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TOIMINTASUUNNITELMA 2016 
 

Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa.  

 

Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta toteuttaa 

omaa toimintaa ja osallistuu piirin ja SP:n toimintaan. Lippukunnassa toimivat SP:n voimassa olevat 

ikäkaudet: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat sekä aikuiset. 

 

Erityistä vuonna 2016 
 

Vuonna 2016 on tarjolla piiri- ja suurleirejä kaikille ikäkausille: Piirin talvileiri Tules 25.–28.2.2016, 

Tammileiri 9.–12.6.2016 ja Finnjamboree Roihu 20.–28.7.2016. 

 

Vuonna 2016 ei järjestetä erillistä syksyn aloitusta ja partioon ilmoittautumista vaan uusien 

partiolaisten ilmoittautumiset kerätään sähköisesti. 

 

Partiolaiset on yksi ensi vuoden Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde. Lippukunta järjestää 

yhdessä Nakkilan seurakunnan kanssa Yhteisvastuutapahtuman ja osallistuu keräyksen toteuttamiseen. 

 

Vuosi 2017 on lippukunnan 40. toimintavuosi. Valmistaudutaan tulevaan juhlavuoteen. 

 

SP:n ja piirin strategiakausi on 2015–2018. Strategian painopisteet huomioidaan soveltuvin osin 

lippukunnan toiminnassa. Partion strategiset painopisteet ovat:  

I Partio kuuluu kaikille (avoimuus) 

II Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen (johtajuus) 

III Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani (yhteistyö) 

IV Partio on aktiivinen viestijä (viestintä) 

V Lippukunnan toiminnan laadun tukeminen 

 

Toimintasuunnitelma on laadittu siten, että jokaisen osa-alueen lopuksi on kirjattu ko. osa-alueen 

normaalin toiminnan ohella tehtävät erityiset tavoitteet/painopisteet vuonna 2016. Toiminta-

kertomuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutumista. 

 

 

OHJELMATOIMINTA  
 

Lippukunnan yhteiset tapahtumat 
 

Keväällä pidetään kevään päätöstapahtuma. Lippukunta osallistuu piirin syksyn aloituskampanjaan 

sekä Eskari- ja/tai Iltis-kampanjoiden toteutukseen. Syksyllä markkinoidaan partion alkamista. 

Ilmoittautumiset kerätään sähköisesti. 

 

Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen soihtukulkue, seppeleenlasku sankarihaudoille ja 

lupauksenanto kirkossa. Lippukunnan jäsenille järjestetään joulujuhla. Jouluaattona sytytetään 

seurakunnan kynttilät sankarihaudoille. Viattomien lasten päivänä osallistutaan enkelikirkkoon. 

 

Yhteistyössä Nakkilan seurakunnan kanssa järjestetään Yhteisvastuutapahtuman 14.2.2016 ja 

osallistutaan aktiivisesti keräyksen toteuttamiseen. 
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Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Uusien partiolaisten ilmoittautumiset kerätään sähköisesti Kuksan kautta. 
- Erityistä huomiota kiinnitetään keväänpäätöksen ohjelmaan ja järjestelyihin. Tapahtuma on koko lippukunnalle ja 

kutsutaan mukaan myös vanhempia. Vanhempien osallistuminen huomioidaan ohjelmassa. 
- Jokaisesta ikäluokasta on osallistujia kaikissa lippukunnan yhteisissä tapahtumissa. 
- Enkelikirkkoon osallistuu johtajien lisäksi seikkailijoita ja/tai tarpojia. 
 

Ikäkausien toiminta 
 

Sudenpennut 
Lippukunnassa toimii kaksi laumaa. Laumat kokoontuvat viikoittain kesäaikaa lukuun ottamatta. 

Seikkailijoihin siirtyville sudenpennuille järjestetään siirtymävaihetapahtuma.  

 

Seikkailijat 

Lippukunnassa toimii yksi seikkailijajoukkue. Joukkue kokoontuu viikoittain kesäaikaa lukuun 

ottamatta. Seikkailijoille järjestetään sepeli. 

 

Tarpojat 

Lippukunnassa toimii yksi tarpojavartio. Vartio kokoontuu viikoittain kesäaikaa lukuun ottamatta. 

