettu kolmeksi perättäi-
seksi toimikaudeksi eli kuu-
deksi vuodeksi.

Itse olen toiminut ennen pii-
rinjohtajuutta neljä vuotta
piirihallituksessa. Ehdok-
kaaksi asetuin oikeastaan
sinnikkään suostuttelun tu-
loksena. Piirin toiminta oli
entuudestaan minulle tuttua,
joten tiesin melko tarkkaan
millaisia tehtäviä oli odotet-
tavissa. Näin ollen suostuin
olemaan käytettävissä kun
uutta piirinjohtajaa valittiin.

Kauanko olet nyt ollut pes-

tissä?

Nyt on menossa neljäs vuo-

si.

Mitä kuuluu piirinjohta-

jan toimenkuvaan?

Pääasialliset tehtävät ovat
piirihallituksen johtaminen
ja edustaminen. Piirihalli-
tuksen mukana tulee ansio-
merkkitoimikunnan ja työ-
valiokunnan johtaminen. Ja
edustaminen ei ole pelkkää
täytekakun syöntiä. Piirijoh-
taja edustaa piiriä Suomen
Partiolaisten korkeimmassa
päättävässä elimessä eli par-

tioneuvostossa.

Jaostot ovat sitten ilmei-
sesti se missä pääasiallinen
toiminta tapahtuu. Miten
jaostot toimivat ja mistä
asioista ne vastaavat?

Kyllä, piirin varsinaisen toi-
minnan järjestää lippukun-
tien partiojohtajista koottu
luottamushenkilö-pohjainen
jaosto-organisaatio. Jaosto-
ja on 14 ja niillä kullakin on
oma päävastuualueensa. Jo-
kaiselle jaostolle on muo-
toutunut oma toimintatapa.
Jaostoilla on puheenjohtaja
ja jäseniä 5- 13. Ja-
ostot tekevät pii-
rihallituksen
kanssa toi-
mintasuunni-
telman joka
sisältää vuo-
sittain mää-
rättyjä kursse-
ja ja tapahtu-
mia.

Millaisia tapahtumia piiri
järjestää ja paljonko nii-
hin osallistuu partiolaisia?

Toimintavuoden aikana pii-
rissä järjestetään noin 100
koulutus- ja ohjelmatapah-
tumaa, joihin osallistuu noin
10 000 partiolaista.  Niinä
vuosina, jolloin järjestetään
piirin omia suurtapahtumia,
kuten Tammileiri, Piirileiri
tai Partiopäivät, on osanot-
tajaluku paljon suurempi.

Raha on aina tärkeä ja
kiinnostava asia. Mihin pe-
rustuu piirin talous?

Piirin talous perustuu toi-
minnan vaatimiin kuluihin
ja toisaalta varainhankinnan,
avustusten ja valtioavun tuo-
miin mahdollisuuksiin. Ta-
pahtumien osallistumismak-
suilla katetaan tapahtumas-

Miten paljon sinulla me-

nee aikaa tehtävien hoita-
miseen?

Ensimmäisenä vuonna oli
yksi kokonaan vapaa viikon-
loppu. Kokouksia tulee vä-
hän sen mukaan millaisia
tapahtumia on tulossa ja
missä itse olen mukana.
Säännöllisiä kokouksia on
piirihallituksen ja työvalio-
kunnan kokoukset kerran
kuukaudessa ja ansiomerk-
kitoimikunta neljä kertaa
vuodessa. Suomen Partio-
laisten neuvoskokous pide-
tään myös neljä kertaa vuo-
dessa. Partiotoimistolla tu-
lee käytyä monta kertaa vii-
kossa. Siellä hoituu kaikki
konkreettiset asiat.

Mitä piirinjohtajuudesta
saa sitten itselleen?

Kiitosta ja hymyileviä kas-
voja. Rahan takia tätä ei kan-
nata tehdä. Koska rahaa täs-
tä ei saa. Matkakorvauksia
voi hakea, jos joutuu paljon

reissaamaan.

Sitten vielä tähän lopuksi,

mitä piirinjohtaja tekee
kesäisin?

Kesäaika on rauhoitettu
omaan partiotoimintaan. Itse
käyn oman lippukunnan lei-
reillä ja joskus saatan pii-
pahtaa vieraaksi muidenkin
leireille. Mahdollisuuksien
mukaan tutustun myös mui-
den piirien kesäiseen toimin-
taan. Joitakin onnittelukäyn-
tejä mahtuu aina kesään ja
niissä käyn piirinjohtajan
roolissa. Muuten latailen ak-
kuja syksyyn ja nautin kau-
niista ja aurinkoisesta kesäs-
tä.
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