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YLEISTÄ
Tampereen Partiolaiset ry (TP) 
on aluejärjestö, joka toimii tam-
perelaisen partiotoiminnan 
edustajana, yhteistyöelimenä ja 
alueellisena koordinaattorina. 
Tampereen Partiolaisten jäseniä 
ovat 28 Tampereen alueella toi-
mivaa lippukuntaa.

Suurin osa partiotoiminnasta 
tapahtuu paikallisyhdistyksissä eli 
lippukunnissa. Lippukuntien vii-
koittaisessa toiminnassa on mu-
kana noin 3000 jäsentä, joista ai-
kuisia on noin 1300 . Viime vuosien 
aikana partiota on pyritty markki-
noimaan entistä voimakkaammin 
ja mukaan on rekrytoitu entistä 
enemmän uusia aikuisia partiolai-
sia, mikä on mahdollistanut jäsen-
määrän kasvun. Partiotoiminta on 
levittäytynyt laajasti Tampereella 
ja lippukuntien kokoontumispaikat 
sijaitsevat niin, että partiotoimin-
taan voi osallistua joka puolella 
kaupunkia. Tulevaisuuden kasvun 
kannalta on kuitenkin tärkeää kar-
toittaa ne kaupunginosat, joissa ei 
pystytä ottamaan kaikkia haluk-
kaita partiotoimintaan mukaan tai 
joissa partiolippukuntaa ei vielä 
ole.

Partiotoiminta Tampereen 
alueella on monipuolista. Tampe-
reella on esimerkiksi vesitoimin-
taan ja erätaitoihin erikoistuneita 
lippukuntia sekä sisuryhmiä, joi-
den toimintaan ovat tervetulleita 
partiolaiset, jotka tarvitsevat toi-
minnassa erityistä tukea. Tampe-
reella partiota voi harrastaa myös 
yhdessä ruotsinkielisessä lippu-
kunnassa. Lisäksi moni lippukun-

ta järjestää perhepartiotoimintaa 
alle kouluikäisille lapsille ja heidän 
perheilleen.

Tampereen Partiolaiset ry 
järjestää lippukuntien oman toi-
minnan tueksi koulutusta sekä 
yhteisiä tapahtumia eri ikäkau-
sille. Tapahtumissa pyritään huo-
mioimaan myös aikuiset parti-
olaiset. Toiminnassa käytetään 
partiomenetelmän eri osa-alueita 
kuten tekemällä oppimista, toi-
mintaa luonnossa ja vartiojärjes-
telmää. Tampereen Partiolaiset 
ry toimii yhteistyössä Tampereen 
kaupungin nuoriso- ja kulttuu-
ritoimen, Tampereella toimivien 
nuorisojärjestöjen, seurakuntien 
sekä kansalaisjuhlatoimikunnan 
kanssa. Partiotoimintaa esitellään 
mahdollisuuksien mukaan erilai-
sissa tapahtumissa ja partiolaiset 
auttavat tarvittaessa yhteistyö-
kumppaneitaan erilaisissa tapah-
tumissa. Uutena yhteistyömuoto-
na Tamperelaisia partiolippukuntia 
osallistuu Tampereen kaupungin 
alueellisten nuorisokeskusten jär-
jestämiin avoimiin tapahtumiin, 
tavoitteena on yhteistyön ja nä-
kyvyyden lisääminen lippukuntien 
omilla toiminta-alueilla.

Tampereen Partiolaisten ta-
pahtumat helpottavat lippukun-
tien arkea, kun kaikkea ei tarvit-
se järjestää lippukunnissa itse ja 
yksin. Tamperelaiset partiolaiset 
ja lippukunnat osallistuvat innok-
kaasti myös Hämeen Partiopiirin 
sekä Suomen Partiolaisten koulu-
tuksiin, tapahtumiin ja ohjelmaan.
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TAMPERELAISTEN 
LIPPUKUNTIEN 
TOIMINTA
Valtaosa partiotoiminnasta on 
lippukuntien omaa itsenäistä toi-
mintaa. Tampereella partiolaisten 
ikäkausitoimintaa järjestetään 28 
lippukunnassa. Niissä toimii yh-
teensä noin 3000 partiolaista. Las-
ten ja nuorten kasvua on tukemassa 
noin 1100 aikuista. Aikuiset toimi-
vat erilaisissa tehtävissä apuna, esi-
merkiksi viikoittain kokoontuvien 
ryhmien johtajina, nuorien johta-
jien taustatukena, lippukunnan-
johtajina, yhdistyksen sihteereinä 
ja rahastonhoitajina. Tampereella 
toimivien lippukuntien jäsenmäärä 
on kasvanut vuosittain laadukkaan 
toiminnan ja aktiivisen markki-
noinnin ansiosta.

Lippukuntien viikoittainen toi-
minta tapahtuu ikäkausittain jae-
tuissa pienryhmissä. Tamperelai-
sissa lippukunnissa toimii noin 200 
ikäkausiryhmää. Vuosittain lippu-
kunnissa perustetaan vähintään 
kolmekymmentä uutta ryhmää.

