
 
 

 

 
PARTIOLIPPUKUNTA VAAKUN VARTIJAT RY 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 

Vuonna 2021 Vaakun Vartijat jatkaa laadukkaan partiotoiminnan järjestämistä lapsille ja 

nuorille Paattisilla. Lippukunnan toiminnassa toteutetaan Suomen partiolaisten partio-

ohjelmaa. 

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi suunniteltua toimintaa voidaan joutua muuttamaan, 

perumaan tai järjestämään poikkeusjärjestelyin. Kaikessa toiminnassa seurataan 

viranomaisten suosituksia, rajoituksia ja määräyksiä, sekä Suomen partiolaisten ja 

Lounais-Suomen partiopiirin ohjeistuksia. 

HALLITUS 

Lippukunnan hallitukseen valitaan puheenjohtaja, sekä 3-10 jäsentä. Hallitus toimii 

yhdistyksen toimeenpanevana elimenä. Hallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa 

päättämään lippukunnan asioista. Hallituksen kokouksissa on osallistumis- ja 

puheoikeus kaikilla lippukunnan johtajistoon kuuluvilla. 

 

JOHTAJISTO 

Lippukunnan johtajistoon kuuluvat kaikki täysi-ikäiset eli vaeltajat ja aikuiset 

lippukunnan jäsenet, sekä lippukunnan pesteissä toimivat samoajat. Johtajisto 

osallistuu hallituksen kokouksiin suunnittelemaan ja valmistelemaan lippukunnan 

toimintaa. Johtajisto toteuttaa hallituksen päätösten mukaisesti lippukunnan 

toiminnan. 

Lippukunnan johtajiston pestejä ovat lippukunnanjohtaja, pestijohtaja, ohjelmajohtaja, 

rahastonhoitaja, sihteeri, jäsenrekisterin hoitaja, viestintävastaava, kalustonhoitaja, 

turva-aikuinen, ja lippukuntalehden päätoimittaja, sekä kunkin ikäkauden 

ikäkausivastaavat (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat),  jotka 

valitaan syyskokouksessa. Lisäksi kevätkauden 2021 jatkavat syksyllä 2020 pesteissään 



toimineet laumojen ja vartioiden johtajat. Kevätkauden päätteeksi valitaan 

syyskaudeksi 2021 ja kevätkaudeksi 2022 laumojen ja vartijoiden johtajat, 

ikäkausivastaavat ja kalenteri kettu syyskaudeksi 2021. 

Lippukunnan pestijohtajan vastuulla on tukea pesteissä toimimista, sekä huolehtia että 

johtajat ovat saaneet riittävän koulutuksen ja/tai perehdytyksen pestiensä 

hoitamiseksi.  

 

JÄSENET 

Lippukunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki sen arvopohjan tunnustavat 

partiotoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Aikaisimmillaan toimintaan voi liittyä sinä 

vuonna, kun aloittaa koulun. Ennen syyskauden alkua, Vaakun Vartijat markkinoivat 

toimintaansa alueen lapsille ja nuorille, pääpainona Paattisten koulussa 1.-luokalla 

aloittaneet, jotta kaikki partiotoiminnasta kiinnostuneet saisivat tiedon siitä, kuinka 

toimintaan pääsee mukaan. Toimintaan ja jäseneksi voi liittyä ympäri vuoden, pääosa 

uusista jäsenistä kuitenkin liittyy syyskauden alussa järjestettävänä 

ilmoittautumispäivänä. 

 

RYHMÄT 

Lippukunnan toiminnan ydin on ryhmien viikkotoiminta. Lippukunnan jäsenet on 

jaettu ikäkauden mukaan sopivan kokoisiin ryhmiin, jotka kokoontuvat viikoittain 

lippukunnan kololla vaihtuvin teemoin ja aktiviteetein.   

Sudenpennut muodostavat yhden lauman, joka kokoontuu samaan aikaan kerran 

viikossa. Lauma jaetaan tarvittaessa kokouksien ajaksi pienempiin ryhmiin. Laumalla 

tulee olla tarpeeksi johtajia, jotta toiminta pysyy laadukkaana ja turvallisena.  

Seikkailijat toimivat kahdessa ryhmässä: Haukat-vartio ja Minikanat-vartio.  

Tarpojat toimivat Salapoliisit-vartiossa. 

Samoajat toimivat Naalit-vartiossa. 



Vaeltajien toimintaa järjestetään soveltuvin osin vaeltajien omien aikataulujen ja 

lippukunnan muun toiminnan puitteissa.   

