
Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n 
toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

 
Yleistä: Mynämäen Maahiset ry on sekalippukunta, joka toimii 
Mynämäen kunnan alueella. Lippukunta tarjoaa partiotoimintaa kaikenikäisille. 

 

1. Toiminnan kehittäminen painopisteen avulla vuonna 2021 

Vuoden 2021 painopistealue on ajankohtaisten hankkeiden hyödyntäminen 
lippukunnan peruspartiotoiminnan tukena. 

Tavoite: Lippukunnassa otetaan käyttöön huomaa hyvä -menetelmä kaikessa 
partiotoiminnassa. Tällä pyritään tukemaan lasten, nuorten ja johtajien kehitystä 
positiivisen palautteen kautta ja varmistamaan, että kaikilla on partiossa hyvä olla. 

Lippukunnan toiminnassa näkyy myös Suomen Partiolaisten vuoden 2021 
ohjelmapainotus ”Katsomus (k)antaa”. Painotus keskittyy katsomus- ja 
rauhankasvatukseen. Painotuksen tavoitteena on, että jokainen partiolainen pohtii 
ja oppii tuntemaan omia katsomuksellisia aatteitaan. 

Lippukunnassa toteutetaan myös muita meneillään olevia valtakunnallisia 
hankkeita peruspartiotoiminnan tukena. Näitä ovat esimerkiksi kuntavaalien ja 
vaikuttamisen Vaalipöllö-merkki sekä Itämeren suojelun Meidän meri -merkki. 

Tukitoimet: Sannamari Mäkelä tekee sosionomin opinnäytetyön 
lippukunnassamme. Työssä otetaan käyttöön huomaa hyvä -menetelmä 
lippukunnan ikäkausiryhmissä sekä johtajistossa. Johtajisto perehdytetään 
menetelmän käyttöön, ikäkausiryhmissä toteutetaan menetelmään kuuluvia 
aktiviteetteja ja menetelmää sovelletaan kaikessa toiminnassa. 

Katsomus (k)antaa -ohjelmapainotukseen, Vaalipöllö-merkkiin ja Meidän meri 
-merkkiin on tarjolla valmista materiaalia kaikkien ikäkausien partiotoiminnassa 
käytettäväksi. Ikäkausivastaavat panostavat toiminnansuunnitteluun kausien 
alussa ja varmistavat, että ohjelmapainotus ja teemat toteutuvat ryhmien 
toimintasuunnitelmissa. 

Mittarit: Opinnäytetyössä analysoidaan menetelmän toteutuksen toimivuutta 
lippukunnan toiminnassa. Ryhmien suorittamien katsomusaktiviteettien määrä. 
Suoritettujen Vaalipöllö- ja Meidän meri -merkkien määrä. 



 

2. Lippukunnan toiminta 

Lippukunnan yhteiset leirit, retket ja tapahtumat 

Vuonna 2021 ylläpidetään edelleen lippukunnan monipuolista retki- ja 
leiritoimintaa ja jatketaan neljättä vuotta lippukunnan Retkiguru-projektia. 

Lippukunta järjestää talviretken seikkailijoille ja sitä vanhemmille alkuvuodesta. 
Talviretki on lippukunnan suurin alkuvuoden tapahtuma, jossa nukutaan 
puolijoukkueteltoissa ja kartutetaan lippukuntalaisten talviretkeilytaitoja.  

Keväällä järjestetään partioviikolla vuotuinen yrjönpäivänjuhla, jossa nuoremmat 
ikäkaudet antavat partiolupauksensa. Lippukunta osallistuu Lounais-Suomen 
Partiopiirin perinteiseen Partioparaatiin erityisen näyttävästi, sillä edellisen vuoden 
partioparaati peruuntui emmekä tuolloin voineet juhlistaa 40-vuotisjuhlavuottamme 
paraatissa. Kevään päätteeksi järjestämme omat kevätkauden päättäjäiset, jossa 
jaetaan kevään aikana suoritetut merkit. 