PARTIO-OHJELMA 
JAKAUTUU VIITEEN 
IKÄKAUTEEN:

 » 7–9-vuotiaat sudenpennut 
toimivat laumoissa. Viikoittaisissa 
kokouksissa uusia taitoja opitaan 
leikkien, seikkailujen ja tarinoi-
den avulla. Sudenpentuohjelma 
koostuu jäljistä, joista kussakin 
opitaan erilaisia taitoja kuten 
ensiapua, urheilua, kokkaamis-
ta ja suunnistusta. Viikoittaisten 

kokousten lisäksi sudenpennut 
osallistuvat muutaman kerran 
vuodessa viikonloppuretkelle se-
kä sudenpentutapahtumaan ja 
-kilpailuun. Sudenpentulauman 
johtajana toimii aikuinen akela.

 » 10–12-vuotiaat seikkailijat 
kuuluvat joukkueisiin, joissa he 
opettelevat partion perustaitoja 
ja retkeilevät paljon. Seikkaili-
joiden ohjelma koostuu neljästä 
pääilmansuunnasta, joista ku-
hunkin sisältyy aktiviteetteja, 
kaksi retkeä, kisaosallistuminen 
sekä taitomerkki. Seikkailijajouk-
kuetta johtaa aikuinen sampo.

 » 12–15-vuotiaat toimivat tar-
pojavartioissa, joita johtaa samo-
aja. Tarpojaohjelmassa korostuu 
partion kasvatusjärjestelmälle 
tärkeä vertaisjohtajuus sekä var-
tiojärjestelmä, kun johtaja on vain 
muutaman vuoden johdettaviaan 
vanhempi. Tarpojat liikkuvat ket-
terästi haastavissakin maastoissa 
ja ohjelmassa korostuu yhdessä 
toimiminen ja kavereiden kanssa 
koetut elämykset. Tarpojaohjelma 
koostuu neljästä puolen vuoden 
mittaisesta tarposta.

 » 15–17-vuotiaiden samo-
ajavartioiden johtajana toimii 
omasta ikäkaudesta tuleva ver-
taisjohtaja. Partio-ohjelmassaan 
samoajat opettelevat ja harjoit-
televat ryhmänohjaamista minkä 
lisäksi he toteuttavat keskenään 
omaa ohjelmaansa, johon voi 
kuulua mm. lyhytelokuvan tekoa, 
kesätyön hakua ja ihmissuhteiden 
pohdiskelua. Tarpoja- ja samo-
ajavartioiden johtajina toimivien 
samoajien tukena on aikuinen 
luotsi.
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 » 18–22-vuotiaiden vaelta-
jaryhmät toteuttavat erilaisia 
projekteja. Kukin vaeltaja tekee 
henkilökohtaisen suunnitel-
man, johon hän saa valita itsel-
leen sopivimmat aktiviteettien 
suoritusvaihtoehdot siten, että 
ne mahdollistavat mm. toisella 
paikkakunnalla opiskelun. Vael-
tajien ohjelmaan kuuluu myös 
ulkomaanprojekti, jossa lähde-
tään tutustumaan partiolaisiin 
ulkomailla. Vaeltajienkin tukena 
toimii aikuinen luotsi.

Viikoittaisten kokousten lisäk-
si tärkeimpiä lippukuntatoiminnan 
osa-alueita ovat erilaiset retket, 
leirit ja vaellukset. Kukin lippukun-
ta järjestää perinteisesti kesäisin 
leirin tai vaelluksen. Vanhempien 
partiolaisten kesäleirin tyypillinen 
kesto on 5–7 päivää, kun taas su-
denpennut osallistuvat leireille 3–5 
päiväksi. Lisäksi pienryhmät järjes-
tävät omia retkiään ja vaelluksiaan 
aktiivisesti kaikissa lippukunnissa. 
Tamperelaisilla lippukunnilla on 

vahva kisaperinne, 
joten tamperelaiset 
lippukunnat järjes-

tävät paljon erilaisia 
kilpailuja naapurilippu-

kuntiensa kesken, min-
kä lisäksi noin puolet 
lippukunnista osal-
listuu Tampereen 
Partiolaisten, Hä-
meen Partiopiirin ja 
Suomen Partiolais-
ten järjestämiin 

partio-
taito-
kilpai-
luihin.

Tamperelaiset lippukunnat jul-
kaisevat myös lippukuntalehtiä, joi-
den tekoon pääsevät osallistumaan 
kaikki lippukuntalaiset. Lehdet il-
mestyvät kahdesta neljään kertaa 
vuodessa, ja jäsenten lisäksi sitä 
jaetaan lippukuntien tärkeimmille 
sidosryhmille. Lehtien päätoimitta-
jat ovat yleensä vaeltajaikäisiä. Lip-
pukunnat tiedottavat toiminnastaan 
pääsääntöisesti omien nettisivujen, 
sähköpostilistojen ja sosiaalisen 
median kautta.

Lippukunnat keräävät varoja toi-
mintaansa ja kalustohankintoihinsa 
pääasiassa yrityksille, julkisyhtei-
söille tai yksityishenkilöille tehtä-
vinä talkoina. Lisäksi lähes kaikki 
lippukunnat osallistuvat Hämeen 
Partiopiirin varainhankintatempa-
ukseen ennen joulua. Lippukuntien 
retki- ja leiritoiminta rahoitetaan 
pääasiassa osallistumismaksuilla.
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YHTEISTOIMINTA
Tampereen Partiolaiset järjestää ja 
koordinoi kaikille jäsenille avointa 
yhteistoimintaa. Toiminnan pää-
paino on kilpailuissa, koulutuksessa 
ja isommissa tapahtumissa, joiden 
järjestämiseen yksittäisten lippu-
kuntien resurssit eivät riitä. Tavoit-
teena on tarjota mahdollisimman 
monipuolista partiotoimintaa kai-
kille tamperelaisille lippukunnille ja 
partiolaisille. Lisäksi yhteistoiminta 
kasvattaa alueellista yhteistyötä, 
lisää lippukuntien välisiä kontakte-
ja sekä tuo myönteistä näkyvyyttä 
partiolle. Yhteistoimintaan luetaan 
kilpailut, ohjelma ja koulutus sekä 
alueelliset leirit ja vaellukset.

