Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Yleistä
Naantalin Sinisten toiminnan painopiste on ikäkausitoiminnassa. Ikäkausitoiminta
toteutetaan Suomen Partiolaiset ry:n partio-ohjelman mukaisesti, jotta se on
kasvatuksellista ja mielekästä toimintaa 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 yhteiskunnasta.
Lippukunnan arkea pyöritetään varsin pienellä määrällä johtajia, minkä vuoksi
samoajien ja vaeltajien toiminta on pääasiassa nuorempien ikäkausien johtamista.
Samoajien omaehtoinen toiminta on kuitenkin ollut aktiivista ja vertaisjohtajuudella
toimiva ryhmä toteuttaa innokkaasti partio-ohjelmaa itsenäisesti. Tästä huolimatta
nuorten johtajien tukeminen on tärkeää myös tulevan vuoden aikana ja lippukunnan
aikuisten ja vaeltajien on otettava siitä vastuu.
Naantalin Siniset viettää toimintansa 90-vuotisjuhlavuotta 2023. Kesäleirillä on
tarkoitus juhlistaa lippukunnan pitkäaikaista toimintaa koko jäsenistön voimin.

Kolo
Naantalin Sinisten viikkotoiminta keskittyy kolollemme, joka on Naantalin kaupungilta
vuokrattu omakotitalo Taimonrannankatu 2:ssa. Nykyinen vuokrasopimus on
toistaiseksi voimassa oleva, joten muuttouhkaa ei näillä näkymin ole. Lisäksi
rakennus on näillä näkymin määrittelemässä suojelluksi taloksi, jonka vuoksi
rakennusta tuskin ollaan myöskään purkamassa lähivuosina. Kuitenkin
kuukausittaiset Naantalin kaupungin perimät vuokramaksut rasittavat taloudellisesti
lippukunnan toimintaa tarpeettomasti. Voimavarojen käyttö varainkeruun heikentää
johtajien jaksamista ja mahdollisuuksia toteuttaa mielekästä ikäkausitoimintaa
naantalilaisille nuorille. Näin ollen vuokran maksusta tulee edelleen käydä
keskustelua päättäjien kanssa, jotta kaupungin harrastusmahdollisuudet eivät
yksipuolistuisi.
Pohdimme Lounais-Suomen partiopiirin kipinäjaoston kanssa mahdollisuuksia
partioharrastuksen laajentamiseen sekä nykyisen toiminnan tukemiseen ja
toimintaedellytysten turvaamiseen.

Hallitus
Naantalin Siniset ry:n hallitukseen kuuluvat:
●
●
●
●
●
●

lippukunnanjohtaja
apulaislippukunnanjohtaja (ohjelmajohtaja)
sihteeri
rahastonhoitaja
isokippari
erikseen nimetyt partionjohtajat (sis. pestijohtaja)

Lippukunnan hallitukseen kuuluu vuonna 2023 yksitoista (1) henkilöä, jotka ovat
ikäkaudeltaan vaeltajia ja aikuisia. Hallitus vastaa lippukunnan päätöksenteosta ja se
kokoontuu säännöllisesti kesäkuukausia lukuun ottamatta. Lisäksi hallitus kokoontuu
aina tarpeen vaatiessa.
Vuonna 2023 jatketaan jo aloitettua pestijärjestelmän kehittämistä.

Johtajisto – partiojohtajaneuvosto (PJN)
Partiojohtajaneuvosto on kaikkien ryhmänjohtajien ja aktiivisten lippukuntalaisten
yhteinen kokous, joka kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen
sunnuntai kesäkuukausia lukuun ottamatta. Poikkeustapauksissa muutoksista
ilmoitetaan hyvissä ajoin. PJN on tärkeä informaatiokanava ja arkirutiineista
huolehtiva toimielin. Lisäksi se koordinoi toimintaa ja ylläpitää johtajien välistä
yhteistyötä. Kokoukset voidaan tarpeen mukaan järjestää lähi- tai etäkokouksina.
Partiojohtajaneuvoston lisäksi lippukunta järjestää alkusyksystä Johtola-tapahtuman,
jossa suunnitellaan tulevaa toimintavuotta sekä pestijakoa.

