
Toimintakertomus 2022

Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n

toimintakertomus vuodesta 2022

Yleistä

Vuonna 2022 Meripartiolippukunta Naantalin Sinisten toiminta pääsi alkuvuotta lukuun ottamatta

palaamaan kohti normaaleja toimintatapoja koronapandemian jälkeen. Kokouksia järjestettiin

aikaisempaa enemmän fyysisesti ja lippukunnan tapahtumia pääsi jälleen järjestämään

vapaammin. Lippukunnan yhteisiä tapahtumia, kuten kevätretki, järjestettiin koronaa

edeltävään aikaan verrattuna pienemmässä mittakaavassa. Kokouksia järjestettiin kuitenkin

vielä osittain etänä ja hybriditoteutuksella.

Vuonna 2020 aloitettu Lammasluodon meriharrastuskeskuksen suunnittelu yhdessä

Naantalin purjehdusseuran ja meripelastajien kanssa on mennyt jäihin. Projektin tarkoituksena

oli rakennuttaa asianmukaiset ja soveltuvat toimitilat kaikille merellistä toimintaa Naantalissa

tekeville yhdistyksille. Projektin rahoitusta ei saatu varmistettua, joten projekti keskeytyi

alunperin suunnitellussa muodossaan.

Vuonna 2022 lippukunta uusi taustayhteityösopimuksensa Naantalin seurakunnan kanssa

ja sääntöuudistusta valmisteltiin.

Tapahtumat

Vuonna 2022 järjestettyjen tapahtumien lukumäärä oli pienempi verrattuna koronaa edeltävään

aikaan, mutta lukumäärä nousi verrattuna vuosiin 2020-2021. Naantalin Siniset osallistui

seuraaviin tapahtumiin ja/tai järjesti seuraavat tapahtumat erilaisilla kokoonpanoilla:

Ajankohta Tapahtuma Vahvuus

3.3. L-SP Kevätkokous 5

8-10.4. Kevätretki 47

29.5. Venemessujen avausmessu 2

15.5. Partioparaati 28

9-12.6. Tammileiri 30

15-23.7. Kajo 26

17-18.9. Johtola 10
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7.-9.10. Törttis 10

30.10. L-SP Syyskokous 2

6.12. Itsenäisyyspäivän juhla 150

6.12. Varjolinnanjuhlat 11

Itsenäisyyspäivän kirkkotilaisuus järjestettiin kolmen vuoden tauon jälkeen. Lippukunta,

huoltajat ja tukijat pääsivät pitkästä aikaa kokoontumaan kunnolla. Tilaisuus järjestettiin, kuten

ennenkin, yhteistyössä Naantalin seurakunnan kanssa.

Johtajisto ja hallitus

Lippukunnan hallitukseen kuuluivat vuonna 2022 seuraavat henkilöt:

Nimi Tehtävä

Katie Astin Lippukunnanjohtaja

Emma Lehtonen
Apulaislippukunnanjohtaja,

Ohjelmajohtaja

Lassi Liimatainen Pestijohtaja

Ada Jokela Sihteeri

Charlotta Nurmi Rahastonhoitaja

Henri Reivolahti Isokippari

Laura Saari Hallituksen jäsen

Juuso Räisälä Hallituksen jäsen

Essi Liimatainen Hallituksen jäsen

Niko Luntamo Hallituksen jäsen

Lippukunnan hallitus kokoontui vuonna 2022 viisi kertaa pääosin etänä. Kokouksiin osallistui

keskimäärin seitsemän hallituksen jäsentä, joten kokoukset olivat päätösvaltaisia.
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Etäkokousmahdollisuutta hyödynnettiin aktiivisesti. Lisäksi johtokolmikko kokoontui

alkuvuodesta suunnittelemaan tulevaa vuotta.

Hallitus teki vuonna 2022 toukokuussa lausunnon Naantalin kaupungille Ruonan alueen

asemakaavamuutoksesta, jolla kolomme sijaitsee. Lausunnossa hallitus ilmaisi, ettei

asemakaavamuutos tai sitä seuraavat muut toimenpiteet, kuten uusien rivitalojen rakentaminen,

saisi vaarantaa lippukunnan toimintaa kololla. Tämän lisäksi L-SP:n kipinäjaostolle tehtiin

lausunto koskien Naantalin ja Raision rajalle mahdollisesti perustettavasta partiotoiminnasta ja

Naantalin Sinisten nykyisistä toimintaatarpeista.

Lippukunta päivitti vuonna 2022 taustayhteistyösopimuksen Naantalin seurakunnan

kanssa. Sopimuksesta löytyy allekirjoitetut kappaleet sekä seurakunnalta että lippukunnalta.

