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Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintakertomus vuodesta 

2017 

 

 

Yleistä 

Naantalin Sinisten toimintaa vuonna 2017 leimasi toiminnan ja toimintatapojen kehittyminen, joka 

johti positiivisempaan ilmapiiriin ja toiminnan tehostumiseen. Lisäksi uusia johtajia saatiin vuoden 

mittaan puolisen kymmentä, millä oli positiivinen vaikutus johtajiston jaksamiseen. 

Lippukunnan viikkotoiminta on ollut vilkasta ja Taimonrannassa sijaitsevalla kololla 

kokoontui päivittäin kouluvuoden aikana ikäkausiryhmiä. Syksystä 2017 alkaen kokousten 

aikatauluja sovittelemalla ja ryhmiä yhdistämällä sovittamaan kaikki kokoukset omalle kololle eikä 

kevään jälkeen ryhmien ole tarvinnut kokoontua erikseen Karvetin monitoimitalolla. 

 

Tapahtumat 

Naantalin Siniset osallistui erilaisilla kokoonpanoilla ja kaikkien ikäkausien voimin 

Lounais-Suomen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin ja järjesti itse paljon 

erilaisia tapahtumia, joihin osallistui sekä lippukunnan omia jäseniä, mutta myös muiden 

lippukuntien partiolaisia. Erityisesti vuodesta 2017 voidaan esille nostaa lippukunnan kevätretki, 

kesäleiri ja The Tall Ships Races, jotka keräsivät paljon osallistujia. Naantalin Siniset järjesti lisäksi 

Archipelago Racen, joka on partiopiirin tapahtuma. 
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Johtajisto ja hallitus 

Lippukunnan hallitukseen kuuluivat vuonna 2017 seuraavat henkilöt: 

 

Nimi Tehtävä 

Niko Luntamo Lippukunnanjohtaja 

Emil Lohikoski Apulaislippukunnanjohtaja 

Essi Liimatainen Sihteeri 

Emma Lehtonen Rahastonhoitaja 

Juuso Räisälä Isokippari 

Laura Saari Hallituksen jäsen 

Lassi Liimatainen Hallituksen jäsen 

Anssi Heikkilä Hallituksen jäsen 

 

Lippukunnan hallitus kokoontui vuonna 2017 kahdeksan kertaa, joista kaksi on ollut 

sähköpostikokouksia nopean päätöksentekoprosessin vuoksi. Kokouksiin osallistui keskimäärin 

kuusi partiojohtajaa, joten kokoukset olivat päätösvaltaisia. Hallituksen jäsenet olivat kuluneena 

vuonna varsin nuoria, mikä on osaltaan partion arvojen mukaista. 

Lippukunnan johtajaneuvosto (PJN), joka on kaikkien toimivien johtajien, niin 

partiojohtajien kuin ryhmänjohtajien, yhteinen kuukausittain kokoontuva ryhmä, piti kokouksensa 

kouluvuoden aikana joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Kokouksiin osallistui keskimäärin 

10 johtajaa. 

Johtajiston jaksaminen on parantunut vuoden 2017 aikana ja kaikkiin ryhmiin on saatu 

vähintään kaksi johtajaa, jolloin yksittäisten johtajien paine on pienentynyt. Lisäksi tehtäviä on 

onnistuttu jakamaan tasaisemmin. Joka tapauksessa lippukunnan arkea pyöritetään pienellä 

ydinryhmällä, jolla on paljon tehtävää. Tästä huolimatta ja kenties tästä syystä on ryhmähenki 

lippukunnassa lähtenyt kohentumaan kuluneen vuoden aikana.  

 

Sudenpennut (7–9-vuotiaat) 

Sudenpennut muodostavat edelleen lippukunnan aktiivisimman ikäryhmän. Sudenpenturyhmiä on 

yhteensä neljä ja ne kokoontuvat viikoittain. Kokouksissaan sudenpennut toteuttavat partio-
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ohjelman mukaista toimintaa johtajansa opastuksella. Vuonna 2017 perustettiin yksi uusi 

sudenpentulauma. 