KILPAILUT
Tampereen alueella on pitkät pe-
rinteet kilpailuissa. Kilpailut ovat 
luonteeltaan leikkimielisiä ja osal-
listumiskynnys halutaan pitää 
mahdollisimman matalana. Tiukan 
kilpailemisen sijasta tavoitteena on 
tarjota myönteisiä kisakokemuksia 
sekä mukava ja kehittävä päivä 
oman joukkueen tai vartion kanssa 
niin metsässä kuin kaupungillakin.

Yrjönviesti
Keväinen Yrjönviesti on jo 63. ker-
taa järjestettävä perinteinen pie-
noispartiotaitokilpailu. Yhden illan 
mittaisessa kilpailussa on hyvä 
mahdollisuus päästä testaamaan 
vuoden aikana opittuja partiotaito-
ja kuten suunnistusta, kädentaitoja 
ja nokkeluutta. Kilpailuun osallis-
tutaan noin 3–5 hengen ryhmis-
sä. Seikkailijat ja tarpojat kisaavat 
Nalle-sarjassa ja samoajat, vael-

tajat ja aikuiset voivat osallistua 
Karhu-sarjaan. Järjestelyistä vas-
taa vuorollaan yksi tamperelaisten 
lippukuntien muodostama alue. 
Kilpailun järjestävät vuonna 2023 
sisäpiirin lippukunnat.

Harhahetki
Harhahetkessä kisaillaan metsän 
sijasta keskellä kaupunkia. Syksyllä 
järjestettävässä muutaman tunnin 
kestävässä kisassa seikkailijat ja 
tarpojat pääsevät tutustumaan ko-
tikaupunkiinsa hieman eri näkökul-
masta. Samalla partio näkyy hyvin 
katukuvassa kilpailijoiden kiertäessä 
rastilta toiselle huivit kaulassa. Har-
hahetki sopii mainiosti myös vas-
ta aloittaneille ryhmille ja tarjoaa 
haasteita myös pidempään toimin-
nassa mukana olleille. Harhahetki 
on luonteeltaan joka vuosi hieman 
erilainen: siinä voidaan edetä kävel-
len tai pyörillä ja rasteille voidaan 
löytää valokuvien avulla tai käytet-
tävissä voi olla vaikka kaupungin 
vanha kartta. Järjestelyvastuu vaih-
tuu vuosittain, vuonna 2023 järjes-
telyvastuu on itäpiirin lippukunnilla.

Pottukisa
Pottukisa on tarkoitettu johtaja-
ikäisille partiolaisille ja se järjeste-
tään alkusyksystä. Kisassa samo-
ajat, vaeltajat ja aikuiset liikkuvat 
rastilta toiselle autoilla. Kilpailun 
reitti kulkee yleensä kilpailua jär-
jestävän lippukunnan kotikulmilla. 
Pottukisalla on yleensä jokin tarkoin 
harkittu teema, jonka ympärillä niin 
tehtävät, kilpailijoiden asut kuin 
kulkuneuvojen koristelukin tiiviisti 
pyörivät. Parhaiten kilpailussa pär-
jää hyvillä reittivalinnoilla, nokke-
luudella ja kekseliäisyydellä. Kisan 
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voittajavartion lippukunta järjestää 
aina seuraavan vuoden Pottukisan.

KOULUTUS
Tampereen Partiolaiset tukee kou-
lutustarjontaa järjestämällä yh-
teisesti kaikille tamperelaisille 
partiolaisille taitokoulutusta sekä 
kursseja, joiden järjestäminen on 
Suomen Partiolaisten koulutus-
järjestelmän mukaan lippukuntien 
omalla vastuulla. Koulutustoimin-
taa järjestetään kaikille ikäkausille, 
ja sitä tehdään yhteistyössä lippu-
kuntien sekä yhteistyökumppanei-
den kanssa.

Ryhmänohjaajakoulutus
Ryhmänohjaajakoulutus on osa sa-
moajaikäkauden partio-ohjelmaa 
ja se on tarkoitettu tarpoja- ja sa-
moajavartioita johtamaan alkaville 
samoajille. Vuonna 2023 Tampe-
reen Partiolaiset järjestää viisipäi-
väisen ryhmänohjaajakoulutuksen 
pääsiäisenä ja kaksi viikonloppua 
kestävän kurssin syksyllä. Kurssien 
aikana perehdytään Suomen Par-
tiolaisten tuottaman ryhmänoh-
jaajakoulutuspaketin aktiviteettien 
kautta tarpojien ikäkausiohjelman 
sisältöön, ohjelman toteuttamiseen 
ja suunnitteluun, ryhmän johtami-
sen perusasioihin sekä yleisimpiin 
ongelmatilanteisiin. Koulutuksen 
käytyään samoaja osaa toimia tar-
poja- tai samoajavartion johtaja-
na, hyödyntää partiomenetelmää, 
suunnitella ajankäyttöään ja arvi-
oida toimintaansa johtajana. Kurs-
si tarjoaa koulutuksen lisäksi hyvän 
tilaisuuden tutustua uusiin ihmisiin 
ja lippukuntiin sekä viettää aikaa 
muiden samoajaikäisten kanssa.

