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Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 

2018 
 

 

Yleistä 
Naantalin Sinisten toiminnan painopiste pyritään pitämään ikäkausitoiminnassa. Ikäkausitoiminta toteute-

taan Suomen Partiolaiset ry:n partio-ohjelman mukaisesti, jolloin se on kasvatuksellista ja mielekästä toi-

mintaa nuorille. Lippukunta pyrkii turvaamaan harrastusmahdollisuuden mahdollisimman monelle nuorelle 

sosiaalisiin ja taloudellisiin lähtökohtiin katsomatta. Pitkäjänteisen partiokasvatuksen ja ikäkausitoiminnan 

avulla tuetaan myös nuorten johtajien valmiuksia ottaa enemmän vastuuta itsestään, muista ja yhteiskun-

nasta. 

Lippukunnan arkea pyöritetään varsin vähäisellä määrällä johtajia, joten samoaja- ja vaeltajaikäkausien oh-

jelman toteuttaminen on resurssien puuttuessa hankalaa ja vähäistä. Tästä huolimatta pyrimme kehittä-

mään näidenkin ikäkausien toimintaa monipuolisemmaksi myös ensi vuonna. 

Vuonna 2017 pyrimme kehittämään lippukunnan meripartiotoimintaa nuorille helpommin lähestyttäväksi 

ja tässä edistyttiin. 2018 jatkamme tätä työtä, jotta kaikki saisivat kokea meripartion ja merellisessä ympä-

ristössä toimimisen hienouden. Erittäin tärkeässä roolissa on lippukunnan koulutusalus Tokka-Lotta II, joka 

käyttöastetta kasvatetaan tiedotuksen ja käyttömahdollisuuksien parantamisella. Tuleva vuosi on myös 

Suomen Partiolaisten meripartiotoiminnan kannalta merkittävä vuosi, sillä meripartioleiri Satahanka XII jär-

jestetään tulevan vuoden heinä-elokuussa. 

 

Kolo 
Naantalin Sinisten viikkotoiminta keskittyy kolollemme, joka on Naantalin kaupungilta vuokrattu omakoti-

talo Taimonrannantie 2:ssa. Nykyinen vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, joten muuttouhkaa ei 

ole. Kuitenkin kuukausittaiset Naantalin kaupungin perimät vuokramaksut rasittavat taloudellisesti lippu-

kunnan toimintaa tarpeettomasti. Voimavarojen käyttö varainkeruun heikentää johtajien jaksamista ja 

mahdollisuuksia toteuttaa mielekästä ikäkausitoimintaa naantalilaisille nuorille. Näin ollen vuokran mak-

susta tulee käydä keskustelua päättäjien kanssa, jotta kaupungin harrastusmahdollisuudet eivät yksipuolis-

tuisi. 

 

Hallitus 
Naantalin Siniset ry:n hallitukseen kuuluvat: 

• lippukunnanjohtaja 

• apulaislippukunnanjohtaja 

• sihteeri 

• rahastonhoitaja 

• isokippari 

• erikseen nimetyt partionjohtajat. 
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Lippukunnan hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) henkilöä ja vuonna 2018 hallituksessa istuu kah-

deksan (8) henkilöä. 

Hallitus vastaa lippukunnan päätöksenteosta ja se kokoontuu vähintään kahden kuukauden välein kesäkuu-

kausia lukuun ottamatta. Lisäksi hallitus kokoontuu aina tarpeen vaatiessa. 

 

Johtajisto – partiojohtajaneuvosto (PJN) 
Partiojohtajaneuvosto on kaikkien ryhmänjohtajien ja aktiivisten lippukuntalaisten yhteinen kokous, joka 

kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai kesäkuukausia lukuun ottamatta. Poikkeustapauksissa 

muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin. PJN on tärkeä informaatiokanava ja arkirutiineista huolehtiva toimie-

lin. Lisäksi se koordinoi toimintaa ja ylläpitää johtajien välistä yhteistyötä. 

Partiojohtajaneuvoston lisäksi lippukunta järjestää syksyllä Johtola-tapahtuman, jossa suunnitellaan tulevaa 

toimintavuotta sekä pestijakoa. 

 

Ikäkausitoiminta 

Sudenpennut (7-10-vuotiaat) 

Sudenpennut ovat lippukunnan suurin ikäkausiryhmä vuonna 2018. Tällöin toimivia sudenpentulaumoja on 

neljä (4), joista nuorin perustettiin syksyllä 2017. Kolme laumoista kokoontuu lippukunnan kololla ja yksi 

Karvetin monitoimitalolla kolon tilojen rajallisuuden vuoksi. 

