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YLEISTÄ 
Tampereen Partiolaiset ry (TP) on aluejärjestö, joka toimii tamperelaisen 
partiotoiminnan edustajana, yhteistyöelimenä ja koordinaattorina. Vuonna 2022 
Tampereen Partiolaisten jäseniä oli 28 Tampereen alueella toimivaa lippukuntaa. 
Vuosi 2022 oli Tampereen Partiolaisten toiminnassa 69. toimintavuosi, ja vuoden 
aikana järjestettiin perustoimintaa kaikille partiolaisille. 

Tamperelainen partiotoiminta on kokonaisuutena monipuolista ja tarjoaa 
perinteisten kilpailu- koulutus- ja ohjelmatapahtumien muodossa, runsaasti 
yhteistä toimintaa kaikille tamperelaisille partiolaisille. 

Tampereen Partiolaiset ry tukee myös vesipartiotoimintaa järjestämällä 
ryhmänjohtajille ja aikuisille vesitoimintaan liittyvää koulutusta ja koordinoi 
yhteistä partiolaituria ja sen läheisyydessä olevan varastokontin toimintaa 
Santalahden satamassa. 

Partiotoiminnan kattavuus Tampereella on hyvä ja lippukuntien kolot sijaitsevat 
tasaisesti ympäri kaupunkia. Kaikkiaan vuonna 2022 toiminnassa oli mukana yli 
3500 partiolaista. Lippukuntien eri ikäkausien laumat, joukkueet ja vartiot 
kokoontuivat viikoittain ja järjestivät omia retkiään. 

Tampereen Partiolippukunnat olivat vuonna 2022 mukana Suomen Partiolaisten 
suurleiri Kajolla, mikä keräsi yhteen yli 13.000 partiolaista. Tampereen Partiolaiset 
ry oli tukemassa partiolippukuntia leirikuljetuksien järjestämisessä, sitä 
tarvitseville lippukunnille. Ja yhdistys järjesti leirillä vieraileville vierailupäivän 
kuljetukset Tampereelta, Nokialta ja Kangasalta. 

Tamperelaiset lippukunnat ja tamperelaiset partiolaiset osallistuivat sekä olivat 
mukana järjestämässä useita Hämeen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten 
tapahtumia, koulutuksia ja kilpailuja. 
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TAMPERELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA 
Viikoittainen partiotoiminta keskittyy suurimmaksi osaksi lippukuntien 
itsenäiseen toimintaan. Tampereella partiotoimintaa järjestettiin vuoden 2022 
aikana 28 lippukunnassa. Vuoden 2022 kaksi lippukuntaa yhdistettiin yhdeksi ja 
Tampereelle perustettiin yksi uusi partiolippukunta. 

Vuonna 2022 lippukunnissa toimi yhteensä 3606 partiolaista, joista alle 18-
vuotiaita lapsia ja nuoria oli noin 2297. Lasten ja nuorten kasvua on tukemassa 
runsas nuorten aikuisten ja aikuisten joukko, noin 1300 yli 18-vuotiasta. Aikuiset 
toimivat esimerkiksi viikoittain kokoontuvien nuorempien ikäkausiryhmien 
johtajina, nuorien johtajien taustatukena, lippukunnanjohtajina, yhdistyksen 
sihteereinä ja rahastonhoitajina. Partion ulkoiseen viestintään pyrittiin 
panostamaan hieman edellistä vuotta enemmän, koska partioon tuli edellisvuosia 
hieman maltillisemmin uusia jäseniä mukaan toimintaan. 

Lippukuntien viikoittainen toiminta tapahtuu ikäkausittain jaetuissa 
pienryhmissä: 7–9-vuotiaiden Sudenpentujen laumoissa, 10–12-vuotiaiden 
seikkailijajoukkueissa, 12–15-vuotiaiden tarpojavartioissa, 15–17-vuotiaiden 
samoajavartioissa ja 18–22-vuotiaiden vaeltajaryhmissä. Ikäkausiryhmiä toimi 
tamperelaisissa lippukunnissa noin 200. 

Tärkeimpiä lippukuntatoiminnan osa-alueita ovat viikkotoiminnan lisäksi 
erilaiset retket ja leirit. Retkiä (yö- ja päiväretket) järjestettiin yhteensä 902 , 
joissa osallistujia oli yhteensä 8181. Vesillä toimivissa lippukunnissa järjestettiin 
lisäksi yhteensä 39 purjehdusta (päivän ja useamman vuorokauden purjehdukset), 
joille osallistui reilut 90 partiolaista.  