Ikäkausitoiminta
Sudenpennut (7–10-vuotiaat)
Toimivia sudenpentulaumoja on kolme (3), joista nuorin perustettiin syksyllä 2022.
Laumat kokoontuvat lippukunnan kololla ja tarvittaessa muissakin toimitiloissa tämän
ollessa mahdollsita.

Sudenpennut toteuttavat Suomen Partiolaisten sudenpentuohjelmaa. Viikkotoiminta
on laumojen tärkein osa toimintaa, jota toteutetaan kololla, iltapurjehduksilla
Tokka-Lotalla ja toiminnan vaatiessa muissa paikoissa lähiseudulla.
Myös muut Lounais-Suomen partiopiirin järjestämät tapahtumat ovat myös tärkeä
osa sudenpentujen toimintaa. Piirin järjestämiin tapahtumiin, kuten kisoihin ja
toimintapäiviin, pyritään osallistumaan mahdollisimman monen sudenpennun voimin.

Seikkailijat (10–12-vuotiaat)
Lippukunnassa kokoontuu vuonna 2023 kolme (3) seikkailijaryhmää. 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.
Piiritoimintaan osallistuminen on yhä tärkeämpi osa seikkailijoiden toimintaa
verrattuna sudenpentuihin.

Tarpojat (13–15-vuotiaat)
Tarpojaryhmiä kokoontuu vuonna 2023 kaksi (2). Tarpojat suorittavat Suomen
Partiolaisten tarpojaohjelmaa, joka avulla pyritään kasvattamaan varhaisnuoria
ottamaan enemmän vastuuta sekä kehittämään heidän aktiivisuuttaan osana
lippukuntaa.
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 toimintaan, kuten erilaisille kursseille, retkille, leireille,
partiotaitokilpailuihin sekä viikonloppu- ja matkapurjehduksille, joita järjestävät sekä
lippukunta että partiopiirit ja Suomen Partiolaiset. Tarpojia pyritään jatkossakin
kannustamaan yhä enemmän osallistumaan 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 itsenäisesti. Samoajat toteuttavat Suomen
partiolaisten mukaista samoajaohjelmaa.
Vuonna 2019 aloittanut samoajaryhmä pyrkii kokoontumaan kaksi kertaa
kuukaudessa. Lippukunnan toiminnan kannalta samoajat ovat hyvin tärkeä
ikäkausiryhmä, joten toimintaa on edelleen kehitettävä ja panostettava
samoajatoiminnan tukemiseen ja erityisesti aikuiseen tukeen. Samoajia
kannustetaan osallistumaan eri tahojen, kuten Lounais-Suomen partiopiirin
järjestämille leireille ja kursseille sekä koulutuksiin. Näin samoajien on mahdollista
toteuttaa itselleen mahdollisimman mielekästä partiotoimintaa ja saada uusia
partiotuttavuuksia.
Samoajien vuoden päätapahtuma on syksyllä järjestettävä SamoajaEXPLO.

Vaeltajat (18–22-vuotiaat)
Lippukunnan vaeltajat muodostavat lippukunnan toimintaa tukevan osaston, joka
kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Lippukunnan hallitus koostuu osittain
vaeltajista. Vaeltajat toimivat pääasiassa taka-alalla viikkotoiminnasta, mutta pyrkivät
auttamaan ryhmänjohtajia järjestämällä erilaisia lippukunnan tapahtumia. Vaeltajat
toteuttavat lippukunnan varainkeruun kannalta tärkeän vuosittaisen rakettimyynnin.
Vaeltajilla on myös tärkeä rooli Tokka-Lotan kunnostuksessa talven ja kevään
aikana.
Vaeltajia kannustetaan myös osallistumaan Tokka-Lotalla matkapurjehduksille.