Sudenpennut toteuttavat Suomen Partiolaisten sudenpentuohjelmaa. Viikkotoiminta on laumojen tärkein 

osa toimintaa, jota toteutetaan sekä kololla että iltapurjehduksilla Tokka-Lotalla. Sudenpennut osallistuvat 

vuonna 2018 myös lippukunnan kevätretkelle sekä kesäleirille, joka on tarkoitus järjestää, jotta sudenpen-

nutkin pääsevät leireilemään. Satahanka XII ei ole suunnattu sudenpennuille, joten oma kesäleiri tulee tar-

peeseen. 

Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämät tapahtumat ovat myös tärkeä osa sudenpentujen toimintaa. Piirin 

järjestämiin tapahtumiin pyritään osallistumaan mahdollisimman monen sudenpennun voimin. 

Seikkailijat (10-12-vuotiaat) 
Lippukunnassa kokoontuu vuonna 2018 kolme (3) seikkailijaryhmää, joista yksi (1) on tyttö- ja toiset kaksi 

(2) poikaryhmiä. Nuoremman poikaryhmän johtajana toimii kolme vuonna 2017 ryhmänohjaajakoulutuksen 

(ROK) käynyttä samoajapoikaa. 

Seikkailijat toteuttavat Suomen Partiolaisten seikkailijaohjelmaa, joka koostuu neljästä pääilmansuuntiin 

jaetuista aktiviteeteistä. Lisäksi ilta- ja viikonloppupurjehdukset sekä retket ovat tärkeä osa toimintaa, joka 

toteutetaan ryhmän oman toimintasuunnitelman mukaisesti. Sudenpennut osallistuvatkin lippukunnan ke-

vätretkelle ja kesäleirille. 

Piiritoimintaan osallistuminen on yhä tärkeämpi osa seikkailijoiden toimintaa verrattuna sudenpentuihin. 

Tarpojat (13-15-vuotiaat) 
Tarpojaryhmiä kokoontuu vuonna 2018 kolme (3), joista kaksi (2) on poika- ja yksi (1) tyttöryhmiä. Tarpojat 

suorittavat Suomen Partiolaisten tarpojaohjelmaa, joka avulla pyritään kasvattamaan varhaisnuoria otta-

maan enemmän vastuuta sekä kehittämään heidän aktiivisuuttaan osana lippukuntaa. Lippukunnan tarpo-

jatoiminta on ollut viime vuosina vähäisempää muihin ikäkausiin verrattuna, mutta tulevana vuonna on 
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nähtävissä monipuolisempaa tarpojatoimintaa, joka on tärkeää johtajaresurssien kehittämisessä pitkällä 

aikavälillä. 

Tarpojaikäkauden tärkein tavoite on seikkailijana opittujen taitojen vahvistaminen ja syventäminen ikäkau-

den lopussa alkavaa johtajakoulutusta varten. Johtajakoulutusta silmällä pitäen tarpojaikäiset pääsevät 

ajoittain opettamaan seikkailijoita vanhemman johtajan avustuksella. 

Tarpojat kokoontuvat viikoittain ja osallistuvat lippukunnan tempauksiin sekä pieniin työtehtäviin. Tarpo-

jaikäisiä kannustetaan osallistumaan seikkailijaohjelmaan verrattuna haastavampaan toimintaan, kuten eri-

laisille kursseille, retkille, leireille, partiotaitokilpailuihin sekä viikonloppu ja matkapurjehduksille, joita jär-

jestävät sekä lippukunta että partiopiirit ja Suomen partiolaiset. Vuoden 2018 tärkein tapahtuma lienee Sa-

tahanka XII, jonka tärkein kohderyhmä ovat juuri tarpojat. Tarpojia pyritään kuitenkin kannustamaan yhä 

enemmän osallistumaan myös matkapurjehduksille, jolloin merenkulkukasvatusta pystytään syventämään 

merkittävästi paremmin kuin viikkotoiminnassa. 

Samoajat (15-17-vuotiaat) 
Samoajat ovat ryhmänohjaajakoulutuksen käyneitä johtajaikäisiä partiolaisia. Suurin osa samoajista toimii 

ryhmänjohtajina nuorempien ikäkausien ryhmissä ja toteuttavat samalla omaa samoajaohjelmaansa itse-

näisesti. Samoajat toteuttavat Suomenpartiolaisten mukaista samoajaohjelmaa. 

Oman samoajaohjelmansa lisäksi samoajille lippukunta ei ole järjestänyt säännöllistä toimintaa, mutta 

vuonna 2018 samoajien toimintaa pyritään kehittämään monipuolisemmaksi. Kuitenkin heitä kannustetaan 

osallistumaan eri tahojen, kuten LounaisSuomen partiopiirin järjestämille leireille ja kursseille sekä koulu-

tuksiin. Näin samoajien on mahdollista toteuttaa itselleen mahdollisimman mielekästä partiotoimintaa ja 

saada uusia partiotuttavuuksia. 