Lippukunnat keräsivät varoja toimintaansa pääasiassa yrityksille tai 
yksityishenkilöille tehtävinä talkoina. Lisäksi lähes kaikki lippukunnat 
osallistuivat aktiivisesti yhteiseen joulukampanjaan myymällä partiolaisten 
adventtikalentereita. 

Useat tamperelaiset lippukunnat julkaisevat omaa lippukuntalehteä, jonka tekoon 
pääsevät osallistumaan kaikki lippukuntalaiset. Lehti ilmestyy kahdesta neljään 
kertaa vuodessa, ja jäsenten lisäksi, sitä jaetaan lippukuntien tärkeimmille 
sidosryhmille. Lippukunnat tiedottavat toiminnastaan pääsääntöisesti omien 
internetsivujensa ja muiden sosiaalisen median palveluiden kautta.  

Jäsenet ikäryhmittäin (jäsenyys alkanut 31.12.2022 mennessä) -pylväskuva tähän.   

Sudenpennut XXX, seikkailijat XXX, tarpojat XXX, samoajat XXX, vaeltajat XXX (1-
, 2- ja 3-jäsenyydet). Tilastot saadaan 3/2023 Suomen Partiolaiset ry 
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YHTEISTOIMINTA 
Tampereen Partiolaisten järjestämän ja koordinoiman yhteistoiminnan 
tavoitteena, on tarjota mahdollisimman monipuolista partiotoimintaa kaikille 
tamperelaisille lippukunnille ja partiolaisille. Toiminnan pääpaino on kilpailuissa, 
koulutuksissa ja isommissa ohjelmatapahtumissa, joiden järjestämiseen 
yksittäisten lippukuntien resurssit eivät välttämättä riitä. Yhteistoiminnalla 
lisätään alueellista yhteistyötä, lippukuntien välisiä kontakteja ja pyritään 
saamaan myönteistä näkyvyyttä partiolle. 

KILPAILUT 
Vuonna 2022 Tampereen Partiolaiset ry järjesti kilpailutoimintaa jäsenilleen 
seikkailijaikäkaudesta ylöspäin. Kilpailutoiminnalla on Tampereen alueella pitkät 
perinteet. Järjestetyt kilpailut olivat luonteeltaan leikkimielisiä ja 
osallistumiskynnys pidettiin mahdollisimman matalana. Saadun palautteen 
mukaan osallistujat olivat saaneet myönteisiä kisakokemuksia ja mukavaa 
yhdessä tekemistä. Matalan kynnyksen kilpailut myös mahdollistavat hyvän 
kokemuksen ensikertalaisille kokeilla partiotaitokilpailuja. 
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Yrjönviesti 
Tapahtuma järjestettiin 5.5.2022 ja järjestelyvastuussa oli Tampereen Länsialueen 
partiolippukunnat. Nalle-sarjaan osallistui 16 vartiota. Karhu-sarjaan osallistui 3 
vartiota. Kilpailu meni hyvin, palaute oli pääosin positiivista ja tekijät tykkäsivät 
suunnitella tehtäviä. Nalle sarjan voitti Poron Käristäjät Tammerosta ja Karhu 
sarjan Leka Tammerosta. 

Harhahetki 
Harhahetken ajankohtaa vaihdettiin marraskuulta syyskuulle, kun tarjoutui 
tilaisuus järjestää Harhahetki Partiohype -tapahtuman yhteydessä 
Särkänniemessä 10.9. Harhahetki osoittautui erittäin suosituksi, siihen otti osaa 
56 vartiota, Tampereelta ja sen ulkopuolelta. Vartiokoko oli 4-6 henkilöä + 
saattaja, joten Särkänniemessä nähtiin tapahtumassa yli 300 partiolaista 
osallistumassa ja järjestelemässä. Tämän tapahtuman järjestelyvastuu oli 
Itäpiirillä. Kilpailunjohtajana toimi Aleksi Yläkangas Harjun Veikoista. 

Pottukisa 
Vuoden 2022 Pottukisa järjestettiin Sääksjärvellä Kyynärön Kiertäjien toimesta. 
Pottukisa on samoajille, vaeltajille ja aikuisille tarkoitettu leikkimielinen 
partiotaitokilpailu. Kisa koostuu tehtävärastien löytämisestä vihjeiden perusteella, 
tehtävärasteilla suoriutumisesta ja erilaisten matkatehtävien tekemisestä. Tänä 
vuonna voitto meni Tampereelle, Kaukapartiolle, joten vuoden 2023 Pottukisa 
tullaan järjestämään Kaukapartion toimesta. 