Tarpojat voivat osallistua piirin järjestämiin tarpojien tapahtumiin. Piiri järjestää vuonna 2016 

tarpojille syyskuussa Tarpojien taitopäivän sekä toukokuussa selviytymismajakan ja marraskuussa 

yhteiskuntamajakan. Tavoitteena on, että tarpojat osallistuvat vähintään yhteen piirin järjestämään 

tapahtumaan. 

 

Samoajat 

Lippukunnassa on yksi samoajavartio. Vartio kokoontuu oman suunnitelman mukaan. 

Vartionjohtajana toimii yksi samoajista ja hänen tukenaan aikuinen luotsi. Samoajat hoitavat erilaisia 

projekteja lippukunnassa. Samoajat voivat osallistua piirin järjestämiin samoajien tapahtumiin. Piiri 

järjestää vuonna 2016 tammikuussa MasterÄssä-samoajatapahtuman. Tavoitteena on, että samoajat 

osallistuvat vähintään yhteen piirin järjestämään tapahtumaan. 

 

Vaeltajat ja aikuiset 

Lippukunnan johtajaneuvosto sekä muita johtajatapaamisia pyritään pitämään säännöllisin väliajoin. 

Johtajille järjestetään johtajahuolto vähintään kerran vuodessa. Johtajia osallistuu piirin 

Lippukuntapäivään. Johtajat voivat osallistua myös muihin piirin järjestämin tapahtumiin. 

Lippukunnan johtajia toimii erilaisissa tehtävissä piirissä. 

 
Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Lippukunnassa on toimintaa kaikissa ikäkausissa. 
- Järjestetään siirtymävaihe ja sepeli yhteisenä tapahtumana. 
- Rekrytoidaan vanhempia avuksi sudenpentutoiminnan toteutukseen. 
- Tarpojat osallistuvat vähintään yhteen piirin/SP:n tapahtumaan. 
- Samoajat osallistuvat vähintään yhteen piirin/SP:n tapahtumaan. 
- Järjestetään JN vähintään keväällä ja syksyllä. 
- Panostetaan johtajahuollon ohjelmaan ja osallistumisaktiivisuuteen. 

 

Leirit ja retket 
 

Hiihtolomaviikolla järjestetään piirin talvileiri Tules 25.–28.2.2016 tarpojille ja vanhemmille 

ikäkausille. Sudenpentujen ja seikkailijoiden päivä piirin talvileirillä 27.2.2016. Sudenpentujen ja 

seikkailijoiden piirileiri Tammileiri järjestetään 9.–12.6.2016 ja Finnjamboree Roihu 20.–28.7.2016.  
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Lippukunnan perinteinen syysleiri järjestetään lokakuun alussa. Ryhmät järjestävät omia päivä- ja 

yöretkiä. Tavoitteena on, että kaikki ryhmät järjestävät vuoden aikana vähintään yhden oman retken. 

 
Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Lippukunnasta osallistutaan Tulekselle, Tammileirille ja Roihulle. 
- Syysleirillä on osallistujia kaikista ikäkausista. 
- Kaikki ryhmät järjestävät vähintään yhden oman retken. 
 

Kilpailut 
 

Piirin sudenpentukilpailut järjestetään toukokuussa. Piirin Savu2016- seikkailijakilpailut järjestetään 

piirin kevätkisojen yhteydessä huhtikuussa. Tarpojat ja sitä vanhemmat ikäkaudet voivat osallistua 

piirin talvi-, kevät- ja syyskilpailuihin.  

 
Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Sudenpennut ja seikkailijat osallistuvat omiin kisoihinsa. 
- Lippukunnasta osallistuu vähintään yksi vartio piirin talvi-, kevät- tai syyskilpailuihin. 
 

 

KOULUTUS 
 

Lippukunnan jäsenet osallistuvat partiokoulutukseen tarpeen mukaan. Lippukunnan koulutuksien 

koordinoinnista huolehtii koulutusvastaava KoVa.  

 

Lippukunta kannustaa johtajia kouluttautumaan. Lippukunta maksaa johtajien koulutukset tilanteen 

mukaan. Lisäksi omaa koulutusta järjestetään tarvittaessa johtajien tapaamisissa. 