Jatko-Rok
Tampereen partiolaiset järjes-
tää Samoajaikäisille marraskuussa 
2023 yhden viikonlopun kestävän 
ryhmänohjaajan jatkokoulutuksen. 
Jatko-ryhmänohjaajakurssilla ker-
rataan opittuja johtamisen taitoja 
ja ryhmänohjaajakurssin teemoja ja 
tarjotaan vinkkejä johtajana toimi-
miseen.  Lisäksi koulutuksessa on 
hyvä tutustua uusiin ja vanhoihin 
kurssikavereihin.

Suunnistusillat keväällä ja 
syksyllä
Suunnistustaitojen opettelu on 
oleellinen osa kaikkien ikäkausien 
partio-ohjelmaa. Opettelun hel-
pottamiseksi Tampereen Partio-
laiset järjestää vuonna 2023 sekä 
keväällä että syksyllä yhdessä ur-
heiluseura Koovee:n kanssa suun-
nistusillat Tampereen maastoissa. 
Kevään suunnistusilta toteutetaan 
rogainingsuunnistuksena ja syksyn 
suunnistusilta perinteisenä suun-
nistuksena. Kaiken ikäiset parti-
olaiset pääsevät opettelemaan ja 
testaamaan suunnistustaitojaan 
käytännössä kokeneiden suunnis-
tajien opastuksella ja omien taito-
jensa mukaisella radalla.

Talouskoulutus 
yhteistyössä Hämeen 
Partiopiirin kanssa
Vuonna 2023 Tampereen Partio-
laiset järjestää talouskoulutuksen 
helmikuussa lippukunnanjohtajille, 
rahastonhoitajille ja muille kiinnos-
tuneille yhteistyössä Hämeen Par-
tiopiirin kanssa. Piirin talouskou-
lutuksen yhteydessä järjestetään 
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ton työntekijöitä. Tapahtumat li-
säävät alueellista yhteistyötä sekä 
tukevat partio-ohjelman toteutta-
mista lippukunnissa.

Kunnan hallintoaktiviteetti  
seikkailijoille
Tampereen kaupunki kutsuu seik-
kailijaikäisiä partiolaisia valtuus-
tosaliin tutustumaan Tampereen 
kaupungin päätöksen tekoon ja 
nuorten vaikuttamismahdollisuuk-
siin kaupungissa. Tapahtuma on osa 
partio-ohjelman kunnan hallinto 
-aktiviteettia. Tapahtuman tavoit-
teena on, että seikkailija ymmär-
tää itsensä osana lähiyhteisöään ja 
oivaltaa mahdollisuutensa vaikut-
taa. Seikkailija tuntee yhteiskunnan 
toimintaa ja siihen vaikuttavia te-
kijöitä. Kutsun esittää ja kaupun-
gin yhteyshenkilö on kaupungin 
nuoriso-ohjaaja (lasten osallisuus) 
ja tapahtumassa on mukana nuo-
risovaltuuston edustaja.

PJ-Night
Tampereen Partiolaiset järjestää 
partiojohtajille oman illan itse-
näisyyspäivän aattona. PJ-Night 
on yksi tapa kiittää lippukunnan 
johtajia ja illan voi liittää myös 
osaksi vaeltajaohjelmaa. PJ-Night-
issa nautitaan yhdessä illallinen 
ja osallistutaan tunnelmaan sopi-
vaan ohjelmaan, tutustutaan uusiin 
kasvoihin, muistellaan menneitä ja 
ideoidaan tulevia yhteistyökuvioita.

PJ-sauna
Tampereen Partiolaiset järjestivät 
vuonna 2022 uutena konseptina 
heinäkuun alussa partiojohtajien 
oman tapahtuman, PJ-saunan. 

oma, erillinen toiminta-avustusten 
hakemisen perehdytyskoulutus. 
Tavoitteena on tarjota mahdolli-
simman kattava talouskoulutus lip-
pukunnille ja helpottaa lippukuntia 
toiminta-avustusten hakemisessa 
Tampereen Partiolaisilta. 

Partion aloitusviikko
Vuonna 2023 järjestetään Tampe-
reella Partiolaisten yhteinen aloi-
tusviikko. Kaikki aloitusviikkoon 
osallistuvat partiolippukunnat pyr-
kivät aloittamaan samalla viikolla 
partiotoimintansa. TP mainostaa 
ja tarjoaa mainosmateriaalia lip-
pukuntien käyttöön.

OHJELMA
Ohjelmatoiminta niin maalla kuin 
vesillä helpottaa johtajapesteissä 
toimivien työtaakkaa ja osa ta-
pahtumista tarjoaa myös johtaja-
huoltoa. Monipuoliset tapahtumat 
lisäävät lippukuntien välisiä yhte-
yksiä ja tarjoavat hyvän mahdol-
lisuuden partiotoiminnan näky-
vyyden parantamiseen Tampereen 
alueella.

