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Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 

2020 
 

 

Yleistä 
Naantalin Sinisten toiminnan painopiste on ikäkausitoiminnassa. Ikäkausitoiminta toteutetaan Suo-

men Partiolaiset ry:n partio-ohjelman mukaisesti, jolloin se on kasvatuksellista ja mielekästä toimin-

taa nuorille. Lippukunta pyrkii turvaamaan harrastusmahdollisuuden mahdollisimman monelle nuo-

relle sosiaalisiin ja taloudellisiin lähtökohtiin katsomatta. Pitkäjänteisen partiokasvatuksen ja ikä-

kausitoiminnan avulla tuetaan myös nuorten johtajien valmiuksia ottaa enemmän vastuuta itses-

tään, muista ja yhteiskunnasta. 

Lippukunnan arkea pyöritetään varsin pienellä määrällä johtajia, minkä vuoksi samoajien ja vaelta-

jien toiminta on pääasiassa nuorempien ikäkausien johtamista. Vaikka erityisesti samoajien oma 

toiminta on ollut hyvin vähäistä viime vuosina, tulevana vuonna toiminnan voidaan odottaa lisään-

tyvän merkittävästi suuren ja innokkaan samoajaosaston vuoksi. Näin ollen samoajatoiminnan ke-

hittäminen ja tukeminen on eräs tärkeimmistä kehityskohdista. Lisäksi nuorten johtajien tukeminen 

on tärkeää tulevan vuoden aikana ja tästä on lippukunnan aikuisten ja vaeltajien otettava vastuu. 

Tokka-Lotta Atlantic Expedition -projekti (TLAE) on vuosien 2019–2020 suurin tapahtuma, jolla juh-

listetaan koulutusaluksemme 30-vuotista purjehdustaivalta. Tammikuussa 2020 Tokka-Lotalla aloi-

tetaan projektin Karibian purjehdukset, jonka jälkeen alus purjehtii Atlantin yli takaisin Eurooppaan. 

Toukokuussa aloitetaan Euroopan paluupurjehdukset ja alus palaa takaisin Suomeen heinä–elo-

kuussa, jolloin aloitetaan normaalit ilta- ja viikonloppupurjehdukset. 

Vuosina 2017–2019 pyrimme kehittämään lippukunnan meripartiotoimintaa nuorille helpommin lä-

hestyttäväksi ja tässä edistyttiin. Työ jatkuu edelleen, jotta kaikki saisivat kokea meripartion ja me-

rellisessä ympäristössä toimimisen hienouden. Erittäin tärkeässä roolissa on lippukunnan koulutus-

alus Tokka-Lotta II, joka käyttöastetta kasvatetaan tiedotuksen ja käyttömahdollisuuksien paranta-

misella. TLAE-projektilla on jo nyt havaittu olevan positiivinen vaikutus kiinnostukseen meriparti-

osta. 

Lounais-Suomen partiopiiri järjestää 22.–27.7.2019 Otava-piirileirin Maisaaressa. Lippukunta osal-

listuu leirille seikkailijoiden ja vanhempien ikäkausien voimin. Tokka-Lotta ei välttämättä ehdi lei-

rille, mutta lippukunta pyrkii osallistumaan leirin kalustotarpeisiin Vikla-jollalla. 

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

omakotitalo Taimonrannantie 2:ssa. Nykyinen vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, joten 

muuttouhkaa ei ole. Kuitenkin kuukausittaiset Naantalin kaupungin perimät vuokramaksut rasitta-

vat taloudellisesti lippukunnan toimintaa tarpeettomasti. Voimavarojen käyttö varainkeruun hei-
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kentää johtajien jaksamista ja mahdollisuuksia toteuttaa mielekästä ikäkausitoimintaa naantalilai-

sille nuorille. Näin ollen vuokran maksusta tulee käydä keskustelua päättäjien kanssa, jotta kaupun-

gin harrastusmahdollisuudet eivät yksipuolistuisi. 

 

Hallitus 
Naantalin Siniset ry:n hallitukseen kuuluvat: 

 lippukunnanjohtaja 

 apulaislippukunnanjohtaja 

 sihteeri, joka lisäksi toimii tiedotusvastaavana 

 rahastonhoitaja 

 isokippari 

 erikseen nimetyt partionjohtajat, joista yksi (1) on TLAE-projektista vastaava henkilö 

Lippukunnan hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) henkilöä, jotka ovat vaeltajia ja aikuisia. 

Hallitus vastaa lippukunnan päätöksenteosta ja se kokoontuu vähintään kahden kuukauden välein 

kesäkuukausia 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. Poik-

keustapauksissa muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin. PJN on tärkeä informaatiokanava ja arkiru-

tiineista huolehtiva toimielin. Lisäksi se koordinoi toimintaa ja ylläpitää johtajien välistä yhteistyötä. 