Sudenpennuille ja seikkailijoille on kesällä lippukunnan oma kesäleiri. Leiri on 
sudenpentujen ja seikkailijoiden vuoden kohokohta. Seikkailijat ja sitä vanhemmat 
osallistuvat kesäkuussa Lounais-Suomen Partiopiirin piirileirille, Otavalle, joka 
kokoaa tuhansia partiolaisia. Piirileirillä jokaisella osallistujalla on mahdollisuus 
saada uusia hienoja kokemuksia uusien ja vanhojen tuttavuuksien kanssa.  

Syksyllä osallistutaan jokavuotisiin yhteistyötapahtumiin, kuten 
Nälkäpäiväkeräykseen ja joulukadun avajaisiin. Syksyn päätteeksi järjestetään 
lippukunnan yhteinen joululeiri, joka on perinteisesti yksi vuoden suurimmista 



tapahtumista kooten kaikki lippukuntalaiset yhteen. Joululeirin päätteeksi 
järjestetään syyskauden päättäjäiset, jossa jaetaan syksyn aikana suoritetut 
merkit. 

 

Alueellinen toiminta 

Lippukunta osallistuu aktiivisesti Leijankorven alueen toimintaan. Lippukunnan 
johtajiston edustajat osallistuvat alueen kokouksiin, ja alueen toiminnasta 
viestitään lippukunnan sisällä. Lippukunta toimii alueen yhteisen ROK- eli 
ryhmänohjaajakoulutuksen järjestäjänä. Lisäksi tarpojat osallistuvat alueen 
yhteisiin KITTeihin eli koko ikäkauden tarpojatapaamisiin, joista yhden 
järjestämisvastuu on lippukunnalla. Lippukunnan kesäleiri järjestetään yhdessä 
Nousiaisten Henrikin Lippukunnan kanssa. Otava-piirileirin leirilippukunta koostuu 
alueen lippukunnista. 

 

Sudenpentutoiminta 7-9v. 

Syksyllä 2020 - keväällä 2021 lippukunnassa toimii 3 laumaa. Tavoitteena on, että 
syksyllä 2021 aloittaa 3 laumaa, kun vanhimmat siirtyvät seikkailijoiksi ja 
1.-luokkalaisista tulee uusi lauma. 

Jokainen lauma kokoontuu kerran viikossa. Laumailloissa suoritetaan 
sudenpentujen partio-ohjelmaa. Jokainen lauma suorittaa vähintään 6 jälkeä 
vuoden 2021 aikana. Laumanjohtajat eli Akelat tekevät yhteistyötä 
toiminnansuunnittelussa ja ikäkausivastaava tukee koko ikäkauden toimintaa sekä 
johtajia. 

Sudenpennuille järjestetään sekä keväällä että syksyllä ryhmän oma tai kaikkien 
sudenpentujen yhteinen yöretki. Sudenpentulaumat osallistuvat myös lippukunnan 
yhteisille retkille sekä yhteisiin tapahtumiin. Sudenpennut osallistuvat lippukunnan 
kesäleirille. Sudenpennut osallistuvat keväällä partiotaitokilpailuihin. 

 

Seikkailijatoiminta 10-12v. 

Keväällä 2021 toimii 2 seikkailijajoukkuetta, 4.-luokkalaisilla omansa ja 
5.-luokkalaisilla omansa. Tavoitteena on, että syksyllä 2021 aloittaa uusi 
seikkailijajoukkue sudenpennuista siirtyvistä seikkailijoista. Seikkailijajoukkueet 
kokoontuvat kerran viikossa. Koloilloissa suoritetaan seikkailijaohjelman mukaisia 
ilmansuuntia sekä taitomerkkejä. Seikkailijajohtajat eli Sammot tekevät yhteistyötä 
toiminnan suunnittelussa ja ikäkausivastaava tukee koko ikäkauden toimintaa ja 
johtajia. 