Seikkailijapeli 
(Sepeli) ja KITT (koko 
ikäkauden yhteinen 
tarpojatapaaminen)
Vuonna 2023 Tampereen Partiolai-
set kannustaa länsi-, sisä- ja itäpii-
rin lippukuntia järjestämään vähin-
tään yhden seikkailijapelin (Sepeli) 
sekä KITT:in yhdessä muiden lippu-
kuntien kanssa. Yhteisten tapahtu-
mien järjestämistä tuetaan talou-
dellisesti ja tapahtumien tueksi on 
mahdollista käyttää partiotoimis-
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Jatkossa se olisi ideana järjestää 
kevään aikana. PJ-saunassa tarkoi-
tuksena on vuokrata saunatilat ja 
kerätä yhteen partiojohtajia Tam-
pereen alueelta vaihtamaan kuu-
lumisia ja kehittämään lippukun-
tien välistä yhteistyötä saunomisen 
ja syömisen ohessa. PJ-Saunaa voi 
pitää kevyempänä ja rennompana 
versiona talven PJ-Nightista.

Vesitoimintailta
Keväällä ja syksyllä järjestettävät 
vesitoimintaillat ovat tarkoitettu 
kaikille vesitoiminnasta kiinnostu-
neille partiolaisille. Tapahtumassa 
suunnitellaan vuoden 2023 pur-
jehduskauden aikataulua, sovitaan 
tapahtumien järjestelyistä ja kehi-
tetään partiotoimintaa Tampereen 
vesillä.

Partiolaituri
Tampereen Partiolaiset on järjes-
tänyt halukkaille lippukunnille lai-
turin ja veneiden talvisäilytyspaikat 

Santa-

lahden satamasta ja tämä järjes-
tely jatkuu myös vuonna 2023. Sa-
tamassa oleva kontti on tarkoitettu 
vesitoiminnassa tarvittavien tava-
roiden säilytystä varten.

Tiedelauantait
Tampereen Partiolaiset järjestävät 
yhteistyössä Tiedeka Oy:n kans-
sa partion perustaitoja syventäviä 
tiedelauantaita (yht. 6 krt vuodes-
sa). Tiedelauantait ovat suunnattu 
sekä sudenpennuille, seikkailijoille 
että tarpojille. Myös sisuryhmien 
on mahdollista saada oma, räätä-
löity tuntinsa. Tiedelauantait ovat 
tapahtumia, joissa tuetaan par-
tio-ohjelman toteutusta aktivi-
teetein ja itse kokeillen. Jokaisella 
lauantailla on oma teemansa. Oh-
jelma ja aktiviteetit ovat pääasiassa 
osallistujien omaa ohjelmaa, ja ne 
on suunniteltu vaikeusasteittain eri 
ikäkausille sopivaksi.
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KAIKILLE AVOIN 
TOIMINTA
Tamperelaisia partiolaisia on mu-
kana Tampereen kaupungin järjes-
tämissä tapahtumissa, jossa ei-vie-
lä-partiolaisilla on mahdollisuus 
tutustua partioharrastukseen.

Puistofiesta
Tampereen Partiolaiset ovat muka-
na Tampereen kaupungin Puistofi-
esta-tapahtumassa elokuun alussa, 
mikäli tapahtuma järjestyy. Tapah-
tumassa eri yhdistykset ja seurat 
esittelevät omaa toimintaansa ja 
innokkaat osallistujat etsivät it-
selleen uutta harrastusta. Tampe-
reen Partiolaisilla on tapahtumassa 
oma toiminnallinen esittelypiste. 
Samalla partiolaisilla on tilaisuus 
verkostoitua ja kehittää mahdol-
lista yhteistyötä muiden paikalla 
olevien yhdistysten kanssa.

400 metriä harrastuksia
Tampereen Partiolaiset ovat aiem-
min osallistuneet yhdessä HP:n 
kanssa Tampereen nuorisopal-
velujen 400 metriä harrastuksia 
–tapahtumaan, jossa eri ikäiset 
osallistujat pääsevät tutustumaan 
partiotoimintaan toiminnallisen 
esittelypisteen kautta. Tapahtu-
massa osallistujat pääsevät tutus-
tumaan harrastusmahdollisuuk-
siin Tampereella. Seuraava 
400 metriä harrastuksia 
–tapahtuma järjestetään 
keväällä 2023.

KANSALLISET 
JUHLATILAISUUDET
Tampereen Partiolaiset osallistuu 
Tampereen kansalaisjuhlatoimi-
kunnan järjestämiin kunnianosoi-
tustilaisuuksiin puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä 4.6. Kalevan-
kankaalla ja Vehmaisten Manner-
heiminkalliolla sekä itsenäisyyspäi-
vänä 6.12. Kalevankankaalla. Lisäksi 
lippukunnat ovat mukana muissa-
kin itsenäisyyspäivän juhlallisuuk-
sissa omilla alueillaan. Tilaisuuksiin 
ovat tervetulleita kaikki tampere-
laiset kansalaisjärjestöt sekä yksi-
tyiset henkilöt. Tampereen Partio-
laisten lippu osallistuu lippulinnaan 
sekä mahdollisiin ohimarsseihin, 
joihin ovat tervetulleita myös lip-
pukuntien liput. Lisäksi partiolai-
set vastaavat erikseen sovituista 
palvelutehtävistä, esimerkiksi 
käsiohjelmien jaosta.
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misen kehittämisessä. Elinvoimai-
sen lippukunnan edellytyksenä, 
ikäkausitoiminnan lisäksi on, että 
lippukunnissa toimivat johtajat ovat 
koulutettuja pestiinsä. Tampereen 
alueen lippukunnista vuoteen 2022 
mennessä Loisto-sertifikaatin on 
saanut kaksitoista lippukuntaa.