Partiojohtajaneuvoston lisäksi lippukunta järjestää alku syksystä Johtola-tapahtuman, jossa suunni-

tellaan tulevaa toimintavuotta sekä pestijakoa. 

 

Ikäkausitoiminta 

Sudenpennut (7–10-vuotiaat) 

Sudenpennut ovat lippukunnan suurin ikäkausiryhmä vuonna 2020. Toimivia sudenpentulaumoja 

on neljä (3), joista nuorin perustettiin syksyllä 2020. Laumat kokoontuvat lippukunnan kololla. 

Sudenpennut toteuttavat Suomen Partiolaisten sudenpentuohjelmaa. Viikkotoiminta on laumojen 

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

Myös muut Lounais-Suomen partiopiirin järjestämät tapahtumat ovat myös tärkeä osa sudenpen-

tujen toimintaa. Piirin järjestämiin tapahtumiin pyritään osallistumaan mahdollisimman monen su-

denpennun voimin. 

Seikkailijat (10–12-vuotiaat) 

Lippukunnassa kokoontuu vuonna 2020 viisi (4) seikkailijaryhmää. Vuonna 2020 ryhmänohjaaja-

kurssille osallistuneet samoajat ovat apujohtajina seikkailijaryhmissä. 
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Seikkailijat toteuttavat Suomen Partiolaisten seikkailijaohjelmaa, joka koostuu neljästä pääilman-

suuntiin jaetuista aktiviteeteistä. Lisäksi ilta- ja viikonloppupurjehdukset sekä retket ovat tärkeä osa 

toimintaa, joka toteutetaan ryhmän oman toimintasuunnitelman mukaisesti. Seikkailijat osallistuvat 

myös lippukunnan kevätretkelle. 

Piiritoimintaan osallistuminen on yhä tärkeämpi osa seikkailijoiden toimintaa verrattuna sudenpen-

tuihin. Seikkailijoiden vuoden päätapahtuma on piirileiri Otava, jolle he osallistuvat nuorimpana ikä-

kausiryhmänä. 

Tarpojat (13–15-vuotiaat) 

Tarpojaryhmiä kokoontuu vuonna 2020 kolme (3), joista kaksi (2) on poika- ja yksi (1) tyttöryhmiä. 

Tarpojat suorittavat Suomen Partiolaisten tarpojaohjelmaa, joka avulla pyritään kasvattamaan var-

haisnuoria ottamaan enemmän vastuuta sekä kehittämään heidän aktiivisuuttaan osana lippukun-

taa. 

Tarpojaikäkauden tärkein tavoite on seikkailijana opittujen taitojen vahvistaminen ja syventäminen 

ikäkauden 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. 

Tarpojaikäisiä kannustetaan osallistumaan seikkailijaohjelmaan verrattuna haastavampaan toimin-

taan, kuten erilaisille kursseille, retkille, leireille, partiotaitokilpailuihin sekä viikonloppu ja matka-

purjehduksille, joita järjestävät sekä lippukunta että partiopiirit ja Suomen partiolaiset. Tarpojia py-

ritään kannustamaan yhä enemmän osallistumaan matkapurjehduksille, jolloin merenkulkukasva-

tusta pystytään syventämään merkittävästi paremmin kuin viikkotoiminnassa. Erityisesti tarpojia 

pyritään saamaan miehistöksi TLAE-projektin Itämeren paluulegeille, jotka ovat sisällöltään lähim-

pänä normaaleja matkapurjehduksia. 

Tarpojien vuoden päätapahtuma on Otava-piirileiri ja tarpojia pyritään innostamaan osallistumaan 

leirille suurin joukoin. 

Samoajat (15–17-vuotiaat) 

Samoajat ovat ryhmänohjaajakoulutuksen käyneitä johtajaikäisiä partiolaisia. Suurin osa samoajista 

toimii ryhmänjohtajina nuorempien ikäkausien ryhmissä ja toteuttavat samalla omaa samoajaohjel-

maansa itsenäisesti. Samoajat toteuttavat Suomen partiolaisten mukaista samoajaohjelmaa. 

Vuonna 2019 aloitti useiden vuosien jälkeen uusi samoajaryhmä, joka pyrkii kokoontumaan sään-

nöllisesti joka toinen viikko. Lippukunnan toiminnan kannalta samoajat ovat hyvin tärkeä ikäkausi-

ryhmä, joten toimintaa on edelleen kehitettävä ja panostettava samoajatoiminnan tukemiseen ja 

erityisesti aikuiseen tukeen. Samoajia kannustetaan osallistumaan eri tahojen, kuten LounaisSuo-

men partiopiirin järjestämille leireille ja kursseille sekä koulutuksiin. Näin samoajien on mahdollista 

toteuttaa itselleen mahdollisimman mielekästä partiotoimintaa ja saada uusia partiotuttavuuksia. 