Sopimus tehtiin Suomen Partiolaisten sopimuspohjan perusteella ja se muokattiin

sopimusosapuolten tarpeet huomioiden..

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

partiojohtajien kuin ryhmänjohtajien, yhteinen kuukausittain kokoontuva ryhmä, piti

kokouksensa kouluvuoden aikana pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.

Kokouksiin osallistui keskimäärin kymmenen johtajaa. PJN-kokouksia järjestettiin vuonna 2022

kahdeksan kappaletta sekä niiden lisäksi elokuussa järjestettiin erillinen syksyn

aloitustapaaminen johtajiston kanssa. PJN on lippukunnan varsinaisen toiminnan toimeenpanon

kannalta tärkein elin. Kevätkaudella PJN-kokoukset pidettiin vielä etänä, mutta elokuusta

lähtien kokoukset on jälleen järjestetty lippukunnan kololla.

Sudenpennut (7–9-vuotiaat)

Sudenpenturyhmiä oli yhteensä kolme ja ne kokoontuvat viikoittain. Kokouksissaan sudenpennut

toteuttavat partio-ohjelman mukaista toimintaa johtajansa opastuksella. Vuonna 2022

perustettiin yksi uusi sudenpentulauma. Sudenpennut osallistuivat pääasiassa oman ryhmänsä

retkiin, mutta purjehtivat myös aktiivisesti Tokka-Lotalla. Lisäksi sudenpennut osallistuivat sekä

lippukunnan kevätretkelle että Lounais-Suomen Partiopiirin Tammileirille.

Seikkailijat (10–12-vuotiaat)

Seikkailijaryhmiä oli lippukunnassamme vuonna 2022 kevätkaudella kaksi ja syyskaudella kolme

ryhmää. Seikkailijat kokoontuivat viikoittain, ja toteuttivat partio-ohjelman mukaista toimintaa.

Ryhmäkohtaiset retket kuuluivat myös seikkailijoiden toimintaan. Lisäksi seikkailijat osallistuivat

lippukunnan kevätretkelle, muutamiin piirin tapahtumiin sekä viikonloppu- ja iltapurjehduksille

Tokka-Lotalla.
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Tarpojat (13–14-vuotiaat)

Lippukunnassamme toimi vuonna 2022 kevätkaudella kolme ja syyskaudella kaksi tarpojaryhmää,

jotka kokoontuvat viikoittain toteuttaen partio-ohjelman mukaista toimintaa. Tässä ikäkaudessa

partiopiirin ja Suomen Partiolaisten tarjoaman toiminnan merkitys kasvaa. Pandemiatilanteen

helpotuttua piirin tapahtumia järjestettiin taas useammin. Tarpojat ovat retkeilleet oman

ryhmänsä kanssa ja osallistuneet Tokka-Lotan purjehduksille. Tarpojat ottivat myös osaa Suomen

Partiolaisten Finnjambore Kajolle heinäkuussa.

Samoajat (15–17-vuotiaat)

Lippukuntamme samoajat ovat ryhmänohjaajakoulutuksen käyneitä nuoria, jotka toimivat

ikäkausijohtajina nuoremmille partiolaisille. Samoajien osuus on erittäin tärkeä lippukunnan

retkillä, leireillä ja muissa lippukunnan sekä piirin tapahtumissa, sillä heillä on suuri panos

tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa omien ryhmiensä johtamisen ohella.

Samoajaryhmä on ollut aktiivinen sekä toimiessaan keskenään että lippukunnan

tapahtumissa. Samoajat osallistuivat Tokka-Lotan purjehduksille ja piirin tapahtumiin sekä

Suomen Partiolaisten Finnjambore Kajolle, joka järjestettiin heinäkuussa.

Vaeltajat (18–22-vuotiaat)

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

Varsinaista vaeltajaryhmää lippukunnassamme ei ole, joten partiotoiminta on pitkälti oman

aktiivisuuden varassa. Partiopiiri ja Suomen Partiolaiset tarjoavat vaeltajille monipuolista

ohjelmaa, kuten koulutuksia, joiden avulla myös vaeltaja pystyy kehittämään omia taitojaan.

Vaeltajat ovat myös aktiivisesti mukana lippukunnan tapahtumissa järjestäjinä. Iso osa

lippukunnan aktiivisista kippareista on vaeltajaikäisiä.

Vaeltajat osallistuivat aktiivisesti Tokka-Lotan purjehduksille erilaisissa rooleissa sekä

aluksen syyshuoltoihin. Lisäksi vaeltajia osallistui muun muassa piirin koulutuksiin.