Aluejärjestön omat 
kuulumiset
Tampereen Partiolaiset ry:n sääntö-
määräisten syys- ja kevätkokousten 
jälkeen paikalla olevat lippukuntien 
kokousedustajat voivat vaihtaa va-
paamuotoisesti lippukuntien kuulu-
misia. Lisäksi kerrotaan Tampereen 
Partiolaisten tulevista tapahtumista 
ja muista ajankohtaisista asioista 
sekä suunnitellaan tulevaa. Näissä 
tapaamisissa on mahdollisuus ker-
toa terveisiä ja toiveita Tampereen 
Partiolaisten johtokunnalle.

Tampereen Partiolaiset jakaa 
vuosittain kevätkokouksen jälkeen 
“Elinvoimainen lippukunta” -kier-
topalkinnon. Aikaisemmin palkin-
to on jaettu lippukunnalle, joka on 
saanut Tampereen alueella eniten 
uusia jäseniä aikavälillä 1.8.-28.2, 
mutta vuonna 2020 palkinnon ja-
koperusteita on uudistettu siten, 
että tarkastelukausi on koko toi-
mintavuoden 1.8.–31.7. ja uusien 
jäsenten lisäksi otetaan huomioon 
eronneiden jäsenten määrä. Tällä 
uudistuksella halutaan kannustaa 
lippukuntia pitämään olemassa 
olevista jäsenistä kiinni uusien jä-
senten hankkimisen lisäksi.

Yhteistyö seurakunnan 
kanssa
Partiomessuja järjestetään vuonna 

ALUETYÖ
Aluetyön tavoitteena on tukea tam-
perelaisten lippukuntien toimintaa 
sekä lisätä lippukuntien välistä yh-
teistyötä. Tamperelaiset lippukun-
nat on jaettu sijaintinsa mukaan 
kolmeen alueeseen: itä-, länsi- ja 
sisäpiiriin. Tampereen alueella toi-
mii viisi Hämeen Partiopiirin luot-
tamushenkilöä valmentajavastaa-
vien pestissä ja heidän lisäksi viisi 
valmentajaa. He kaikki kuuluvat 
sekä Hämeen Partiopiirin, että 
Suomen Partiolaisten valmentaja-
pooliin, mistä partiolippukuntien on 
mahdollisuus saada valtakunnallis-
ta lisätukea mm. partio-ohjelmien 
ja kasvun aihepiireissä. Kaikki val-
mentajavastaavat ja valmentajat 
kuuluvat myös piirin valmennus-
jaostoon ja tätä kautta lippukun-
tatuen ryhmään, jonka tehtävänä 
on suunnitella ja kehittää aluetyötä 
koko piirin alueella. 

Keväällä ja syksyllä järjestetään 
aluetapaamiset, missä lippukuntien 
johtokolmikolla on mahdollisuus 
alueellisen yhteistyön kehittämi-
seen, alueellisten tapahtumien ja 
koulutusten organisoimiseen, pes-
titukeen ja lippukunnan kehittämi-
seen. Aluetapaamisista vastaavat 
toimihenkilöt. Tavoitteena on myös 
yksi johtajahuollollinen tapaaminen 
vuoden aikana.

Vuonna 2023 aluetyön tavoit-
teena on edelleen rohkaista lip-
pukuntia arvioimaan omaa toi-
mintaansa Loisto-laatutyökalun 
avulla. Loisto-laatutyökalun avulla 
lippukuntia tuetaan partio-ohjel-
man toteuttamisessa, jäsenhan-
kinnassa, aikuisten rekrytoinnissa, 
hallinnon pidossa ja johtajien osaa-
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2023 kaikilla kolmella alueella yh-
teistyössä seurakuntien ja alueen 
lippukuntien kanssa. Tavoitteena 
on, että partiolaiset pääsevät suo-
rittamaan oman ikäkautensa par-
tio-ohjelmaan kuuluvia hengellisiä 
ja seurakunnan toimintaan liittyviä 
aktiviteetteja lähikirkossaan. Seu-
rakuntaan liittyvien aktiviteettien 
tekemiseen on mahdollisuus saada 
seurakunnan työntekijöiltä apua ja 
tukea.
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HALLINTO, 
TALOUS JA 
VIESTINTÄ

HALLINTO
Tampereen Partiolaiset ry:n toimin-
nan suunnittelusta ja koordinoinnis-
ta vastaa johtokunta. Johtokuntaan 
kuuluu puheenjohtaja sekä kahdek-
san muuta jäsentä. Johtokunnan 
sihteerinä toimii partiotoimiston 
työntekijä. Johtokunnan sisällä vas-
tuut on jaettu jäsenten kesken hei-
dän kiinnostuksensa ja osaamisensa 
mukaan. Puheenjohtaja valvoo Tam-
pereen Partiolaisten etua ja huolehtii 
suhteista sidosryhmiin. Talousvas-
taava vastaa Tampereen kaupungin 
myöntämän tuen jakamisesta lippu-
kunnille, valmistelee tapahtumien 
budjetit, valvoo rahankäyttöä sekä 
toimii lippukuntien yhteisostojen ja 
-tilausten järjestelijänä. Viestintä-
vastaavan vastuulla on sisäinen ja 
ulkoinen viestintä, nettisivut sekä 
yleisesti Tampereen Partiolaisten 
näkyvyydestä huolehtiminen.     