Aikuiset (yli 22-vuotiaat)
Aikuiset ovat pieni, mutta erityisen tärkeä osa lippukuntaa. Aikuiset johtavat
pääasiassa nuorimpia ikäkausiryhmiä 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
aikuispartioryhmiä. Pyrkimyksenä on kuitenkin mahdollisesti aloittaa tällainen
toiminta vuonna 2023, mikäli aikuisjohtajilla on tähän intoa ja henkilöresurssit
riittävät. Toiminnan tulisi olla vertaisjohdettua. 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 ovatkin aikuisten vastuulla. Lisäksi he johtavat kunnostustoimintaa aluksella.

Aikuiset osallistuvat pääasiassa päällystötehtävissä Tokka-Lotan purjehduksille
mahdollistaen purjehdustoiminnan lapsille ja nuorille yhdessä vaeltajien kanssa.

Tokka-Lotta II ja purjehdustoiminta
Tokka-Lotalla järjestetään kaikille lippukunnan ryhmille omia
ilta- ja
viikonloppupurjehduksia. Lisäksi kesällä järjestetään saaristo- ja matkapurjehduksia
ikäkausille seikkailijoista ylöspäin.
Lippukunnan omia ilta- ja viikonloppupurjehduksia mainostetaan lippukunnan
sisäisissä viestintäkanavissa sekä 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 pelastautumiskurssia ja muita mahdollisia
merenkulun kursseja. Mahdollisuuksien mukaan Tokka-Lotta osallistuu myös
Lounais-Suomen partiopiirin ja Suomen partiolaisten tapahtumiin ja koulutuksiin.
Purjehdustoiminta on Naantalin Sinisten ydintoimintaa ja mahdollistaa osaltaan
laadukkaan meripartiotoiminnan naantalilaisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

Hallinto
Hallinnon kehittämisen projektit eivät kaikki edenneet loppuun vuoden 2022 aikana,
joten näitä jatketaan tulevana vuonna 2023.

Pestijärjestelmän kehittäminen
Vuonna 2023 pyritään edelleen kehittämään lippukunnan hallintoa siten, että
hallintorakenne selkiytyisi. Tämä edesauttaa ja tukee pesteissä olevien henkilöiden
toimintaa sekä tehostaa lippukunnan rutiineja. Kun toiminta on hyvin johdettua ja
selkeää, on myös ikäkausikausitoiminnan järjestäminen yhä laadukkaampaa, mikä
on kaiken toimintamme perusta.
Toimenpiteitä ja tavoitteita tämän saavuttamiseksi ovat muun muassa:
Toimenpiteet
● Ohjeistuksen kirjoittaminen lippukunnan tarkoituksiin

● Pestikuvausten kirjoittaminen ja yhdenmukaistaminen viestintäsuunnitelman
kanssa
● Pestijärjestelmän kouluttaminen lippukunnan samoajille, vaeltajille ja aikuisille
Tavoitteet
● Pestijärjestelmän hallitseminen lippukunnassamme
● Pestinhaltijoiden konkreettinen tukeminen
● Pestinhaltijat tietävät, mitkä ovat heidän tehtävänsä
oma-aloitteisesti toimia pesteissään
● Yksittäisen pestinhaltijan työmäärän väheneminen
● Päällekkäisten työtehtävien poistaminen

ja

osaavat

Lippukunnan sääntöjen päivittäminen
Naantalin Siniset ry:n säännöt on kirjoitettu Patentti- ja Rekisterihallituksen
ennakkotarkastamien (2.9.2003 ja 15.9.2003) partiolippukunnille annettujen
mallisääntöjen mukaisesti ja ne on hyväksytty kevätkokouksessa 1.3.2009. On
kuitenkin havaittu, etteivät lippukunnan nykyiset säännöt palvele tämänhetkistä
toimintaa: säännöt ovat selvästi vanhentuneet ja sisältävät nykyiseen tilanteeseen
nähden virheellistä tietoa. Lippukunnan hallitus jatkaa sääntöuudistuksen
työstämistä loppuun ja huomioi myös tämän vaikutuksen taustayhteisösopimukseen.
Tavoitteina on muun muassa:
● Tarkastellaan toimintaa ja toiminnan laatua nykyisessä toimintaympäristössä
● Hallinnon määrittely ja Suomen Partiolaisten johtokolmikkojärjestelmän
mahdollinen käyttöönotto
● Pestijärjestelmän mahdollinen sisällyttäminen lippukunnan sääntöihin
● Taustayhteisöjen tietojen päivittäminen
● Kokoussääntöjen ja menettelyiden päivittäminen vastaamaan nykyhetkeä

Taustayhteisösopimuksen päivitys
Naantalin seurakunnan kanssa solmittu taustayhteisösopimuksen päivitys aloitettiin
vuonna 2022 keskusteluilla ja sopimustekstin muokkaamisella seurakunnan kanssa.
Tulevana vuonna on tarkoitus saattaa uudistettu sopimus voimaan.