Samoajien tärkein tapahtuma vuonna 2018 on meripartioleiri Satahanka XII, jonne he osallistuvat joko leiri-

läisinä tai avustavat leirin järjestämisessä.  

Vaeltajat (18-22-vuotiaat) 
Lippukunnan vaeltajat muodostavat lippukunnan tukevan osaston, joka kokoontuu muutaman kerran vuo-

dessa. Lippukunnan hallitus koostuu pääasiassa vaeltajista ja he hoitavat muutenkin suurimman osan lippu-

kunnan hallinnosta. Vaeltajat toimivat taka-alalla viikkotoiminnasta, mutta pyrkivät auttamaan ryhmänjoh-

tajia järjestämällä erilaisia lippukunnan tapahtumia. Vaeltajat toteuttavat lippukunnan varainkeruun kan-

nalta tärkeän vuosittaisen rakettimyynnin. 

Aikuiset (yli 22-vuotiaat) 
Aikuiset ovat pieni, mutta tärkeä osa lippukuntaa. Aikuiset johtavat pääasiassa nuorimpia ikäkausiryhmiä eli 

sudenpentuja ja seikkailijoita. Aikuisten vähäisen määrän vuoksi nuoremmat ikäkaudet ovat ottaneet vas-

tuuta myös tehtävistä, jotka määritellään partio-ohjelman mukaisesti aikuisille. Varsinaista aikuisikäkau-

siohjelmaa lippukunnassamme ei toteuteta ja tällä hetkellä ei kokoonnu aikuispartioryhmiä. Aikuisilla on 

myös tärkeä osa monissa tapahtumissa, kuten leireillä ja kursseilla. He osallistuvat myös itsenäisesti piirin ja 

Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin ja kursseille. 
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Tokka-Lotta II ja purjehdustoiminta 
Tokka-Lotan käyttöastetta pyritään kasvattamaan vuonna 2018 vuoden 2017 kasvavan trendin mukaisesti. 

Pyrimme mainostamaan matkapurjehduksia erityisesti tarpojille ja samoajille, mutta yhä kasvavissa määrin 

myös seikkailijoille, joille tarjoamme nuorille sopivia purjehdusmahdollisuuksia. 

Vuonna 2018 aletaan valmistelemaan Tokka-Lotan 30-vuotisjuhlavuoden Tokka-Lotta Atlantic Expedition -

projektia, jolla koulutusaluksemme on tarkoitus kunnostaa 1990-luvun loistoonsa. Tämä vaatii suuria pon-

nistuksia kipparistolta ja projektiryhmältä, sillä veneen kunnostamiseen on kerättävä suuri rahasumma. 

Projektin tarkoituksena on osallistua vuonna 2019 ARC-purjehduskisaan, jossa kilpaillaan Atlantin valtame-

ren ylityksessä. Pyrimme hankkimaan yhteistyötahoja ja tarkoituksenamme onkin lähestyä muun muassa 

Naantalin seurakuntaa ja kaupunkia sekä seudun yrityksiä. Tämä projekti on tärkeä elinvoimaisen naantali-

laisen meripartiotoiminnan jatkumisen kannalta. 

Erityisesti samoajia ja vaeltajia kannustetaan osallistumaan Lounais-Suomen partiopiirin ja Suomen partio-

laisten järjestämille merenkulkukursseille, jotta saadaan lisättyä kiinnostusta merenkulkua kohtaan. Lisäksi 

Tokka-Lotalle on kasvatettava tulevien vuosien aikana uusi päällystösukupolvi. 

Purjehduskausi 2018 
Purjehduskauden 2018 aikana pyrimme järjestämään matkapurjehduksen, jonka aikana tutustumme Selkä-

meren, Ahvenanmaan ja Suomenlahden majakoihin. Tämä purjehduksen on tarkoitus olla osa siirtopurjeh-

dusta Satahanka-leirille, jonka jälkeen pyrimme osallistumaan Viaporin Tuoppi -purjehduskisaan. Lisäksi to-

teutamme mahdollisuuksien mukaan saaristopurjehduksia kesän aikana.  

Keväällä ja syksyllä järjestetään ryhmien tarpeen mukaan viikonloppu- ja iltapurjehduksia. Ryhmät osallistu-

vat myös aktiivisesti Tokka-Lotan keväthuoltoon järjestämällä huoltokokouksia telakalla. 