Yhdistyksellä on vuoden aikana 
kaksi sääntömääräistä vuosikokous-
ta, jotka järjestetään maaliskuussa ja 
marraskuussa. Johtokunta kokoon-
tuu vuoden aikana noin kymmenen 
kertaa ja lisäksi erilaiset projekti-
ryhmät kokoontuvat aina tarpeen 
mukaan. Tampereen Partiolaisten 
toimisto on Hämeen Partiopiirin 
Tampereen partiotoimiston yh-
teydessä. Toimistolla huolehditaan 
toiminnan käytännön järjestelyistä, 
erityisesti viestinnästä ja taloudesta. 
Lisäksi partiotoimiston kautta pide-
tään yhteyttä sidosryhmiin.

TALOUS
Tampereen Partiolaisten talouden 
perustana on Tampereen kaupungin 
myöntämä nuorisojärjestöjen toi-
minta-avustus. Yhdistyksen mer-
kittävimmät menot ovat järjestö-
työntekijöiden työajan korvaus sekä 
lippukuntien toimintaa tukevien ta-
pahtumien järjestäminen. Osa ano-
tusta toiminta-avustuksesta jaetaan 
suoraan lippukunnille. Yksittäisen 
lippukunnan saamassa osuudes-
sa huomioidaan avustuksen tarve, 
jäsenmäärä sekä oman varainhan-
kinnan määrä. Toiminta-avustusten 
jakoperusteissa jäsenlippukuntia 
kannustetaan omatoimiseen va-
rainhankintaan, esimerkiksi osal-
listumaan Hämeen Partiopiirin ja 
Suomen Partiolaisten varainhankin-
tatempauksiin. Tampereen Partio-
laisten johtokunnan talousvastaava 
auttaa tarvittaessa lippukuntia esi-
merkiksi toiminta-avustushake-
muksen täyttämisessä ja vinkkejä 
taloudenhoitoon on tarjolla myös 
helmikuisessa talouskoulutuksessa.

VIESTINTÄ
Viestinnän tärkein tehtävä on tie-
dottaa Tampereen Partiolaisten 
toiminnasta jäsenille. Viestintä on 
pääasiassa sisäistä, mutta Tam-
pereen Partiolaisten toiminnasta 
kerrotaan mahdollisuuksien mu-
kaan myös ulkoisissa tiedotusvä-
lineissä. Viestinnän tavoitteena on 
tiedottaa tapahtumista jäsenille 
oikeaan aikaan ja houkuttelevasti, 
jotta tapahtumiin saadaan mukaan 
mahdollisimman paljon osallistujia 
eri lippukunnista. Viestinnästä vas-
taavat johtokunnan jäsenet yhdessä 
partiotoimiston työntekijän kanssa 
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monipuolisesti käytettävissä olevia 
kanavia hyödyntäen. Hyvin kohdis-
tettu tiedotus on oleellinen edel-
lytys tapahtumien onnistumiselle.

Sisäisen viestinnän osalta pää-
viestintäkanavina ovat Tampereen 
Partiolaisten lippukuntapostit, 
nettisivut, sähköpostilistat, Face-
book-sivu ja Instagram-tili @tam-
pereenpartiolaiset. Yhdistys kertoo 
toiminnastaan myös Hämeen Par-
tiopiirin jäsenlehti Täplässä.

Sisäistä viestintää ja keskustelua 
pidetään yllä aktiivisesti Faceboo-
kissa julkisella sivulla sekä suljetus-
sa ryhmässä.

Tampereen Partiolaiset viestii 
toiminnastaan myös järjestön ul-
kopuolisille. Tampereen Partiolaiset 
markkinoi partiotoimintaa yhdes-
sä Hämeen Partiopiirin kanssa eri 
medioissa syksyllä partiotoimin-
nan alkaessa. Tavoitteena on lisätä 
partion näkyvyyttä sekä houkutella 
mahdollisimman paljon uusia jäse-
niä mukaan toimintaan.



18



19

TAMPERELAISET HÄMEEN 
PARTIOPIIRIN JA SUOMEN 
PARTIOLAISTEN TAPAHTUMISSA

Tamperelaiset partiolaiset osallis-
tuvat aktiivisesti Hämeen Partiopii-
rin ja Suomen Partiolaisten järjes-
tämiin koulutuksiin, tapahtumiin ja 
kilpailuihin.

Sudenpennuille Hämeen Par-
tiopiiri järjestää sudenpentujen 
kevätkisat ja syksyllä sudenpen-
tutapahtuman. Sudenpentujohta-
jina toimivia akeloita kannustetaan 
kouluttautumaan akelakurssilla. 
Vinkkejä toiminnan toteuttamiseen 
saa erilaisilla teemakursseilla.

Seikkailijat pääsevät testaamaan 
taitojaan piirin seikkailijakisoissa 
syksyllä. Seikkailijajoukkueen joh-
tajat eli sammot saavat opastusta 
ja tukea pestiinsä sampokurssilta. 
Kurssin lisäksi sammoille on tar-
jolla toimintavinkkejä erilaisilla 
teemakursseilla.

Tarpojaikäiset pääsevät oppi-
maan uutta piirin järjestämillä Tar-
pojien taitopäivillä ja Tarpojien ja 
samoajien viestintäpäivässä. Lisäksi 
tarpojilla on mahdollisuus kilpailla 
piirin ja Suomen Partiolaisten par-
tiotaitokilpailuissa. Tarpojat voivat 
osallistua myös erätaitojen perus-
kurssille. Tarpojaluotseille järjeste-
tään ikäkausivastaavan koulutusta 
ja he voivat osallistua Luotsipäiviin. 

