
Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2023

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

1. Toiminnan kehittäminen painopisteen avulla vuonna 2023

Vuoden 2023 painopistealue on kestävästi partiossa.

Tavoite: Ohjata lippukunnan toimintaa kestävämpään suuntaan. Kestävään
kehitykseen liittyy myös Suomen Partiolaisten kaksivuotinen (2022-2023)
ohjelmapainotus Sanoista tekoihin. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan
yhteiskunnallista muutosta, jonka tarkoituksena on taata tuleville sukupolville
hyvät oltavat. Tavoitteena onkin, että lapset ymmärtävät mitä kestävä kehitys
on, ja saavat tietoja ja taitoja toimia kestävästi partiossa ja muussa elämässä.

Tukitoimet: Lippukunnan vuonna 2022 perustettu Kestävästi partiossa
-projektiryhmä jatkaa toimintaansa. Projektiryhmä pyrkii Kestävästi partiossa
-tunnuksen saamiseen ja painospistealueen muuhun toteuttamiseen.
Projektiryhmä vastaa käytännön toimien ideoimisesta ja esittelystä muulle
lippukunnalle. Lisäksi tukena käytetään Sanoista tekoihin
-ohjelmapainotuksen mukana tulevaa valmista materiaalia kaikkien



ikäkausien partiotoiminnassa käytettäväksi. Ikäkausivastaavat panostavat
toiminnansuunnitteluun kausien alussa ja varmistavat, että ohjelmapainotus
ja teemat toteutuvat ryhmien toimintasuunnitelmissa.

Mittarit: Kestävästi partiossa -tunnuksen saaminen. Retkillään kasvisruokaa
tehneiden ryhmien määrä. Tehtyjen ohjelmapainotuksen aktiviteettien määrä.

2. Lippukunnan toiminta

Lippukunnan yhteiset leirit, retket ja tapahtumat

Vuonna 2023 ylläpidetään edelleen lippukunnan monipuolista retki- ja
leiritoimintaa ja jatketaan kuudetta vuotta lippukunnan Retkiguru-projektia.

Tammikuussa lippukunta järjestää yhdessä Mynämäen seurakunnan kanssa
Tammikirkko jumalanpalveluksen. Alkuvuodesta lippukunta pyrkii
järjestämään seikkailijoille ja sitä vanhemmille talviretken. Keväällä
järjestetään partioviikolla vuotuinen yrjönpäivänjuhla, jossa nuoremmat
ikäkaudet antavat partiolupauksensa. Lippukunta osallistuu Lounais-Suomen
Partiopiirin perinteiseen partioparaatiin. Kevään päätteeksi järjestämme omat
kevätkauden päättäjäiset, jossa jaetaan kevään aikana suoritetut merkit.

Kesällä 2023 lippukunta järjestää Lappileirin yhdessä Yläneen
Korpijunkkarien kanssa. Leirille lähtevät kaikki ikäkaudet seikkailijoista
ylöspäin. Leirin aikana tutustutaan Lappiin ja paikalliseen kulttuuriin erilaisten
vierailukohteiden, lyhyen vaelluksen sekä muun ohjelman avulla.
Sudenpennuille pyritään järjestämään oma ikäkausiretki keväällä sekä
retkiviikonloppu kesällä. Kesän retkiviikonloppuun osallistuvat myös
perhepartiolaiset.

Vuonna 2023 järjestetään myös maailmanjamboree Etelä-Koreassa.
Suomesta jamboreelle osallistuu noin 900 partiolaista, Maahisista osallistuu
kuusi henkilöä. Maailmanjamboree on maailman suurin partioleiri, jonne
osallistuu kymmeniätuhansia partiolaisia kymmenistä eri maista. Leiri koostuu
monenlaisista aktiviteeteista, joissa tutustutetaan eri maista tulleita
partiolaisia järjestäjämaan kulttuuriin ja tapoihin.

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. Lappileirille lähdetään yhdessä
alueeseen kuuluvien Yläneen Korpijunkkarien kanssa. Samoajaikäisille
suunnattu ryhmänohjaajakoulutus järjestetään yhdessä alueen kanssa.
Lippukunta osallistuu piirin sudenpentukisojen järjestämiseen yhdessä alueen
kanssa.

Sudenpentutoiminta 7-9v.