Aikuiset (23–)

Lippukunnan aikuiset toimivat mahdollistajina pääasiassa ryhmänjohtajina ja hallinnossa.

Varsinaista aikuistoimintaa lippukunnassa ei ollut vuoden 2022 aikana, mutta idea

aikuispartiotoiminnan aloittamisesta heräsi, vaikka tämä ei vielä johtanut käytännön toimintaan.

Aikuisia osallistui itsenäisesti Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin

tapahtumiin. Aikuisilla oli erittäin tärkeä rooli Tokka-Lotan purjehdusten kipparoinnissa.
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Purjehdustoiminta

Kauden 2022 alussa talven ja kevään korjaustalkoot vaativat suuren työpanoksen

kipparistolta. Kevään aikana tehtiin aluksen normaaleja keväthuoltoja ja myös isompia

varustehankintoja. Näistä merkittävimmät ovat uudet pelastuslautat ja pelastusliivit.

Tokka-Lotta laskettiin onnistuneesti vesille 2.5.2023.

Ilta- ja viikonloppupurjehduksilla osallistujamäärä oli keskimäärin suurempi verrattuna vuoteen

2022. Monet ryhmät olivat erittäin aktiivisia purjehtimaan niin kevät- kuin myös syyskaudella.

Etenkin Merimetsot osallistuivat todella aktiivisesti purjehdustoimintaan jo toista vuotta

putkeen.

Kesällä 2022 Tokka-Lotta oli koko heinäkuun reissussa. Kuun alussa järjestettiin saaristopurjehdus

jonka jälkeen tarjosimme Australiasta Finnjamboreelle tulleelle jaostolle lyhyen neljän päivän

mittaisen charterpurjehduksen. Tokka-Lotta osallistui myös ensimmäistä kertaa täysimääräisesti

järjestettyyn Roschier Baltic Sea Raceen. Kilpailu ajoittautui heinäkuun loppupuolelle ja Tokkis

purjehti taitavan miehistön avulla sarjansa viidenneksi ja kokonaiskilpailun kymmenenneksi.

Matkapurjehdusten jälkeen loppukausi jatkui normaalisti ilta- ja viikonloppupurjehdusten

merkeissä. Syksyn kohokohta veneelle oli vuotuinen meripartiolaisten järjestämä Archipelago

Race purjehduskilpailu, missä Tokka-Lotta purjehti ensimmäisen kerran kilpailun voittoon.

Vuonna 2022 lippukunnallemme osui Kokoontumispurjehduksen järjestelyvastuu. Perinteisestä

kaavasta poiketen järjestimme tapahtuman Katanpäässä, mikä mahdollisti Selkämeren laivueen

alusten paikalle saapumisen. Näin saimme paikalle kaksi Porilaista, yhden raumalaisen ja yhden

turkulaisen aluksen meidän lisäksi.

Vene nostettiin onnistuneesti ylös vedestä 17.10. Valitettavasti vuonna 2020 rakennettu katos

sortui kovan myrskytuulen vuoksi vain muutamaa päivää ennen nostoa, joten kipparistolta

vaadittiin suurta työpanosta vanhan katoksen pois raivaamiseen ja uuden rakentamiseen.

Kipparisto kokousti myös useamman kerran vuoden aikana. Myös rannikkoseudun kokouksiin

osallistuttiin. Lippukunnan kipparisto on toiminut ansiokkaasti ja omatoimisesti lähes kuin omana

toimielimenään. Kiitos kuuluu koko kipparistolle ja aktiivisille purjehtijoille tästä arvokkaasta

työstä.

Ajankohta Tapahtuma Vahvuus

1.-10.7 Saaristopurjehdus 10

15.-18.7 Siirtopurjehdus I 12

19.-27.7 Baltic Sea Race 10

28.-31.7 Siirtopurjehdus II 9
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19.-21.8 Kokoontumispurjehdus 6

23.-25-9 Archipelago Race 11

7.-9.10 Koulutuspurjehdus 10

Tiedotustoiminta

Vuonna 2022 viestinnän kanavia hyödynnettiin tehokkaasti muun muassa yleiseen

tiedottamiseen, lippukunnan vartioiden retkien sekä SP:n ja L-SP:n tapahtumien kulusta

kertomiseen ja purjehdustoiminnan dokumentointiin. Varsinkin Instagram sekä sähköposti

toimivat tärkeänä viestintäkanavana. Facebookia käyttävät tänä päivänä lähinnä vain huoltajat,

joten sitä käytettiin tarpeen tullen tiedotuskanavana heille. Instagram-tileillämme pyrimme

välittämään todellista kuvaa toiminnastamme ja tuomaan seuraajiamme lähemmäs viikko- ja

purjehdustoimintaamme. Tokka-Lotan Instragram-tilillä toiminta on aktiivisinta. Instagramin

seuraajakuntamme on pääosin lippukuntalaisia, muita partiolaisia sekä huoltajia. Seuraajia on

pääosin Naantalista ja Turusta, ja valtaosa on alle 35-vuotiaita. Naisten osuus on hieman

suurempi kuin miesten.