Lippukuntalaisten vanhemmat voivat osallistua mm. Yrjönpäiväjuhlaan, joulujuhlaan, 

myyjäisiin, partiokirkkoihin, piparikuusitalkoisiin sekä vuoden mittaan pidettäville 

leireille, retkille ja partiotaitokisoihin avustavina lähijohtajina ja osallistujina.   

Kullakin ryhmällä on oma toimintasuunnitelmansa, joiden teosta ja toteuttamisesta 

vastaavat kunkin ryhmän johtajat. Ryhmien toimintaa tukee lippukunnan 

ohjelmajohtaja, jonka vastuulla on auttaa ryhmänjohtajia partiomenetelmän 

hyödyntämisessä ja partio-ohjelman toteuttamisessa. Ryhmät osallistuvat oman 

innokkuutensa mukaisesti partiotaito- ja suunnistuskisoihin, sekä muihin ikäkauden 

tapahtumiin, joita alue, piiri ja Suomen partiolaiset järjestää. 

Jokaisella ryhmällä on kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella siivouskokous, jossa 

opetellaan ja harjoitellaan siivoustaitoja, ja siivotaan kolon sisätilat. 

Syyskaudella ikäkaudesta seuraavaan siirtyvät ne partiolaiset, jotka saavuttavat vuoden 

2021 aikana seuraavan ikäkauden ikähaarukan. Mikäli ryhmässä on eri ikäisiä 

partiolaisia, pyritään kaikki ryhmän partiolaiset siirtämään ikäkaudesta seuraavaan 

yhtä aikaa; tällaisessa tilanteessa asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Syyskaudella 

voidaan tarvittaessa yhdistellä tai jakaa ryhmiä, tai perustaa uusia ryhmiä 

sudenpennuille tai ensimmäisen vuoden seikkailijoille. 

 

RETKI- JA LEIRITOIMINTA 

Vuoden 2021 leiritoiminnan käynnistää maaliskuussa järjestettävä koko lippukunnan 

talvileiri. Leirin järjestelyissä hyödynnetään maaliskuussa 2020 perutun Muumilaakso-

leirin ohjelmia ja muita suunnitelmia. 

Kevätkauden loppupuolella seikkailija-, tarpoja- ja samoajavartioille järjestetään 

tilanteen salliessa yhden tai kahden yön viikonloppuretki. Retken suunnittelusta ja 

valmistelusta vastaa vartioiden johtajat. 

Kesäkuussa seikkailijat ja sitä vanhemmat ikäkaudet osallistuvat Lounais-Suomen 

partiopiirin Otava2020 piirileirille. Vaakun Vartijat muodostavat leirilippukunnan 



yhdessä Ruskon Maunun Partion kanssa, sekä mikäli osallistujia on molemmista 

lippukunnista vain vähän, niin yhdessä Leijankorven alueen muiden lippukuntien 

kanssa. 

Heinäkuussa järjestetään koko lippukunnan kesäleiri, johon osallistuvat kaikki 

ikäkaudet. Sudenpennut osallistuvat leirille vain kahdeksi yöksi, seikkailijat ja sitä 

vanhemmat ikäkaudet neljäksi. 

Syyskuussa Paattisten päivän viikonloppuna järjestetään perinteinen Huivien yö -

tapahtuma. Tapahtumaan osallistuvat kaikki ikäkaudet ja partiolaisten perheenjäsenet, 

kololle yöpymään jäävät seikkailijat ja siitä vanhemmat ikäkaudet. 

Syyskauden loppupuolella seikkailija-, tarpoja- ja samoajavartioille järjestetään yhden 

tai kahden yön viikonloppuretki. Retken suunnittelusta ja valmistelusta vastaa 

vartioiden johtajat. 

 

TALOUS 

Lippukunnan tärkeimpiin tulonlähteisiin kuuluvat tapahtumien osallistumismaksut, 

seurakunnan toiminta-avustus, adventtikalanterien myyntituotot, sekä myyntituotot 

paikallisissa joulumyyjäisissä. Lippukunnan yleiset menot pyritään pitämään pieninä, 

jotta mahdollisimman suuri osa lippukunnan varoista voidaan ohjata laadukkaan, 

saavutettavan ja edullisen viikko-, retki- ja leiritoiminnan järjestämiseen. 