Sudenpennut ovat aktiivisesti osallistuneet Lounais-Suoma Partiopiirin tapahtumiin, 

joista mainittakoon sudenpentukisat keväällä ja syksyllä. Lippukunnan yhteisten tapahtumien, 

kuten kesäleiri ja kevätretken, lisäksi sudenpennut ovat vuoden aikana retkeilleet omien ryhmiensä 

kanssa. Sudenpentulaumat ovat myös järjestäneet viikkotoiminnan osana iltapurjehduksia Tokka-

Lotalla. 

 

Seikkailijat (10–12-vuotiaat) 

Seikkailijaryhmiä on lippukunnassamme kolme. Seikkailijat kokoontuvat viikoittain, ja toteuttavat 

partio-ohjelman mukaista toimintaa. Seikkailijoita osallistui lippukunnan kevätretkelle ja kesäleirille. 

Ryhmäkohtaiset retket kuuluivat myös seikkailijoiden toimintaan. Lisäksi 

seikkailijaryhmillä on ollut omia ilta- ja viikonloppupurjehduksia. 

 

Tarpojat (13–14-vuotiaat) 

Lippukunnassamme toimii kolme tarpojaryhmää, jotka kokoontuvat viikoittain toteuttaen partio-

ohjelman mukaista toimintaa. Tarpojien määrä oli vuonna 2017 ennätyksellisen suuri yli 

kymmeneen vuoteen ja tarpojalupauksensa antoi peräti 26 tarpojaa. 

 Tässä ikäkaudessa partiopiirin ja Suomen partiolaisten tarjoaman toiminnan merkitys 

kasvaa ja lippukuntamme tarpojat osallistuivatkin vuoden aikana näiden järjestöjen tapahtumiin 

useampaan otteeseen. Tarpojat ovat retkeilleet ja pitäneet omia ilta- ja viikonloppupurjehduksia 

omien ryhmiensä kanssa sekä osallistuneet lippukunnan yhteisiin tapahtumiin. 

 

Samoajat (15–17-vuotiaat) 

Lippukuntamme samoajat ovat ryhmänohjaajakoulutuksen käyneitä nuoria, jotka toimivat 

ikäkausijohtajina nuoremmille partiolaisille. Samoajilla ei ole vuoden 2017 aikana ollut säännöllistä 

omaa ikäkausitoimintaa. Samoajat ovat kuitenkin olennainen osa lippukuntaa retkillä, leireillä ja 

muissa lippukunnan sekä piirin tapahtumissa. Kuitenkin vuoden aikana oli havaittavissa samoajien 

omaa aktiivisuutta ja innostuneisuutta. He ovat osallistuneet aktiivisesti partiopiirin tapahtumiin, 
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kuten Ässikselle, Archipelago Raceen ja erilaisille kursseille. 

Pääkaupunkiseudun partiolaisten kesäleirille osallistui kaksi samoajaa ja lippukunnan 

kesäleirille viisi samoajaa, joilla oli merkittävä rooli leirillä. 

Samoajat olivat mukana toteuttamassa kevään Pop Up partioleiri -tapahtumaa. 

Marraskuun halloweenretki kokosi yhteen neljä samoajaa. 

 

Vaeltajat (18–22-vuotiaat) 

Lippukuntamme vaeltajat toimivat pääasiassa johtajatehtävissä, niin ryhmä- kuin hallintotasollakin. 

Varsinaista vaeltajaryhmää lippukunnassamme ei ole, joten oma partiotoiminta on pitkälti oman 

aktiivisuuden varassa. Partiopiiri ja Suomen partiolaiset tarjoavat vaeltajille monipuolista ohjelmaa 

(esim. koulutuksia), joiden avulla myös vaeltaja pystyy kehittämään omia taitojaan. Lippukuntamme 

vaeltajia osallistui kesällä purjehduksille ja The Tall Ships Races -tapahtumaan sekä syksyllä 

järjestetylle halloweenretkelle. Vaeltajat ovat myös aktiivisesti mukana lippukunnan tapahtumissa 

järjestäjinä. Iso osa lippukunnan aktiivisista kippareista on vaeltajaikäisiä. 