Seikkailijajoukkueet retkeilevät vähintään kerran keväällä sekä syksyllä, joko 
omalla tai seikkailijoiden yhteisellä retkellä. Seikkailijajoukkueet osallistuvat myös 
Lounais-Suomen Partiopiirin partiotaitokilpailuihin ja seikkailijatapahtumiin.  

Seikkailijat osallistuvat lippukunnan talviretkelle sekä muille lippukunnan yhteisille 
retkille ja tapahtumiin. Seikkailijat osallistuvat kesällä lippukunnan kesäleirille ja 
piirileiri Otavalle. 

 

Tarpojatoiminta 12-15v. 

Keväällä 2021 toimii kolme tarpojavartiota ja syksyllä kaksi tarpojavartiota 
vanhimpien siirtyessä samoajiksi. Tarpojavartiot retkeilevät vähintään kerran 
keväällä ja kerran syksyllä. Tarpojavartiot suorittavat kaksi tarppoa ja majakkaa 
vuodessa. Tarpojavartiot osallistuvat myös lippukunnan yhteisille retkille sekä 
yhteisiin tapahtumiin. Tarpojavartiot osallistuvat piirileiri Otavalle. Tarpojavartiot 
osallistuvat myös partiotaitokilpailuihin, piirin tarjoamiin ohjelmatapahtumiin ja 
ikäkaudelle suunnattuihin koulutuksiin. 

 

Samoajatoiminta 15-17v. 

Keväällä 2021 lippukunnassa toimii yksi samoajavartio. Syksyllä samoajavartioon 
siirtyy iso ryhmä uusia samoajia. Tavoitteena on, että samoajavartio kokoontuu 
vähintään kerran kuukaudessa. Suurin osa samoajista toimii johtajina 
nuoremmissa ikäkausissa ja he osallistuvat näin ollen myös niiden tapahtumiin 
sekä kaikkiin lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja leireille. Samoajat osallistuvat 
aktiivisesti myös Lounais-Suomen Partiopiirin samoajatapahtumiin, kisoihin sekä 
koulutuksiin. 

 

Vaeltajatoiminta 18-22v. 

Vuonna 2021 lippukunnassa toimii yksi vaeltajavartio. Vaeltajat toteuttavat 
vaeltajaohjelmaa vaihtelevissa ryhmissä ja vaeltajien oma ryhmä kokoontuu 
muutaman kerran kaudessa. Vaeltajat toimivat pääasiassa lippukunnan eri 
johtotehtävissä. Vaeltajat osallistuvat myös Lounais-Suomen Partiopiirin ja 
Suomen Partiolaisten tapahtumiin, kisoihin sekä koulutuksiin. 

 

Perhepartio 

Perhepartiolaiset ovat alle kouluikäisiä lapsia yhdessä vanhempansa kanssa. 
Lippukunnan perhepartioryhmä aloitti toimintansa vuonna 2020. Tavoitteena on, 



että ryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Perhepartiolaiset järjestävät 
oman retken kaksi kertaa vuodessa ja osallistuvat myös lippukunnan yhteisille 
retkille ja tapahtumiin. 

 

Aikuispartio 

Mynämäen kunnan lippukunnilla, Mynämäen Maahisilla ja Mietoisten 
Kolopuutinteillä toimii yhteinen aikuispartioryhmä. Tavoitteena on, että ryhmä 
kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja retkeilee kaksi kertaa vuodessa. 
Aikuispartiolaiset osallistuvat lippukunnan yhteisille retkille ja tapahtumiin. 
Aikuispartiolaiset osallistuvat myös Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen 
Partiolaisten tapahtumiin, kisoihin sekä koulutuksiin. 