 

Lippukunnan jäseniä osallistuu piirin kursseille kouluttajina. 

 
Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Lippukunnasta vähintään 2 johtajaa suorittaa pj-peruskurssin. 
- Lippukunnasta osallistuu johtaja lippukunnanjohtamiskurssille. 
- Tarpojia ja samoajia osallistuu erätaitoperuskurssille. 
- Tarpojia osallistuu ROK-kurssille. 

 

 

VIESTINTÄ 
 

Lippukunta julkaisee omaa Oma Napa -lehteä. Lehti ilmestyy vähintään kerran syyskaudella ja kerran 

kevätkaudella. Lehden tekemisestä vastaa päätoimittaja. 

 

Lippukunnalla on kotisivut osoitteessa www.nakkilanpartiolaiset.fi ja Facebook-sivu. Kotisivuilta 

löytyy ajankohtaiset tiedot ryhmien toiminnasta ja tapahtumista. Facebook-sivulla kerrotaan 

lippukunnan toiminnasta aktiivisemmin ja monipuolisemmin sekä julkaistaan kuvia tapahtumista. 

 

Lippukunnan tapahtumista tiedotetaan majan ilmoitustauluilla, kotisivuilla, facebook-sivuilla, 

lippukunnan sähköpostilistoilla sekä partiolaisten mukana kotiin lähetettävillä tiedotteilla. Toiminnasta 

tiedotetaan myös koulujen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä kunnan erilaisilla tiedotuskanavilla.  

 

Tapahtumien tiedotuksesta vastaa tapahtuman vastuuhenkilö. Kotisivujen ja facebook-sivujen 

päivityksestä vastaa kotisivujen päivittäjä(t). Kotisivujen ja sähköpostilistojen ylläpidosta vastaa 

kotisivuvastaava. 

 

http://www.nakkilanpartiolaiset.fi/
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Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Oma Napa ilmestyy vähintään kaksi kertaa. 
- Oma Napan sähköinen versio julkaistaan Issuu-muodossa. 
- Lippukunta osallistuu paikalliseen Yhteisvastuukeräys-tapahtumaan, missä saadaan näkyvyyttä. 
- Lippukunnalle valitaan oma huuto 

 

 

MAJA JA KALUSTO 
 

Lippukunnan toiminta keskittyy pääasiassa omalle partiomajalle, joka sijaitsee Nakkilan keskustassa, 

seurakunnan mailla. Viikoittain toimivat ryhmät sekä lippukunnan hallitus kokoontuvat majalla. 

Lisäksi ryhmät järjestävät majalla omia retkiään, ja majalla pidetään muita johtajiston kokouksia. 

 

Majan ja kodan päivittäisestä hoidosta vastaa lippukunnan majava (majavastaava). Majalla 

kokoontuvat ryhmät vastaavat viikoittaisista siivouksista majavan laatiman listan mukaan. 

 

Uutta kalustoa hankitaan tarvittaessa. Kaluston hankinnasta vastaa hallitus.  

 
Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Majalle laaditaan siivouslista ja varmistetaan, että ryhmät noudattavat sitä. 
- Majalla pidetään talkoot vähintään kerran vuodessa. 
- Selvitetään, miten varmistetaan oikeus majan tontin käyttöön tulevina vuosina. 
 

 

HALLINTO 
 

Lippukunnassa järjestetään kaksi varsinaista lippukunnan kokousta. Sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään helmi-maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa.  

 

Lippukunnan hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lippukunnan edustajat osallistuvat piirin kevät- ja 

syyskokouksiin ja Huittisten alueen aluekokouksiin. 

 
Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Sääntömääräisiin kokouksiin osallistuu jäseniä hallituksen ulkopuolelta. 
- Lippukunnasta osallistuu edustaja piirin kevätkokoukseen ja piirin syyskokoukseen. 
- Lippukunnasta osallistuu edustaja kaikkiin aluekokouksiin. 
- Kehitetään Kuksan aktiivista käyttöä. 
- Kehitetään lippukunnan toiminnansuunnittelua osallistamalla johtajistoa enemmän mukaan. Toimintakertomuksessa 

arvioidaan toimintasuunnitelman toteutumista. 
 