Elokuussa järjestetylle Swejamboreelle osallistui kaksi vaeltajaa itsenäisesti. Lisäksi 

kaksi vaeltajaa osallistui Naantalissa järjestettyyn Rogainingin SM-kilpailuihin ja voittivat oman 

sarjansa. 

 

Aikuiset (23–) 

Lippukunnan aikuiset toimivat pääasiassa ryhmänjohtajina ja hallinnossa. Varsinaista 

aikuistoimintaa lippukunnassa ei ollut vuoden 2017 aikana, mutta aikuisia osallistui itsenäisesti 

Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi onnistuttiin 

aktivoimaan muutamia kipparireservissä olevia aikuisia kippareita kipparoimaan purjehduksia. 

 

Purjehdustoiminta 

Vuonna 2017 Tokka-Lotta II laskettiin hieman normaalia aikaisemmin jo huhtikuun puolella. 

Toukokuun ensimmäiset viikot kuluivat huoltotöiden parissa, ja veneeseen vaihdettiin genoan 

skuuttien kaksi vinssiä, sekä korjattiin noston yhteydessä huomattu puomin helan vika. Toukokuun 

loppupuolella purjehdittiin iltapurjehdus, yksi viikonloppupurjehdus sekä yksi charterpurjehdus. 
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Kesäkuussa Tokka-Lotta osallistui lippukunnan omalle kesäleirille, joka pidettiin Kustavin 

Katinkarissa. Lisäksi Tokka-Lotta toimi yhtenä Lounais-Suomen partiopiirin veneenohjaajakurssin 

koulutusaluksista kesäkuun puolessa välissä. Juhannuspurjehduksen jälkeen purjehduksista 

pidettiin viikon mittainen huoltotauko, jonka aikana veneeseen asennettiin uusi VHF-meriradio, 

sekä AIS-lähetin/vastaanotin.  

Heinäkuun alussa Tokka-Lotta aloitti kesän matkapurjehdukset, jotka suuntautuivat 

ensin Viron rannikon kautta Kotkaan. Kotkassa Tokka-Lotta liittyi The Tall Ships Races 2017 -

regattaan, jonka mukana sen purjehti ensin Tallinnan kautta Turkuun ja osallistui myös kisan 

toiselle kilpailuosuudelle Turusta Liettuan Klaipedaan. Klaipedasta Tokka-Lotta palasi Gotlannin, 

Tukholman ulkosaariston ja Ahvenanmaan kautta takaisin Saaristomerelle ja kotisatamaan 

Ajolanrantaan.  

Syyskaudella veneellä järjestettiin lähes viikoittain ilta- ja viikonloppupurjehduksia. 

Syyskuun lopussa Tokka-Lotta osallistui meripartiolaisten vuosittaiseen Archipelago Race -

purjehduskilpailuun, joka oli tänä vuonna Naantalin Sinisten järjestämä. Tokka-Lotta sijoittui 

kilpailussa toiseksi. Lokakuun alussa veneellä järjestettiin vielä yksi koulutusviikonloppu, jonka 

tavoitteena oli kouluttaa veneenohjaajakurssille valmistutuvia naantalilaisia partiolaisia. Kurssille 

osallistui nasilaisten lisäksi partiolaisia Merimaskun Reimareista. Vene nostettiin normaaliin aikaan 

lokakuun loppupuolella ja noston yhteydessä hoidettiin veneen normaalit syyshuollot.  

Purjehduskausi 2017 oli kaikin puolin onnistunut ja kesän aikana venettä kipparoi 12 

eri kipparia joka on melko lähellä viime vuosien määrää. Positiivisena muutoksena oli etenkin 

matkapurjehdusten tasainen jakautuminen neljän eri kipparin vastuulle. Kauden aikana Tokka-

Lotta seilasi noin 2700 meripeninkulmaa ja oli liikkeellä yhteensä 90 päivää. 