 

Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus 2021 

Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus on “Katsomus (k)antaa”. Lippukunnan 
kaikki ryhmät käyttävät Suomen Partiolaisten tuottamia 
ohjelmapainotusmateriaaleja toiminnassaan. Ohjelmapainotus on myös osa 
lippukunnan omaa toiminnan kehittämisen painopistettä vuonna 2021. Lippukunta 
toteuttaa aktiivista yhteistyötä ohjelmapainotuksen tiimoilta Mynämäen 
seurakunnan kanssa. 

 

Toimitilat ja kalusto 

Lippukunnan kolo sijaitsee seurakuntatalon alakerrassa. Kolon siisteydestä 
huolehditaan jakamalla jokaiselle ryhmälle siivousvuoro, joita on joka toinen viikko. 
Jokainen johtaja huolehtii kolon yleissiisteydestä koloiltansa jälkeen. Lisäksi 



johtajisto pitää tarpeen mukaan siivoustalkoita. Lippukunta pestaa kolovoudin 
huolehtimaan kolon siisteydestä ja tarvikkeista. 

Lippukunnan kalusto sijaitsee kolon yhteydessä olevassa lämpimässä varastossa 
sekä ulkovarastossa, joka sijaitsee Pappilan takana. Lippukunta pestaa 
kalustovastaavan huolehtimaan lippukunnan kalustosta. Jokainen johtaja vastaa 
kaluston perushuollosta käytön jälkeen. Johtajat opettavat oman ryhmänsä 
käyttämään ja huoltamaan kalustoa asianmukaisesti. 

 

Uusien jäsenten rekrytointi 

Kevään alussa pyritään saamaan vajaat ryhmät täyteen rekrytoimalla uusia 
jäseniä. Lippukunta osallistuu piirin järjestämään alkuvuoden 
markkinointikampanjaan.  

Lippukunta vastaanottaa uusia jäseniä kaikkiin ikäkausiin. Syksyllä pidetään 
kololla ilmoittautuminen, jota mainostetaan eri tavoin. Kouluihin viedään 
ilmoituksia partion alkamisesta sekä mahdollisesti käydään tekemässä 
koulukampanjaa. Aikuisia koitetaan rekrytoida sekä aikuispartioryhmän kautta, 
lasten kautta että entisistä partiolaisista, jotka ovat muuttaneet takaisin 
paikkakunnalle. 

Keväällä osallistumme Lounais-Suomen Partiopiirin Eskarikamppikseen. 
Kutsumme paikallisista päiväkodeista esikouluikäisiä tutustumaan kololle ja 
partiotoimintaan.  

 

Leijankämppä 

Lippukunta on huoltovastuussa Lounais-Suomen Partiopiirin retkeilymajasta 
Leijankämpästä. Vuonna 2021 lippukunta talkoilee Leijankämpällä keväällä, 
kesällä ja syksyllä. Tästä lippukunta saa palkaksi kaksi kämppäviikonloppua 
keväällä sekä toiset kaksi syksyllä. 

  

Viestintä 

Johtajisto huolehtii yhteistuumin lippukunnan sisäisestä viestinnästä. Lippukunnan 
sisäinen viestintä tapahtuu nettisivujen, Facebook-sivujen, Instagramin, 
sähköpostin sekä paperisten tiedotteiden kautta. Johtajiston sisällä viestintä 
tapahtuu omassa Facebook-ryhmässä,  WhatsApp-ryhmässä ja Google Driven 
kautta. Ryhmien omasta tiedotuksesta huolehtivat ryhmien omat johtajat. Ryhmien 
johtajat tiedottavat myös lippukunnan yhteisistä asioista omalle ryhmälleen. 



Lippukunta pestaa viestintävastaavan koordinoimaan lippukunnan sisäistä ja 
ulkoista viestintää. Lippukunnan nettisivuvastaava huolehtii nettisivujen 
ajantasaisuudesta. 