Tiedottaminen
Naantalin Siniset toteuttaa viestintäsuunnitelmaa ja pyrkii tiedottamaan
mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevien tiedotuskanavien kautta.
Erityisesti sosiaalinen media korostuu tiedottamisessa, sillä tavoitettavat ovat usein
varsin nuoria lippukuntalaisia ja täten tieto saavuttaa ihmiset myös esimerkiksi
sähköpostia nopeammin. Sähköpostin tulisi kuitenkin jatkossakin olla ensisijainen
tiedotuskanava virallisemmissa asioissa.

Pääasiassa tieto retkistä, talkoista ja tapahtumista kulkee partiolaisille ja heidän
huoltajilleen ryhmänjohtajien ja internetsivujen (www.naantalinsiniset.fi) kautta.
Viestintäsuunnitelman perusteella pyritään kuitenkin edelleen kehittämään
sähköpostin käyttämistä kaikessa tiedottamisessa, jolloin tiedonkulun välikäsiä
voidaan
vähentää.
Tässä
apuna
käytetään
Suomen
Partiolaisten
Kuksa-järjestelmää, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet hallita tiedotusta sähköisesti.
Kuksaa käytetään tapahtumien ja ryhmien hallinnassa. Jotta tieto kulkee
luotettavasti, osoitteenmuutokset on toimitettava jäsensihteerille tai suoraan Suomen
Partiolaisille Kuksa-rekisterin kautta.
Lippukuntamme lehti Sinihai ilmestyy tämän ollessa mahdollista kaksi kertaa
vuodessa ja se jaetaan jäsenille keväällä partioparaatin yhteydessä ja syksyllä
itsenäisyyspäivän lupauksenantotilaisuudessa Naantalin kirkossa.
Whatsapp-ryhmien kautta jaetaan tietoa johtajille ja vanhemmille ikäkausille
kohdennettuihin ryhmiin. Näiden ryhmien kehittämistä jatketaan vuoden mittaan.
Johtajiston väliseen viestintään käytetään myös suljettua ryhmää Facebookissa,
mutta aktiivisemmin WhatsAppissa “PJN-ryhmää”.
Lippukunnan näkyvyyttä pyritään lisäksi parantamaan Facebookin, Instagramin sekä
muiden sosiaalisen median kanavien avulla. Esimerkiksi Instagram toimii
nopeampana ja nykyaikaisempana tiedotusvälineenä kuin nettisivut, jonka avulla
myös huoltajat sekä muut partiolaiset pääsevät tutustumaan paremmin
toimintaamme. 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 partioviikolla ja itsenäisyyspäivänä.
Lippukunnanjohtaja osallistuu Rannikkoseudun alueryhmän kokouksiin ja lippukunta
tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden rannikkoseudun lippukuntien
kanssa. Erityisesti pyrimme yhdistämään voimavaroja muiden naantalilaisten
partiolippukuntien kanssa tämän ollessa tarpeellista, jotta mielekäs partiotoiminta on
mahdollista resurssien vähäisyydestä huolimatta. Yhteistoimintaa ovat esimerkiksi
erilaiset
tapahtumat.
Lisäksi
Naantalin
Siniset
pyrkivät
kehittämään
meripartiotoimintaa ja tukemaan tarvittaessa myös muita Naantalin lippukuntia
merenkulkukoulutuksessa.

Taustayhteistyösopimuksen päivitys viimeistellään
yhteistyössä seurakunnan edustajien kanssa.

tulevana

vuonna

2023