 

TALOUS 
 

Lippukunta anoo avustusta Nakkilan kunnalta ja Nakkilan seurakunnalta. 

 

Omatoimisena varainhankintana vuonna 2016 järjestetään syksyllä omenahillon myynti sekä joulun 

alla adventtikalenterien myynti. Lisäksi myytävänä on lippukunnan tuotteita. Uutena tuotteena 

myyntiin tulee pipo. Partiosynttäreitä järjestetään kysynnän mukaan. 

 
Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Hillomyynnin tuotto 600 € 
- Adventtikalenterien myynnin tuotto 500 € 
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HUOMIONOSOITUKSET 
 

Lippukunnan toiminnassa mukana olevia jäseniä muistetaan seuraavien tapahtumien johdosta: 

ylioppilasjuhla, ensimmäinen ammattiin valmistuminen, avioliittoon vihkiminen tai parisuhteen 

rekisteröiminen, lapsen syntymä, tasakymmenvuotispäivä 50 vuodesta ylöspäin.  

 

Tukijoita, toiminnantarkastajia ja yhteistyökumppaneita muistetaan joulukortilla. 

 

Ansioituneille johtajille anotaan piirin ja SP:n ansiomerkkejä. Ansiomerkkien anomisesta vastaa 

lippukunnan ansiomerkkitoimikunta. Itsenäisyyspäivänä lippukunta jakaa ansioituneelle jäsenelle 

Napaktiivisuus-tunnustuksen. 

 
Tavoitteet/toimenpiteet: 
- Lippukunta anoo ansiomerkkejä omille johtajille. 

- Jaetaan Napaktiivisuus-tunnustus 
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TAPAHTUMAKALENTERI 2016 
 

TAMMIKUU 

22.–24.1.  MasterÄssä, samoajien ohjelmatapahtuma (L-SP) 

 

HELMIKUU 

6.2. Leimahdus 2016 talvikilpailut (L-SP) 

25.–28.2. Tules 2016 piirin talvileiri (L-SP) 

27.2. Sudenpentujen ja seikkailijoiden päivä Tuleksella (L-SP) 

 

MAALISKUU 

8.3.  Uusien lippukunnanjohtajien ilta (L-SP) 

11.–13.3.  Erätaitoperuskurssi (L-SP) 

 

HUHTIKUU 

3.4.  Piirin kevätkokous, Lippukuntafoorumi (L-SP) 

18.–24.4. Partioviikko, Roihuviikko 

23.4. Savu 2016 kevätkilpailut ja seikkailijakilpailut (L-SP) 

24.4. Partioparaati 

27.4. Kansallinen veteraanipäivä 

 Lippukunnan kevätkokous (NaPa) 

 

TOUKOKUU 

7.5. Sudenpentukilpailut (L-SP) 

27.–29.5. Selviytymismajakka Operaatio Mars (L-SP) 

 Kevään päätös (NaPa) 

 

KESÄKUU 
9.–12.6. Tammileiri (L-SP) 

 

HEINÄKUU 

20.–28.7.  Finnjamboree Roihu (SP) 

 

 

 

 

 

ELOKUU 

 Kauden aloitus, ryhmien toiminta alkaa (NaPa) 

 

SYYSKUU 

 Omenahillokampanja (NaPa) 

10.–11.9.  Syyskilpailut (L-SP) 

24.9. Tarpojien taitopäivä (L-SP) 

25.9.  Lippukuntapäivä (L-SP) 

30.9.–2.10.  Lippukunnanjohtamiskurssi (L-SP) 

 

LOKAKUU 

 Syysleiri (NaPa) 

30.10. Piirin syyskokous 

 

MARRASKUU 

 Lippukunnan syyskokous (NaPa) 

 Adventtikalenteri-tempaus (NaPa) 

25.–26.11.  Yhteiskuntamajakka Saippuaooppera 

 

JOULUKUU 

6.12. Soihtukulkue, lupauksenanto (NaPa) 

 Lippukunnan joulujuhla (NaPa) 

24.12. Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille (NaPa) 

28.12. Enkelikirkko (NaPa) 