Pottukisaan osallistui 16 vartiota ja jokaisessa vartiossa oli 4–5 jäsentä. 

Hämeen Partiopiirin ja muut kilpailut 
Vuonna 2022 partion kilpailutoiminta tapahtui pääsääntöisesti Tampereen 
ulkopuolella. Esimerkkinä Riekon Kieppaus II eli Partiotaitojen SM -kilpailut 
järjestettiin Kajaanissa ja Hattutemppu- Partion kevätmestaruuskilpailut 
Hattulassa. 

Tamperelaiset Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten kilpailuissa 
HP Uusi Aika, talvimestaruuskilpailu (siirtyi vuodelle 
2023), Nastola 

19 
ilmoittautunutta 

Riekon Kiepaus II, partiotaitojen talvi-SM-kilpailut, 
Kajaani 

5 vartiota 

HP Hattutemppu, kevätmestaruuskilpailut, Hattula 10 vartiota 
HP Hapsu, sudenpentukilpailu, Hämeenkyrö 31 vartiota 
Kierikki, partiotaitojen kevät-SM-kilpailu, Yli-I, Oulu 6 vartiota 
HP Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, Riihimäki 19 vartiota 
HP Kaislikko, seikkailijakilpailut, Orivesi 23 vartiota 
Tehas22, partiotaitojen syys-SM-kilpailut, Vaajakoski 20 vartiota 
HP Ekotekokeko, sudenpentutapahtuma, Jämsä 17 vartiota 
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Yleismestaruus 
Vuonna 2022 ei koronan takia pidetty Hämeen Partiopiirin talvikisoja, joten 
yleismestaruus laskettiin Riekon Kiepaus II talvi SM-kisojen, Hattutemppu 
kevätkisan ja Leon Lenkin perusteella. Yleismestaruuden voittivat:  

> OrSiRu: Tampereen Lokit 
> ViPuHa: Tampereen Kotkat 

KOULUTUS  
Tampereen Partiolaiset tuki koulutustarjontaa järjestämällä kaikille 
tamperelaisille partiolaisille taitokoulutusta sekä kursseja, joiden järjestäminen oli 
Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaan lippukuntien omalla 
vastuulla. 

Koulutustoimintaa toteutettiin alueellisena yhteistyönä, lippukuntien sekä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tampereen Partiolaiset järjesti koulutusta kaikille 
ikäkausille onnistuneesti. 

Ryhmänohjaajakoulutus - ROK 
Ryhmänohjaajakoulutus (ROK) on 27 h sisältävä koulutus, jonka on laatinut 
Suomen Partiolaiset ja se on opintokeskus Siviksen todentama. Kurssilla 
harjoitellaan ryhmän johtamiseen liittyviä taitoja teoriassa ja käytännössä. 
Kurssilaiset pohtivat omaa johtajuuttaan, kehittyvät partiolaisina ja ihmisinä sekä 
verkostoituvat alueen muiden partiolaisten kanssa. 

Kevään 2022 ROK järjestettiin pääsiäisenä 14.4.–18.4. Pajaniemessä, Lempäälässä. 
ROK:lla oli yhteensä 33 osallistujaa 12 eri lippukunnasta. Kurssin johtajana toimi 
Iiris Enwald Tervaksentekijöistä. 

Toinen vuoden 2022 ROK järjestettiin syksyllä kahden viikonlopun kurssina 19.-
21.8 Eräpoikien leirikeskus Säynäsaaressa ja Tampereen Seurakuntien Aitolahden 
Vanha Pappila -leirikeskus (AVP) 2.–4.9. Kurssin johtajana toimi Paavo 
Lemmetyinen Tampereen Eräpojista. Osallistujia oli 35 henkilöä, 13 lippukunnasta.  

Osallistujien lisäksi molemmat ROK kurssit keräsivät paljon kouluttajia alueen 
lippukunnista. ROK-kurssi on myös kouluttajille hyvä mahdollisuus kehittää omia 
kouluttamistaitojaan sekä verkostoitua alueen partiolippukuntien välillä. 

Jatko-ROK 
Jatko-ROKin idea on kerrata ryhmänohjaajakurssilla (ROK) opeteltuja taitoja, 
nauttia samoajaikätovereiden seurasta ja kokea elämyksiä, joita oma 
lippukuntatoiminta ei aina tarjoa. 