 

Kilpailut 

Lippukunta pyrkii osallistumaan aktiivisesti sudenpentu- ja seikkailijakilpailuihin. 
Lisäksi pyritään siihen, että tarpojat osallistuvat heille suunnattuihin kilpailuihin 
vähintään kerran vuodessa. Tavoitteena on, että samoajat osallistuvat 
partiotaitokilpailuihin samoajaohjelman mukaisesti kerran samoajaikäkauden 
aikana. Vanhemmat johtajat kilpailevat oman mielenkiintonsa mukaan. 
Lippukunnan kilpailuvastaava markkinoi kisoja, myös suunnistuskisoja. 
Lippukunnan kisakulttuuria pyritään vahvistamaan mm. maksamalla vanhempien 
sarjojen kisavartioiden osallistumismaksut. 

 

Johtajahuolto 

Johtajahuoltoa järjestetään säännöllisesti johtajien toiveiden mukaan. Johtajisto 
järjestää kevään ja syksyn alussa johtajiston yhteisen kaudenaloitus- ja 
suunnittelupäivän. Vuoden 2021 johtajahuoltoa suunnitellaan johtajiston kesken 
vuoden alussa. 

Koulutus 

Lippukunta valitsee pestijohtajan suunnittelemaan lippukunnan johtajien 
koulutusta. Lippukunnan johtajia pyritään kouluttamaan aktiivisesti toiminnan 
laadun parantamiseksi. Johtajat osallistuvat pestilähtöisen koulutussuunnitelman 
mukaan koulutuksiin sekä muihin koulutuksiin oman kiinnostuksensa mukaan.  

Tavoitteena koulutuksiin osallistumisessa on nousujohteisuus. Pestijohtaja 
markkinoi aktiivisesti erilaisia koulutuksia, ja niistä saatuja kokemuksia jaetaan 
johtajiston kokouksissa. Tavoitteena on, että jokainen johtaja osallistuu vähintään 
yhteen koulutukseen tai tapahtumaan vuodessa. Koulutuksia järjestävät oma 
lippukunta, alue sekä Lounais-Suomen Partiopiiri. 

Vuonna koulutuksen 2021 erityistavoitteena on, että  

- Partiojohtajaperuskurssille osallistuu vähintään 2 henkilöä. 

- Ryhmänohjaajakoulutuksen osallistuvat kaikki tarpojista samoajiin siirtyvät. 

- Lippukunnan johtajisto päivittää ensiapukoulutustaan. 

 



Sidosryhmien kanssa työskentely 

- Taustayhteisönsä Mynämäen seurakunnan kanssa lippukunta tekee yhteistyötä 
mm. osallistumalla mahdollisiin tapahtumiin, itsenäisyyspäivän kunniavartioon 
sekä pyhäinpäivän ja jouluaaton kynttiläpalveluun. Lisäksi lippukunnan edustaja 
osallistuu seurakunnan nuorisotyön johtokunnan kokouksiin. 

- Lippukunta pyrkii osallistumaan kunnan mahdollisesti järjestämiin yhdistyksille 
suunnattuihin iltoihin sekä markkinointitapahtumiin. 

- Lippukunta osallistuu syyskuussa SPR:n Nälkäpäiväkampanjaan toimimalla 
lipaskerääjinä. 

- Lippukunta tekee yhteistyötä Mietoisten Kolopuutinttien kanssa 
aikuispartioryhmän muodossa.  

- Lippukunta tekee yhteistyötä Mynämäen Yrittäjien kanssa osallistumalla 
joulukadunavaukseen soihtukulkueena. 

- Lippukunta osallistuu Mynämäen Rotaryklubin järjestämään 
joulutoritapahtumaan. 

 

 

  



3. Talous 

Anomukset ja tuet 

Lippukunta anoo tukea toimintaansa Mynämäen seurakunnalta sekä Mynämäen 
kunnalta. Saatavat tuet ovat merkittäviä lippukunnan laadukkaalle toiminnalle. 