Lippukunnan pääasiallisia tiedotuskanavia ovat omat internetsivut

(www.naantalinsiniset.fi), lippukunnan ja Tokka-Lotan Instagram- ja Facebook-sivut sekä

sähköposti. Perinteisten kanavien rinnalla toimivat lippukunnan sisäiseen viestintään tarkoitetut

Whatsapp-ryhmät (mm. PJN-ryhmä, Hallitus, Johtokolmikko, Samoajat, Kipparit), joissa on

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

joiden kautta hoidetaan juoksevia asioita johtajien ja hallituksen jäsenten välillä. Lisäksi

lippukunnalla on kaksi Instagram tiliä: lippukunnan varsinainen tili @naantalinsiniset ja

@tokka.lotta, joka on Tokka-Lotan oma Instagram-tili.

Lippukunnan jäsenlehti Sinihai ilmestyi vuoden aikana yhden kerran joulukuussa.

Syksyn lehden tekivät uudet vuoden 2023 viestintävastaavat. Paperilehti sai paljon kiitosta.

Lippukunnan toiminta näkyi myös Turun Sanomissa. Lippukunnanjohtajaa ja

isokipparia haastateltiin lippukunnan meripartiotoiminnasta ja heidän partiotaustastaan kesällä.

Juttu “Meripartio on eri partio” julkaistiin Turun Sanomissa 17.8.

Sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät ja niiden kehitys

Facebook

Naantalin Siniset
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Tykkääjät:

2022:

2021: 498

2020: 433

2019: 375

Seuraajat:

2022: 563

2021: 540

2020: 461

Julkaisut:

2022: 3

2021: 12

2020: 27

2019: 23

Tokka-Lotta

Tykkääjät:

2022:

2021: 1267

2020: 1244

Seuraajat:

2022: 1315

2021: 1330

2020: 1309

Julkaisut:

2022: 12

2021: 17

2020: 35

Twitter

Seuraajat:

2022: 104
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2021: 101

2020: 99

2019: 98

Seurataan:

2022: 220

2021: 217

2020: 216

2019: 196

Twiitit:

2022: 29

2021: 18

2020: 51

2019: 91

Instagram

@naantalinsiniset

Seuraajat:

2022: 632

2021: 601

2020: 559

2019: 513

Seurataan:

2022: 398

2021: 310

2020: 311

2019: 310

Julkaisut yhteensä:

2022: 229

2021: 219

2020: 202

2019: 181
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Julkaisut tänä vuonna:

2022: 12

2021: 17

2020: 21

2019: 15

Tarinat yhteensä:

2022: 146

2021: 115

2020: 79

2019: 58

Tarinat tänä vuonna:

2022: 31

2021: 36

2020: 21

2019: 56

@tokka.lotta

Seuraajat:

2022: 1039

2021: 995

2020: 966

2019: 817

Seurataan:

2022: 295

2021: 238

2020: 214

2019: 140

Julkaisut yhteensä:

2022: 225

2021: 209

2020: 197

2019: 153
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Julkaisut tänä vuonna:

2022: 15

2021: 22

2020: 44

2019: 102

Tarinat yhteensä:

2022: 903

2021: 622

2020: 478

2019: 233

Tarinat tänä vuonna:

2022: 281

2021: 144

2020: 245

2019: 230

Naantalin Sinisten ryhmät 2022

Sudenpennut Johtajat

Haukat (syksy 2022) Niko Luntamo, Viljami Vahtera

Täpläravut Merituuli Mattila, Ann-Marie Nieminen

Pikkulokit Anu Väinölä

Seikkailijat

Merikotkat Jemina Hotanen, Minnea Suvitie

Merimetsot Emilia Koivunen

Merisiilit Hilda Santavuori, Jemina Hotanen

Tarpojat

NaSin prinsessat (kevät 2022) Jemina Hotanen, Minnea Suvitie

Kampelat Urho Uurasmaa, Mihkku Hämäläinen, Onni

Liimatainen
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Valkohait Anu Väinölä

Samoajat

Vaahtosammuttimet
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