 

Tokka-Lotta Atlantic Expedition 

Naantalin Sinisten syyskokous päätti käynnistää Tokka-Lotan 30-vuotisjuhlan vuoksi vuonna 2019 

Tokka-Lotta Atlantic Expedition -projektin, jonka tavoitteena on juhlia koulutusaluksen pitkää 

taivalta ja mahdollistaa samalla lukuisille partiolaisille mahdollisuuden ikimuistoiseen 

purjehdusseikkailuun. Projektissa tuotetuin varoin on tarkoitus kunnostaa Tokka-Lottaa 90-luvun 

loistoonsa, jotta sillä on jatkossakin mahdollista purjehtia koulutustarkoituksessa. 

Itse tapahtuman aikana 2019-2020 Tokka-Lotta purjehditaan Euroopan rannikoita 

pitkin Etelä-Eurooppaan, mistä se purjehditaan Atlantin yli ARC-purjehduskilpailussa (Atlantic Rally 
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for Cruisers) Karibialle. Siellä vene purjehtii talven ja keväällä 2020 se tuodaan Eurooppaan, missä 

purjehduskausi jatkuu normaalisti. 

 

Tiedotustoiminta 

Lippukunnan pääasiallisia tiedotuskanavia ovat omat internetsivut (www.naantalinsiniset.fi), 

lippukunnan ja Tokka-Lotan Facebook-sivut sekä sähköposti. Perinteisten kanavien rinnalle otettiin 

vuoden alussa lippukunnan sisäiseen viestintään Whatsapp-ryhmät, joissa on vaihteleva 

kokoonpano riippuen ryhmästä. Tärkeimmät ryhmät ovat PJN- ja hallitusryhmät, joiden kautta 

hoidetaan juoksevia asioita johtajien ja hallituksen jäsenten välillä. 

Vuoden 2017 syyskokouksessa hyväksyttiin lippukunnalle viestintäsuunnitelma, jonka 

noudattaminen aloitettiin kokouksen jälkeen. Uutuutena aloitettiin tarpeen mukaan 

kuukausittainen Minihai-tiedotteen jakaminen, joka jaetaan sähköpostina enintään kerran 

kuukaudessa. Vuoden lopussa ehdittiin lähettää yksi Minihai. 

Vuonna 2017 lippukunnan sivustolla vieraili keskimäärin 755 kävijää kuukaudessa. 

Vuonna 2017 kokonaiskävijämäärä kasvoi noin 31,7 % vuoteen 2016 verrattuna. Suurin osa 

kävijöistä päätyy lippukunnan websivustolle hakukoneiden ja Facebookin kautta. Suosituimmat 

sivut sivustolla olivat Etusivu, Ryhmät, Toimihenkilöt & Yhteystiedot ja Tiedotus. Vuoden 2017 

aikana sivustolla julkaistiin 18 tiedotetta, kun vuoden 2016 aikana julkaistiin 14 tiedotetta. 

Lippukunnan jäsenlehti Sinihai ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa, ensimmäinen 

toukokuussa ja toinen joulukuussa. Paperisen lehden lisäksi Sinihai jaettiin tiedostona Minihain 

liitteenä. 

Lokakuussa perustettiin Tokka-Lotalle oma Instagram-tili. Tokka-Lotan Facebook-sivut 

keräsivät paljon kiinnostusta vuoden aikana, erityisesti The Tall Ships Races -tapahtuman aikana 

seuraajien määrä lisääntyi merkittävästi.  
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Naantalin Sinisten ryhmät 2017–2018 

Sudenpennut 

Merikotkat Anssi Heikkilä ja Anu Väinölä 

Lentokalat Pekka Kopra ja Anu Väinölä 

Vasarahait Anu Väinölä ja Emilia Kivistö 

Sinisimpukat Marli Vahtera ja Riikka Kallio-

Nurmi 

 

Seikkailijat 

Pulleat mursut Markus Paukku, Ville Wiljanen ja 

Kristian Adofsson 

Hopeadelfiinit Waltteri Hämäläinen ja Ella 

Saarenko 

Miekkavalaat Oliver Chydenius ja Pinja Ahonen 

 

Tarpojat 

Kaakkuri Henri Reivolahti ja Nuutti Hikipää 

Meritähdet Ada Jokela ja Katie Astin 

Yöhaikarat Viivi Larri, Lotta Nurmi ja Oliver 

Chydenius 
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