Satahanka XII 
Lippukunta pyrkii osallistumaan Suomen Partiolaisten järjestämälle meripartioleiri Satahanka XII:lle, joka 

järjestetään Loviisa Rönnäsissä 30.7.-6.8.2018. Osallistujat ovat pääasiassa tarpojia, joille leiri on suunnattu. 

Suurimman panoksen leirin järjestämiseen lippukunta antaa osallistumalla sinne koulutusalus Tokka-Lotan 

kanssa. Panos on suuri, sillä alus on koko leirin ajan miehitetty ja sen kuljettaminen matkapurjehduksilla 

leirille vie aikaa ja vaatii paljon kippareilta ja alusta siirtävältä miehistöltä. 

Saaristomeren laivueen ja Suomen Partiolaisten meripartiotoiminta 
Tokka-Lotta osallistuu koulutusaluksena tarvittaessa Lounais-Suomen partiolaisten veneenohjaajakurssille 

sekä Suomen Partiolaisten kipparikurssille. Lisäksi osallistumme Archipelago Race -purjehduskilpailuun. 

 

Tiedottaminen 
Naantalin Siniset ry on valmistellut vuonna 2017 viestintäsuunnitelman, jonka toteuttaminen aloitetaan as-

teittain vuonna 2018.  

Pääasiassa tieto retkistä, talkoista ja tapahtumista kulkee partiolaisille ja heidän huoltajilleen ryhmänjohta-

jien ja internetsivujen (www.naantalinsiniset.fi) kautta. Viestintäsuunnitelman perusteella pyritään kuiten-

kin kehittämään sähköpostin käyttämistä kaikessa tiedottamisessa, jolloin tiedonkulun välikäsiä voidaan 

http://www.naantalinsiniset.fi/
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vähentää. Tässä apuna käytetään Suomen Partiolaisten Kuksa-järjestelmää, joka tarjoaa hyvät mahdollisuu-

det hallita tiedotusta sähköisesti. Kuksaa tullaan käyttämään vuonna 2018 yhä enemmän myös tapahtu-

mien ja ryhmien hallinnassa. 

Lippukuntamme lehti Sinihai ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja se jaetaan jäsenille keväällä partioparaatin 

yhteydessä ja syksyllä itsenäisyyspäivän lupauksenantotilaisuudessa Naantalin kirkossa. Jotta tieto kulkee 

luotettavasti, osoitteenmuutokset on toimitettava jäsensihteerille tai suoraan Suomen Partiolaisille Kuksa-

rekisterin kautta. 

Vuoden 2017 alussa otettiin käyttöön Whatsapp-ryhmiä, joissa jaettiin johtajiston välillä tietoa kohdennet-

tuihin ryhmiin. Näiden ryhmien kehittämistä jatketaan vuoden mittaan. Johtajiston väliseen viestintään käy-

tetään myös suljettua ryhmää Facebookissa  

Lippukunnan näkyvyyttä pyritään lisäksi parantamaan Facebookin ja vastaavien palveluiden kautta. Kesällä 

2017 koulutusaluksemme Tokka-Lotan Facebook-sivut saivat valtavasti huomiota The Tall Ships Races -ta-

pahtuman takia ja tätä näkyvyyttä pyritään kehittämään jatkuvasti vuoden mittaan. Lippukunnalla on lisäksi 

omat Facebook-sivut, joita pyritään myös kehittämään. Lippukunnan sivuilla Naantalin Siniset näyttäytyy 

ulkopuolisille nuorisoliikkeenä, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia ja yh-

teiskuntakelpoisia kansalaisia unohtamatta yhdessäoloa ja vapaaaikaa.  

 

Yhteistyö 
Naantalin seurakunta on lippukuntamme taustayhteisö. Pyrimme pitämään säännöllistä yhteyttä seurakun-

taan ja osallistumme muutaman kerran vuodessa avustajina messuissa, yleensä partioviikolla ja itsenäisyys-

päivänä. 

Lippukunnanjohtaja osallistuu rannikkoseudun alueryhmän kokouksiin ja lippukunta tekee mahdollisuuk-

sien mukaan yhteistyötä muiden rannikkoseudunlippukuntien kanssa. Erityisesti pyrimme yhdistämään voi-

mavaroja muiden naantalilaisten partiolippukuntien kanssa, jotta mielekäs partiotoiminta on mahdollista 

resurssien vähäisyydestä huolimatta. Yhteistoimintaa ovat esimerkiksi erilaiset tapahtumat. Lisäksi Naanta-

lin Siniset pyrkivät kehittämään meripartiotoimintaa ja tukemaan tarvittaessa myös muita Naantalin lippu-

kuntia merenkulkukoulutuksessa. 