Samoajien vuoden tärkein tapahtuma on osallistuminen TLAE-projektin legeille, jotka suuntautuvat 

Karibialle, keski-Euroopan rannikoille ja Itämerelle. Yhdessä vaeltajien kanssa heidän on mahdollista 
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osallistua kansainväliseen toimintaan Euroopan satamakaupungeissa. 

Samoajat osallistuvat piirileiri Otavalle, missä he osallistuvat oman toimintansa lisäksi leirin työpes-

teihin. 

Vaeltajat (18–22-vuotiaat) 

Lippukunnan vaeltajat muodostavat lippukunnan toimintaa tukevan osaston, joka kokoontuu muu-

taman kerran vuodessa. Lippukunnan hallitus koostuu osittain vaeltajista ja he hoitavat muutenkin 

suurimman osan lippukunnan hallinnosta. Vaeltajat toimivat taka-alalla viikkotoiminnasta, mutta 

pyrkivät auttamaan ryhmänjohtajia järjestämällä erilaisia lippukunnan tapahtumia. Vaeltajat toteut-

tavat lippukunnan varainkeruun kannalta tärkeän vuosittaisen rakettimyynnin. Vaeltajilla on myös 

tärkeä rooli Tokka-Lotan kunnostuksessa talven ja kevään aikana. 

Vaeltajien vuoden tärkein tapahtuma on osallistuminen TLAE-projektin legeille, jotka suuntautuvat 

Karibialle, keski-Euroopan rannikoille ja Itämerelle. Yhdessä samoajien kanssa heidän on mahdol-

lista osallistua kansainväliseen toimintaan Euroopan satamakaupungeissa ja toteuttaa samalla vael-

tajien ulkomaanprojekteja. 

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

ryhmiä eli sudenpentuja ja seikkailijoita. Aikuisten vähäisen määrän vuoksi nuoremmat ikäkaudet 

ovat ottaneet vastuuta myös tehtävistä, jotka määritellään partio-ohjelman mukaisesti aikuisille. 

Varsinaista aikuisikäkausiohjelmaa lippukunnassamme ei toteuteta ja tällä hetkellä ei kokoonnu ai-

kuispartioryhmiä. Aikuisilla on myös tärkeä osa monissa tapahtumissa, kuten leireillä ja kursseilla. 

He osallistuvat myös itsenäisesti piirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin ja kursseille. 

Aikuiset osallistuvat suurella panoksella Tokka-Lotan kunnostukseen ja vaativimmat tehtävät ovat-

kin aikuisten vastuulla. Lisäksi he johtavat kunnostustoimintaa aluksella. Aikuiset osallistuvat myös 

osaltaan TLAE-projektin vaativimmille purjehduksille sekä päällystössä että miehistön jäseninä. 

 

Tokka-Lotta II ja purjehdustoiminta 

Vuonna 2019 aloitettu Tokka-Lotta Atlantic Expedition -projekti jatkuu vuonna 2020. Tammikuussa 

alkavat yli 15-vuotiaille partiolaisille suunnatut Karibian purjehdukset, joita järjestetään yhteensä 

neljä (4) kappaletta. Kahden viikon mittaisilla purjehduksilla kierrellään eteläisen Karibianmeren 

saarivaltioita. Huhti- ja toukokuussa Tokka-Lotta purjehditaan Karibialta Bermudan ja Azoreiden 

kautta takaisin Eurooppaan. Perillä Englannin Plymouthissa on tarkoitus olla toukokuun aikana. 

Kesä- ja heinäkuussa järjestetään neljä (4) kahden viikon mittaista purjehdusta Englannista Suo-

meen. Purjehdukset ovat suunnattu pääasiassa yli 15-vuotiaille partiolaisille. Matkan varrella on tar-

koitus poiketa ainakin Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Muita 

mahdollisia purjehduskohteita ovat Norja, Puola ja Baltian maat. Perillä kotisatamassa Ajolanran-
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nassa on tarkoitus olla heinäkuun lopussa. Elokuusta alkaen Tokka-Lotta palaa normaaliin purjeh-

dustoimintaan ja tavoitteena on järjestää jokaisella halukkaalle ryhmälle ilta- ja viikonloppupurjeh-

dus. Veneen korjaustarvetta arvioidaan kesän ja syksyn aikana, ja mikäli ei havaita merkittäviä kor-

jaustrpeita, jotka vaatisivat veneen säilytyksen hallissa, telakoidaan Tokka-Lotta tavalliseen ta-

paansa Tätilän telakalle Merimaskuun talveksi 2020–2021. 

