Toiminnan suunnittelu
Miksi se on tärkeää?
Oli kyseessä millainen toiminta tahansa, syntyy ihmisen päässä yleensä etukäteen käsitys siitä,
mitä kohta tapahtuu. Ja sitten toimitaan. Periaatteessa siis pään sisällä muodostuu joka päivä
kymmeniä erilaisia pienempiä ja suurempia suunnitelmia. Partio- tai minkä tahansa
harrastustoiminnan kohdalla toiminnan suunnittelu on tärkeää muutamista syistä:
1. epävarmassa tilanteessa (mitäs sitten tehtäisiin?) on helppo valmiista suunnitelmasta
katsoa, mitä seuraavaksi tapahtuu
2. jos vetäjä ei itse pääsekään paikalle, tietää sijainen mitä tehdä ja mitä ryhmä on aiemmin
tehnyt

Partiokokouksen kulku
Yleensä partiokokoukset rakentuvat tietyn kaavan ympärille. Tällä kaavalla pyritään
varmistamaan, että kokoukseen kuuluu tasapainoisesti erilaisia osatekijöitä. Esimerkiksi
pelkästään solmujen tekeminen tai vain jalkapallon pelaaminen ei ole paras vaihtoehto. Partiossa
toimii erilaisia ihmisiä ja heitä kiinnostavat erilaiset asiat. Niinpä partiokokoukseen pitää
sisällyttää vähän jotain jokaiselle.
Peruskokouskaavaa voidaan esitellä piirakkadiagrammilla:

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmalla tarkoitetaan yhtä kokousta pidemmän aikavälin suunnitelmaa. Esimerkiksi
ryhmät tekevät syksyä tai kevättä koskevan toimintasuunnitelman. Lippukunnalla taas on yleensä
vuoden mittainen toimintasuunnitelma.
Ryhmien tekemät toimintasuunnitelmat ovat yleensä käytännöllisiä apuvälineitä. Lippukunnan
toimintasuunnitelmassa taas ei ole yhtä konkreettista sisältöä, joten se voi joskus unohtua.
Toimintasuunnitelmassa tärkeintä onkin sen käyttäminen suunnitelman laatimisen jälkeen!
Ryhmän toimintasuunnitelma muodostuu periaatteessa useasta yksittäisen kokouksen
suunnitelmasta. Periaatteessa joka kokoukselle voisi siis tehdä suunnitelman aina ennen kokousta.
On kuitenkin muutamia syitä, miksi suunnitelma kannattaa tehdä heti kauden alussa ja laajasti:
- varmistutaan monipuolisuudesta, ei aina samoja leikkejä vaan joka kerta kokeillaan jotain
uutta
- voidaan asettaa pidemmän aikavälin tavoite ja seurata sen toteutumista. Tällainen voisi olla
riihitysmerkin suorittaminen vuoden päästä - tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää
suoritusta vähintään joka toisessa kokouksessa.
- tajutaan valmistautua seuraavaan kokoukseen. Kokouksen lopussa johtaja tarkistaa, mitä
seuraavaan kokoukseen pitää hankkia. Jos toimintasuunnitelman lähettää kauden alussa
ryhmäläisten kotiin, siihenkin voi sisällyttää tarvittavia varusteita joitakin kokouksia varten
(esim. kompassi kun harjoitellaan suunnistamista)
- muistetaan aiemmissa kokouksissa myös tulevaisuus. Kuukautta ennen retkeä pidettävässä
kokouksessa retkikirjeiden jako, kaksi viikkoa ennen retkeä taas jonkin retkellä tarvittavan
laitteen valmistaminen.
- toimintasuunnitelman aktiivinen käyttö mahdollistaa osallistujamäärien ja esim. suoritusten
seuraamisen.
- Hyvin tehty toimintasuunnitelma voidaan uusiokäyttää

Käytännön vinkkejä
o Kauden ensimmäisessä kokouksessa voi pyytää ryhmän jäseniä esittämään toiveita ohjelmasta.
Tämä sitouttaa mukaan aktiviteeteihin. Kehittyneempi ryhmä voi tehdä koko
toimintasuunnitelman yhdessä.
o Toimintasuunnitelma kannattaa tehdä kalenterin kanssa: omasta kalenterista näkee omat
menot, lippukunnan kalenterista taas voi luntata, milloin on ryhmän kannalta kiinnostavia
tapahtumia.
o Tietotekniikasta voi olla apua suunnitelman laatimisessa. Exceliin on melko näppärä kirjoittaa
kokousten ajatellut kulut ja sen voi sitten printata kololle kaapin oveen.
o Kun toimintasuunnitelman lähettää kirjeenä ryhmäläisten kotiin, tietävät myös vanhemmat
mistä on kyse. Kirjeessä voi pyytää ottamaan tavaroita mukaan kokousta varten.
o Toimintasuunnitelmaan kannattaa aina kokouksen jälkeen kirjoittaa ylös, mikä meni hyvin ja
mikä vähän huonommin. Siihen pitää kirjoittaa, kuka oli läsnä - lippukuntia tukeva Helsingin
kaupunki haluaa osallistujamääristä tiedon.

PARTIOKOKOUS Pvm:

Laati:
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Osio

Mitä tapahtuu

Aika

1 Alkumenot

2 Liikuntaohjelma

3 Koulutusta

4 Neuvosto

5 Kertauskilpailu

6 Puuhailu

7 Mahdollista
muuta

8 Loppumenot
Kesto yhteensä:

Varaleikkejä, huomioita, parannusajatuksia:

Tarvittava
materiaali