 
Varainhankinta 

Lippukunnan varainhankintaa tehdään pääsääntöisesti osallistumalla Suomen 
Partiolaisten adventtikalenterikampanjaan. Kalenterien ja joulukorttien aktiivinen 
myynti tuottaa huomattavan osan lippukunnan vuosittaisista tuloista.  

Joulukuussa osallistutaan myös Mynämäen Joulukadun Avajaisiin 
soihtukulkueena, josta lippukunta saa pienen korvauksen. Syksyllä osallistumme 
Bauhausin inventaarioon.  

Lippukunta tekee muuta varainhankintaa tilanteen mukaan, esimerkiksi osallistuen 
Mynämäen joulutorille. Lippukunnassa on useita nuoria, joiden tavoitteena on 
lähteä Etelä-Koreaan Maailmanjamboreelle vuonna 2023. Jamboreeta varten 
aloitetaan varainhankinta vuoden 2021 aikana. 

 

  



Liite 1 Tapahtumakalenteri 2021 

 
TAMMIKUU 
 Johtajiston kauden aloitus  
 Alueen ryhmänohjaajakurssin aloitus (vanhimmat tarpojat) 
 
HELMIKUU 
6.2. Lippukuntapäivä (samoajista ylöspäin) 
13.2. Kylmääki 2.0 piirin talvikilpailut (tarpojista ylöspäin) 
Lippukunnan talviretki (seikkailijoista ylöspäin) 
 
MAALISKUU 
5.-7.3. Erätaito 1 -retkeilykoulutus (tarpojista ylöspäin) 
13.-14.3. Riekon Kiepaus II talvi-SM-kilpailut (tarpojista ylöspäin) 
27.3. Tarpojien taitopäivä (tarpojat)  
29.3. Piirin kevätkokous ja lippukuntafoorumi (johtajat) 
Lippukunnan kevätkokous 
 
HUHTIKUU 
17.4. Riimu piirin kevät- ja seikkailijakilpailut (seikkailijat, tarpojat) 
20.-26.4. Partioviikko 
23.4. Yrjönpäivä 
25.4. Partioparaati 
 
TOUKOKUU 
Juhlavuosinäyttely kirjastossa 
8.5. Piirin sudenpentukilpailut (sudenpennut) 
8.5. Kevät-SM-kilpailut (tarpojat) 
22.5. Piirisepeli Kettu merihädässä (seikkailijat) 
Kevään päätösjuhla 
Johtajiston grilli-ilta 
 
KESÄKUU 
Kesäleiri (sudenpennut ja seikkailijat) 
10.-17.6. Piirileiri Otava (seikkailijoista ylöspäin) 
 
HEINÄKUU 
Leijankämpän talkoot 
 
ELOKUU 
4.-8.8. Piirin HuHu-leiri (samoajat ja vaeltajat) 
27.-29.8. Johtajatulet (vaeltajat ja aikuiset) 
Johtajiston kauden aloitustapahtuma 
Partion aloitusviikko, partioon ilmoittautuminen 
Ryhmät aloittavat syyskauden 
 
SYYSKUU 
11.-12.9. Piirin syysmestaruuskilpailut (samoajista ylöspäin)  
Nälkäpäiväkeräykseen osallistuminen (seikkailijoista ylöspäin)  



LOKAKUU 
Syys-SM-mestaruuskilpailut (samoajista ylöspäin) 
Bauhaus-inventaario (samoajista ylöspäin) 
15.-17.10. JOTA-JOTI 
 
MARRASKUU 
Lippukunnan syyskokous 
Joulukadunavajaiset 
 
JOULUKUU 
3.-6.12. Joululeiri 
6.12. Syyskauden päätösjuhla 
8.12. Partiolaisten kauneimmat joululaulut 
Johtajiston pikkujoulut 
 
Lisäksi lukuinen määrä piirin ja kattojärjestön tarjoamia kursseja ja tapahtumia, joille johtajat ja ryhmät 
osallistuvat vaihtelevasti sekä ryhmien omat retket noin kaksi kertaa vuodessa.  
 