Samoajat testaavat kilpailu- ja 
suunnistustaitojaan Hämeen Par-
tiopiirin järjestämässä Leon Lenkki 
ja Hilkan Kilpa -kisassa sekä piirin 
ja Suomen Partiolaisten partiotai-
tokilpailuissa talvella ja syksyllä. 
Samoajille tarjoutuu mahdollisuus 

kartuttaa taitojaan rastipäällikkö-
kurssilla, erätaitojen jatkokurssilla 
sekä ensiapu I-kursseilla. Lisäksi 
vesillä liikkumisen taitoja voi oppia 
veneenohjaajakurssilla. Helmikuus-
sa samoajat pääsevät osallistumaan 
tarpojien kanssa yhdessä pidettä-
vään viestintäpäivään.

Vaeltajaikäisillä on mahdollisuus 
osallistua Leon Lenkkiin ja Hilkan 
Kilpaan sekä Hämeen Partiolaisten 
ja Suomen Partiolaisten järjestä-
miin partiotaitokilpailuihin talvella 
ja syksyllä. Vaeltajat voivat kehit-
tää johtamistaitojaan partiojohta-
jan peruskurssilla. Partiotaitojaan 
vaeltajat pääsevät kartuttamaan 
erätaitojen talvikurssilla, kisojen 
järjestämiskurssilla ja ensiapu I ja 
II-kursseilla. Vesillä liikkumisesta 
kiinnostuneet vaeltajaikäiset voivat 
osallistua myös kipparikurssille sekä 
pelastautumiskurssille. Vaeltajaikä-
kauden päättävät voivat ottaa osaa 
piirin vaeltajien yhteiseen U-pro-
jektin aloitukseen. Vaeltajien luot-
seille järjestetään luotsikoulutusta.

Aikuiset partiolaiset voivat 
osallistua Hämeen Partiopiirin 
järjestämille, ikäkausiin liittyville 
kursseille. Näiden lisäksi aikuisille 
on tarjolla muun muassa partio-
johtajaperuskurssi, partiojohtajan 
jatkokoulutus (Ko-Gi), lippukun-
nan johtaminen -koulutus, lippu-
kunnan hallinto –koulutus, pesti-
johtajan koulutus, ohjelmajohtajan 
koulutus, aikuisten erätaitokurssit 
ja viestintäkoulutusta.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2023

Helmikuu

11.2. Tiedelauantai

11.2. Talouskoulutus (yhdessä HP:n kanssa)

Maaliskuu

Vesitoimintailta

11.3. Tiedelauantai

23.3. Kevätkokous

Huhtikuu

Rumpalikurssi

5.4. Kunnanhallinto aktiviteetti, valtuustosali

29.4. Tiedelauantai

6.–10.4. Ryhmänohjaajakurssi, I/22

26.–27.4. Suunnistusillat

Toukokuu

3.5. Yrjönviesti

17.5. PJ-sauna

Sepelit alueittain/lippukunnittain

Kesäkuu

4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
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Elokuu

Kokoontumispurjehdus, Näsijärvi

Puistofiesta

viikot 33–34 Partion aloitusviikot

18.–20.8. Ryhmänohjaajakurrsi, II/22, 1. osa

Syyskuu

1.–3.9. Ryhmänohjaajakoulutus, II/22, 2. osa

Pottukisa

16.9. Harhahetki

19.–20.9. Suunnistusillat

30.9. Tiedelauantai

Lokakuu

Vesitoimintailta

3.10. Kunnanhallinto aktiviteetti, valtuustosali

28.10. Tiedelauantai

Marraskuu

21.11. Syyskokous

24.–26.11. Jatko-ROK

25.11. Tiedelauantai

Joulukuu

5.12. PJ-Night

6.12. Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuudet



TA 2023 TA 2022 Erotus
VARSINAINEN TOIMINTA

Osanottajamaksut 11 875,00 8 425,00 3 450,00
Muut kohdeavustukset 9 000,00 9 000,00 0,00
Muut tuotot 1 000,00 1 000,00 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotot 21 875,00 18 425,00 3 450,00

Vuokrat ja vastikkeet -10 704,00 -10 704,00 0,00
Ulkopuoliset palvelut -42 270,00 -42 120,00 -150,00
Matka- ja majoituskulut -14 907,00 -13 320,00 -1 587,00
Materiaalikulut -5 297,00 -5 589,00 292,00
Muut toimintakulut -8 697,00 -6 692,00 -2 005,00

Varsinaisen toiminnan kulut -81 875,00 -78 425,00 -3 450,00

VARSINAINEN TOIMINTA YHT. -60 000,00 -60 000,00 0,00

VARAINHANKINTA

Tuotto-/kulujäämä -60 000,00 -60 000,00 0,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotto-/kulujäämä -60 000,00 -60 000,00 0,00

YLEISAVUSTUKSET
Muut yleisavustukset 60 000,00 60 000,00 0,00

YLEISAVUSTUKSET YHT. 60 000,00 60 000,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00

Kokonaistuotot 81 875,00 78 425,00 3 450,00

Kokonaiskulut -81 875,00 -78 425,00 -3 450,00

Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00 0,00

TP - Talousarvio ryhmittäin 1/1
1.1.2022 - 30.11.2022

Tampereen Partiolaiset
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Facebook ja Instagram: tampereenpartiolaiset

#tppartio #hppartio

Tampereen Partiolaiset ry