Syyskaudella aloitetaan aktiivinen varainkeruu, koska lähivuosina on tiedossa useita 

suuria partiotapahtumia, mm. vuonna 2023 järjestettävä lippukunnan Europatour-

ulkomaanmatka, Suomen partiolaisten finjamboree Kajo vuonna 2022 ja 

maailmanjamboree vuonna 2023. Pääpaino varainkeruussa on piparikuusten myynti 

joulumyyjäiskaudella. Piparikuusia tehdään talkoohengellä. Talkoisiin osallistuminen 

ei sido mihinkään, mutta kaikkia tapahtumista kiinnostuneita kannustetaan 

osallistumaan. 

Rahaliikennettä, taloudenpitoa ja varainhankintaa koordinoi taloudenhoitaja, apunaan 

muu johtajisto. 

 



VIESTINTÄ 

Lippukunnan tärkeimmät viestintäkanavat ovat sähköposti, lippukunnan verkkosivut ja 

lippukunnan facebook-sivu. Lisäksi tärkeitä tietoja, mm. muistutuksia 

ilmoittautumispäivistä, ja kuvia ja tunnelmia kokouksista, retkiltä, leireiltä ja muusta 

toiminnasta jaetaan lippukunnan Facebook ja Instagram -tileille. 

Kevät- ja syyskauden ajan joka kuukauden lopulla jäsenille ja huoltajille lähetetään 

kuukausikirje Vaakkumaili, johon on koottu alkavan kuukauden kannalta tärkeät tiedot: 

tapahtumat ja ilmoittautumispäivät, tietoa toiminnasta, sekä ryhmien kuulumisia ja 

tietoa tulevista kokouksista. 

Joka viikko jollain ryhmällä on some-vuoro, jolloin ryhmän johtajat tekevät some-

päivityksen ryhmän kokouksesta. Some-vuorot kiertävät ryhmillä siten, että joka 

ryhmällä on muutama vuoro sekä kevät- että syyskauden aikana. 

Lippukunnan viestintää koordinoi viestintävastaava. Viestintävastaava tekee kevät- ja 

syyskausiksi viestintäsuunnitelmat, jossa aikataulutetaan viestintää ja jaetaan vastuut 

eri tapahtumien ja asioiden viestimisestä. Ryhmien johtajat huolehtivat oman ryhmän 

toimintaan liittyvästä viestinnästä. 

 

YHTEISTYÖTAHOT 

Lippukunta tekee yhteistyötä taustayhteisönsä Paattisten seurakunnan kanssa, ja 

osallistuu muun muassa yhteisvastuukeräyksen ja talvitapahtumaan, sekä 

laavukirkkoon, jossa uudet sudenpennut antavat sudenpentulupauksensa. 

Leijankorven alueen lippukuntien kanssa järjestetään ryhmänohjaajakurssi, jolle 

osallistuu Vaakun Vartijoiden samoajia Naalit-vartiosta. Lisäksi alueen lippukuntien 

kanssa osallistutaan Otava2020 piirileirille, sekä ollaan muuten yhteydessä 

lippukuntien toiminnasta ja yhteisistä asioista. 

Lippukunta tekee yhteistyötä myös esimerkiksi Lounais-Suomen partiopiirin, Suomen 

Partiolaisten, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.  

Yhteistyöstä ja yhteydenpidosta vastaa lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen 

kanssa. 



 

LIPPUKUNNAN TOIMINTAKALENTERI 

 Tammikuu Partion kevätkausi alkaa 

 Helmikuu Seurakunnan talvitapahtuma 

Yhteisvastuukeräys 

 Maaliskuu Lippukunnan talvileiri 

Yhdistyksen kevätkokous 

 Huhtikuu Seikkailijoiden, tarpojien ja samoajien 
viikonloppuretki 

Marssiharjoitukset 

Yrjönpäivän juhla 

Partioviikko 

Lippukuntalehti Raakun julkaisu 

 Toukokuu Partiomarssi 

 Kesäkuu Piirileiri Otava2020 

 Heinäkuu Lippukunnan kesäleiri 

 Elokuu HuHu samoajatapahtuma 

Partion syyskausi alkaa 

Partioon ilmoittautuminen ja partio tutuksi -
rastikierros 

 Syyskuu Huivien yö VII 

 Lokakuu Adventtikalenterien myynti alkaa 

 Marraskuu Yhdistyksen syyskokous 

Piparikuusitalkoot 

 Joulukuu Joulujuhla 

Lippukuntalehti Raakun julkaisu 

Seikkailijoiden, tarpojien ja samoajien 
viikonloppuretki 


