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L-SP:n organisaatiomuutokset tähtäävät parempaan lippukuntatukeen
Lounais-Suomen Partiopiirin organisaatio muuttuu 1.4.2015 alkaen. Muutoksen taustalla on tarve
organisoida piirin resurssit niin, että piiri pystyy paremmin palvelemaan lippukuntia ja toteuttamaan
tehokkaammin strategiaamme vuosille 2015–2018. Hyväksytty strategia löytyy piirin nettisivuilta:
”Toimintasuunnitelma 2015 (nykyinen)”
Muutosprosessia on valmisteltu vuoden 2014 ajan ja siihen on kuulunut arviointia niin taloudellisista-, toiminnallisista-,
kuin henkilöresursseista. Valmistelun seurauksena luottamushenkilöorganisaatiota täydennettiin syyskokouksessa 2015:
piirihallitukseen valittiin kaksi uutta ministeriä, joiden vastuualueina ovat markkinointi- ja jäsenhankinta, sekä
yhteiskuntasuhteet ja projektit.
Muutoksella on tarkoitus saada painotusta ja todellisia toimenpiteitä hyväksytyn strategian painopisteisiin, eli
yhteistyöhön, johtajuuteen, avoimuuteen, markkinointiin ja lippukuntien hyvinvointiin. Konkreettisia asioita, joihin
muutoksella pyritään ovat mm.
1) Lisäresurssit lippukuntien tukemiseen monialaisesti, lippukuntien tarpeiden mukaan
2) Lisätuki luottamushenkilöille ja partion vapaaehtoisille
3) Uusien lippukuntien perustaminen
4) Monipuolisempaa ja kohdennetumpaa markkinointia
5) Enemmän resursseja yhteiskuntasuhdeasioiden hoitamiseen ja tätä kautta toivottavasti lisää taloudellista varmuutta
Muutosta on valmisteltu piirinjohtajan ja toiminnanjohtajan johdolla ja siihen on osallistettu jokaisen toiminnanalan
luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä yhdessä ja erikseen, työstäen ja keskustellen. Lisäksi on konsultoitu useita eri
tahoja kuten muita partiopiirejä, järjestöjä ja eri alueiden asiantuntijoita. Prosessi on kulkenut strategian rinnalla ja
huomioinut strategiatyön ohessa tehtyjä erilaisia SWOT-analyysejä, toimintaympäristökuvauksia ja tulevaisuuden
ennusteita. Yhtenä tärkeänä pohjana on ollut lippukunnille tehtyjen sytytyspalahaastatteluiden kautta saadut tiedot
lippukuntien tilasta ja toiveista piirin lippukuntatuen suhteen.
Muutoksia toimistolla
Piiritoimistolla toimenkuvat muuttuvat kaikkien työntekijöiden osalta 1.4.2015 alkaen. Samalla otetaan käyttöön
tiimiajattelu, jonka tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua, lisätä kaikkien työssäjaksamista ja mahdollistaa parempi
kiireaikojen palvelu.
Uutta organisaatiota tullaan arvioimaan vuoden 2015 aikana ja tarvittaessa tekemään muutoksia. Näistä mahdollisista
muutoksista luonnollisesti informoidaan.
1.4.2015 alkaen piirin taloushallinnon palvelut tuottaa Suomen Partiolaiset. Uudelleenjärjestely mahdollistaa saatavien
lisäresurssien vuoksi mm. toiminnanalojen ja tapahtumien talouden reaaliaikaisemman seurannan ja suunnittelun. Piirin
tapahtumien, toiminnanalaryhmien ja lippukuntien talousneuvonta järjestetään jatkossakin. Ohjeet talouspalveluiden
osalta toimitetaan erikseen ennen 1.4.2015.
Jatkossa talousasioissa voi toimistolla kääntyä toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannilan puoleen.
Toimihenkilöiden työnkuvat 1.4.2015 alkaen:
Tukitiimi
Satu-Maija Kaunisto, viestintäsuunnittelija
- Tukitiimin vetäjä
- Viestintäryhmän tuki
- Markkinointiryhmän tuki
- Repolaisen toimitussihteeri ja taittaja. Päätoimittajan tuki
- Re-Posti
- Lippukuntaposti
- Nettisivut
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- Sosiaalinen media
- Vuosikirja
- Ilmo
Leena Hongell, lippukuntakoordinaattori
- Turun Partiolaisten työntekijätuki
- Seurakunnat ja taustayhteisöt
- Seppo-yhteistyö
- Uusien lippukuntien perustaminen
- Markkinointi
Tarja “Tanki” Nummi, lippukuntakoordinaattori
- Alueryhmän tuki
- Ansiomerkit
- Lippukuntien tuki
- Jäsenhankinta ja markkinointikampanjat
- Tilastot
- Toimistopalvelut Porissa
- Turvallisesti yhdessä -työntekijä
- VSP/SaTa -piirien yhteyshenkilö
Toimintatiimi
Riikka Hosiosto, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori
- Toimintatiimin vetäjä
- Ohjelmaryhmän tuki
- Koulutusryhmän tuki
- OK-opintokeskus
Riitta Suomi, järjestökoordinaattori
- Luottis -tuki
- Projektien tuki
- Roihu-yhteyshenkilö
- Varaushallinta
- Varastohallinta
Ami Heikkinen, palvelukoordinaattori
- Toimistopalvelut, asiakaspalvelu
- Adventtikalenterikampanja
- Kuksa-jäsenrekisteri
- Talousryhmän tuki
- Myytävät tuotteet
- Arkisto, arkistointi
Kalle-Pekka Mannila, toiminnanjohtaja, toimiston esimies
- Talousvastuu
- Hallinto
- Henkilöstö
- Yhteiskuntasuhteet
- Edunvalvonta
- Apurahat
- Varainhankinta
- Sidosryhmät
- Hallituksen tuki
- Kehittäminen
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Muutoksen onnistumiseksi kaikista mahdollisista haastekohdista pyydetään olemaan viipymättä yhteydessä
toiminnajohtaja Kalle-Pekka Mannilaan tai piirinjohtaja Mari Kousaan.
Muutos on koko piirin yhteinen muutos kohti paremmin lippukuntia palvelevaa ja strategiaa tavoittelevaa toimintaa.
Onnistuminen vaatii avoimuutta.
Lisätietoja antavat:
Piirinjohtaja Mari Kousa, 045 630 75 32 tai mari.kousa@partio.fi
Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, 050 312 94 21 tai kalle-pekka.mannila@partio.fi
Lisäksi:
Muutos läpikäydään jokaisen toiminnanalaryhmän seuraavassa sellaisessa kokouksessa, jossa asian käsittelylle on aikaa.
Uusien lippukunnanjohtajien illassa toimistolta saatavia palveluita avataan ja syksyksi valmistellaan myös piirin
palvelutasokuvaus kaikille piirin lippukunnille. Palvelutasokuvauksessa kerrotaan, mitä palveluita tai millaista apua
lippukunnilla on mahdollisuus saada piiriltä.
Facebook-ryhmissä L-SP:n lippukunnanjohtajat sekä L-SP:n luottikset aloitetaan keskustelu, jossa mahdollisuus kysyä ja
keskustella muutoksesta asian tiimoilta 13.2..
Skype-tunteja, joissa asiasta voi kysellä järjestetään 16.2. kello 19-20, torstaina 19.2. kello 16-17 ja sunnuntaina 22.2.
kello 12-13 (lisää kontakteihisi mari.kousa ja soita)
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