Syksyllä 2022 - keväällä 2023 lippukunnassa toimii kolme laumaa.
Tavoitteena on, että syksyllä 2023 aloittaa kolme laumaa, kun vanhimmat
siirtyvät seikkailijoiksi ja 1.-luokkalaisista tulee uusi lauma.

Vuoden aikana jokainen lauma kokoontuu kerran viikossa. Laumailloissa
suoritetaan sudenpentujen partio-ohjelmaa. Jokainen lauma suorittaa
vähintään kuusi jälkeä vuoden 2023 aikana. Laumanjohtajat eli Akelat tekevät
yhteistyötä toiminnansuunnittelussa ja ikäkausivastaava tukee koko
ikäkauden toimintaa sekä johtajia.

Sudenpennut retkeilevät vähintään kerran keväällä sekä syksyllä, joko omalla
tai sudenpentujen yhteisellä yöretkellä. Sudenpentulaumat osallistuvat myös
lippukunnan yhteiselle joululeirille sekä yhteisiin tapahtumiin. Sudenpennut
osallistuvat keväällä partiotaitokilpailuihin.



Seikkailijatoiminta 10-12v.

Keväällä 2023 toimii kaksi seikkailijajoukkuetta, 4.-luokkalaisilla omansa ja
5.-luokkalaisilla omansa. Tavoitteena on, että syksyllä 2023 aloittaa kolmas
joukkue sudenpennuista siirtyvistä seikkailijoista. Seikkailijajoukkueet
kokoontuvat kerran viikossa. Koloilloissa suoritetaan seikkailijaohjelman
mukaisia ilmansuuntia sekä haasteita. 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 yöretkellä. Seikkailijajoukkueet osallistuvat
myös Lounais-Suomen Partiopiirin partiotaitokilpailuihin ja
seikkailijatapahtumiin.

Seikkailijat osallistuvat lippukunnan talviretkelle, joululeirille ja yhteisiin
tapahtumiin. Seikkailijat osallistuvat kesällä lippukunnan järjestämälle
Lappileirille.

Tarpojatoiminta 12-15v.

Keväällä 2023 toimii kaksi tarpojavartiota, joista toinen siirtyy syksyllä
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 Yläneen Korpijunkkareiden kanssa
järjestettävälle Lappileirille. Tarpojavartiot osallistuvat myös



partiotaitokilpailuihin, piirin tarjoamiin ohjelmatapahtumiin ja ikäkaudelle
suunnattuihin koulutuksiin. Tarpojaluotsit tekevät yhteistyötä
toiminnansuunnittelussa ja ikäkausivastaava tukee koko ikäkauden toimintaa
sekä johtajia.

Samoajatoiminta 15-17v.

Vuonna 2023 lippukunnassa toimii yksi samoajavartio. Tavoitteena on, että
samoajavartio kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Suuri 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, koulutuksiin ja kisoihin sekä Suomen
Partiolaisten samoajatapahtuma Exploon ja kisoihin. Samoajat osallistuvat
Yläneen Korpijunkkareiden kanssa järjestettävälle Lappileirille. Luotsi ja
ikäkausivastaava tukevat ikäkauden toimintaa.

Vaeltajatoiminta 18-22v.

Vuonna 2023 lippukunnassa toimii yksi vaeltajavartio. Vaeltajat toteuttavat
vaeltajaohjelmaa vaihtelevissa ryhmissä. Vaeltajat osallistuvat myös
Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumiin, kisoihin
sekä koulutuksiin, kuten Johtajatulille. Vaeltajat osallistuvat Yläneen
Korpijunkkareiden kanssa järjestettävälle Lappileirille. Luotsi ja
ikäkausivastaava tukevat ikäkauden toimintaa.

Perhepartio

Perhepartiolaiset ovat alle kouluikäisiä lapsia yhdessä vanhempansa kanssa.
Lippukunnan perhepartioryhmä aloitti toimintansa vuonna 2020. Tavoitteena
on, että ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Perhepartiolaiset
järjestävät oman retken vähintään kaksi kertaa vuodessa ja osallistuvat myös
lippukunnan yhteisille retkille ja tapahtumiin, kuten sudenpentujen ja
perhepartiolaisten kesäretkelle. Perhepartio-ohjaaja johtaa
perhepartiotoimintaa.

Aikuispartio

Mynämäen Maahisilla toimii yksi 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 kisoihin, koulutuksiin ja tapahtumiin, kuten
Johtajatulille. Aikuisluotsi ohjaa aikuispartion toimintaa.



Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus 2023

Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus on “Kestävästi partiossa”.
Lippukunnan kaikki ryhmät käyttävät Suomen Partiolaisten tuottamia
ohjelmapainotusmateriaaleja toiminnassaan. Ohjelmapainotus on myös osa
lippukunnan omaa toiminnan kehittämisen painopistettä vuonna 2023.

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.

Kololla toimii myös lippukunnan lainavarustepankki, jolla pyritään
mahdollistamaan kaikkien osallistuminen retkille ja tapahtumiin mikäli omat
varusteet ovat puutteelliset. Lainavarusteista huolehtii kolovouti ja johtajat
yhdessä.



Uusien jäsenten rekrytointi

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

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

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.

Leijankämppä

Lippukunta on huoltovastuussa Leijankorven yhteismetsän retkeilymajasta
Leijankämpästä. Vuonna 2023 lippukunta talkoilee Leijankämpällä kaksi
kertaa vuodessa. 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 osallistuu aktiivisesti sudenpentu- ja seikkailijakilpailuihin.
Tavoitteena on, 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 2023 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 2023 erityistavoitteena on, että

- Partiojohtajaperuskurssille osallistuu vähintään yksi henkilö.

- Ryhmänohjaajakoulutukseen osallistuvat kaikki tarpojista samoajiin siirtyvät.

- Erätaito 1 (retkeily) -kurssille osallistuvat kaikki tarpojat.



Sidosryhmien kanssa työskentely

- Taustayhteisönsä Mynämäen seurakunnan kanssa lippukunta tekee
yhteistyötä mm. osallistumalla mahdollisiin tapahtumiin sekä
itsenäisyyspäivän kunniavartioon. Lippukunta osallistuu jumalanpalvelukseen
alkuvuodesta. 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 Mynämäen Yrittäjien kanssa osallistumalla
joulukadunavaukseen soihtukulkueena.

3. Talous

Anomukset ja tuet

Lippukunta anoo tukea toimintaansa Mynämäen seurakunnalta sekä
Mynämäen kunnalta. Lisäksi kesällä 2023 järjestettävää Lappileiriä varten
haetaan tukea Vakka-Suomen nuorisosäätiöltä. 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 Lappileiriä ja
maailmanjamboreeta varten.





Liite 1 Tapahtumakalenteri 2023

TAMMIKUU
Tammikirkko
7.-8.1. Johtajiston kauden aloitus

HELMIKUU
4.2. Lippukuntapäivä (samoajista ylöspäin)
11.2. Hätätapaus 2023 piirin talvikilpailut (tarpojista ylöspäin)
Lippukunnan talviretki (seikkailijoista ylöspäin)
Johtajiston talvieräretki

MAALISKUU
3.-5.3. Erätaito 1 -retkeilykoulutus (tarpojat)
Lippukunnan kevätkokous

HUHTIKUU
1.-2.4. Saviralli 2023 piirin kevät- ja seikkailijakilpailut (seikkailijat, tarpojat)
2.4. Piirin kevätkokous ja lippukuntafoorumi (johtajat)
17.-23.4. Partioviikko
23.4. Yrjönpäivä
29.4. Piirin sudenpentukilpailut (sudenpennut)

TOUKOKUU
7.5. Partioparaati
Kevään päätösjuhla
Johtajiston grilli-ilta

KESÄKUU
9.-17.6 Lappileiri
Perhepartion ja sudenpentujen kesäretki

HEINÄKUU
Leijankämpän talkoot

ELOKUU
1.-12.8. Maailmanjamboree Etelä-Koreassa
Johtajiston kauden aloitus
Partion aloitusviikko, partioon ilmoittautuminen
Ryhmät aloittavat syyskauden
25.-28.8. Johtajatulet (vaeltajista ylöspäin)

SYYSKUU
Nälkäpäiväkeräykseen osallistuminen (seikkailijoista ylöspäin)

LOKAKUU
14.-15.10. Syys-SM-kilpailut (samoajista ylöspäin)
20.-22.10. Explo (samoajat)
20.-22.10. JOTA-JOTI
Bauhaus-inventaario (samoajista ylöspäin)



MARRASKUU
Lippukunnan syyskokous
Joulukadunavajaiset

JOULUKUU
Joululeiri
Syyskauden päätösjuhla
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.