TLAE-purjehduksien mainostus tehdään pääosin lippukunnan sosiaalisen median kanavien (Face-

book, Instagram, Twitter) ja sisäisten viestintäkanavien (Minihai, sähköposti, Whatsapp) kautta. Par-

tiolaiset ovat aktiivisesti ilmoittutuneet TLAE-projektin purjehduksille, ja talven 2020 Karibian pur-

jehdukset on jo myyty loppuun. Kesän 2020 purjehduksille ilmoittautuminen alkaa vuodenvaihteen 

jälkeen. Lippukunnan omia ilta- ja viikonloppupurjehduksia mainostetaan lippukunnan sisäisissä 

viestintäkanavissa ja suoraan ryhmille. 

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

partiolaisten järjestämille merenkulkukursseille, jotta kiinnostusta merenkulkua kohtaan saadaan 

lisättyä. Samoajia kannustetaan osallistumaan Lounais-Suomen partiopiirin veneenohjaajakurssille 

ja vaeltajia Suomen Partiolaisten kipparikurssille. Lisäksi mainostetaan Suomen Partiolaisten pelas-

tautumiskurssia ja muita mahdollisia merenkulun kursseja. Mahdollisuuksien mukaan Tokka-Lotta 

osallistuu myös Lounais-Suomen partiopiirin tapahtumiin ja koulutuksiin. Tutkakurssin järjestämistä 

syksyllä 2020 yhdessä Turun Partio-Sissien kanssa selvitetään. 

 

Tiedottaminen 
Naantalin Siniset toteuttaa viestintäsuunnitelmaa ja pyrkii tiedottamaan mahdollisimman tehok-

kaasti käytettävissä olevien tiedotuskanavien kautta. Erityisesti sosiaalinen media korostuu tiedot-

tamisessa, sillä tavoitettavat ovat usein varsin nuoria lippukuntalaisia.  

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

mänjohtajien ja internetsivujen (www.naantalinsiniset.fi) kautta. Viestintäsuunnitelman perusteella 

pyritään kuitenkin kehittämään sähköpostin käyttämistä kaikessa tiedottamisessa, jolloin tiedonku-

lun välikäsiä voidaan vähentää. Tässä apuna käytetään Suomen Partiolaisten Kuksa-järjestelmää, 

joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet hallita tiedotusta sähköisesti. Kuksaa käytetään tapahtumien ja 

ryhmien hallinnassa. 

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

raatin yhteydessä ja syksyllä itsenäisyyspäivän lupauksenantotilaisuudessa Naantalin kirkossa. Jotta 

tieto kulkee luotettavasti, osoitteenmuutokset on toimitettava jäsensihteerille tai suoraan Suomen 

Partiolaisille Kuksa-rekisterin kautta. 

Whatsapp-ryhmien kautta jaetaan tietoa johtajille ja vanhemmille ikäkausille kohdennettuihin ryh-

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

tetään myös suljettua ryhmää Facebookissa  

http://www.naantalinsiniset.fi/
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Lippukunnan näkyvyyttä pyritään lisäksi parantamaan Facebookin ja vastaavien palveluiden kautta. 

Naantalin Siniset näyttäytyy ulkopuolisille nuorisoliikkeenä, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista 

ja nuorista vastuuntuntoisia ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia unohtamatta yhdessäoloa ja vapaa-

aikaa. 

Yhteistyö 
Naantalin seurakunta on lippukuntamme taustayhteisö. Pyrimme pitämään säännöllistä yhteyttä 

seurakuntaan ja osallistumme muutaman kerran vuodessa avustajina messuissa, yleensä partiovii-

kolla ja itsenäisyyspäivänä. 

Lippukunnanjohtaja osallistuu rannikkoseudun alueryhmän kokouksiin ja lippukunta tekee mahdol-

lisuuksien mukaan yhteistyötä muiden rannikkoseudunlippukuntien kanssa. Erityisesti pyrimme yh-

distämään voimavaroja muiden naantalilaisten partiolippukuntien kanssa, jotta mielekäs partiotoi-

minta on mahdollista resurssien vähäisyydestä huolimatta. Yhteistoimintaa ovat esimerkiksi erilai-

set tapahtumat. Lisäksi Naantalin Siniset pyrkivät kehittämään meripartiotoimintaa ja tukemaan tar-

vittaessa myös muita Naantalin lippukuntia merenkulkukoulutuksessa. 