Samoajaikäisille suunniteltu jatko-ROK piti alun perin järjestää tammikuussa 
2022, mutta koronan takia se siirtyi marraskuulle, 11.-13.11.2022. Paikkana pysyi 
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Pajaniemi. Tapahtuman siirtymisen takia kouluttajia/johtajia ei saatu rekrytoitua 
tarpeeksi ja siksi tapahtuma päätettiin siirtää vuodelle 2023. 

Suunnistusillat 
Yhteistyössä Kooveen kanssa järjestetyt suunnistusillat keräsivät hyvän määrän 
eri ikäisiä partiolaisia kartuttamaan suunnistustaitojaan. Vuonna 2022 
suunnistusiltoja järjestettiin keväällä kaksi Vuoreksessa ja syksyllä kaksi 
Linnainmaalla. Illat keräsivät kokoon keväällä 135 ja syksyllä 234 partiolaista. 
Kevään suunnistusilta toteutettiin rogainingsuunnistuksena ja syksyn 
perinteisempänä suunnistuksena. Suunnistustaitojen harjaannuttaminen kuuluu 
jokaisen ikäkauden partio-ohjelmaan, jonka vuoksi suunnistusiltojen eritasoiset 
radat ja uutuutena kevään rogaining ovat antaneet sopivasti haastetta 
kaikenikäisille partiolaisille. 

Tampereen partiolaisten talouskoulutus 
Helmikuussa 5.2. järjestettiin talouskoulutusta lippukunnille etänä, mihin 
osallistui yhteensä 5 johtajaa 5:stä eri lippukunnasta (lippukunnanjohtajia ja 
rahastonhoitajia). Koulutuksessa opetetaan yhdistyksen talouden hoitoon liittyviä 
perusasioita ja käsitellään mm. lippukuntien toiminta-avustusta ja sen hakemista 
sekä tarvittavia liitepapereita. 

Muiden partioyhteisöjen järjestämät koulutukset 
Vuoden 2022 aikana tamperelaiset partiolaiset osallistuivat aktiivisesti Suomen 
Partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin koulutuksiin. Tilastot toimintakertomuksen 
lopussa. 

OHJELMA 
Tampereen Partiolaisten monipuoliset ohjelmatapahtumat lisäsivät lippukuntien 
välistä yhteistyötä ja tarjosivat mahdollisuuden partiotoiminnan näkyvyyden 
parantamiseen. Lippukuntien toimintaa tuettiin muun muassa tarjoamalla 
mahdollisuus hakea taloudellista tukea alueellisten seikkailijapelien ja koko 
ikäkauden tarpojatapaamisten (KITT) järjestämiseen sekä ylläpitämällä 
Santalahden satamassa partiolaituria. 

Vaeltaja- ja aikuistoiminta 
Kevään 2022 PJ-Sauna jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

PJ-Night on tamperelaisille partiojohtajille tarkoitettu pikkujoulumainen iltama. 
PJ-Nightissa eri lippukuntien toimijat pääsivät seurustelemaan, jakamaan uusia 
ideoita ja vaihtamaan partiokuulumisia hyvän ruuan merkeissä. Seurustelun 
ohessa ohjelmassa oli perinteinen tietovisa ja bingo. PJ-Nightiin osallistui 2022 yli 
30 partiojohtajaa! 
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Vesitoimintailta 
Keväällä pidetyssä vesitoimintaillassa suunniteltiin tulevan purjehduskauden 
yhteistä toimintaa, puhuttiin koronan tuomista rajoituksista ja vaihdettiin 
kuulumisia. 

Partiolaituri ja kontti 
Tampereen Partiolaiset järjesti halukkaille lippukunnille laituripaikan ja 
talvisäilytyksessä olevien veneiden talvisäilytyspaikat Santalahden 
pienvenesatamasta. Partiolaiturin ja kontin tarjoamia mahdollisuuksia käytti 
kaksi lippukuntaa yhteensä neljällä purjeveneellä, kahdella veneellä ja lukuisilla 
kanooteilla. Satamassa oleva kontissa säilytettiin vesitoiminnassa tarvittavia 
tavaroita. 

Tiedelauantait 
Tiedelauantait toteutetaan yhteistyössä Tiedekan ja Kehittyvä Eurooppa 
yhdistyksen kanssa ja aiheet ovat osalle partiolaisille tuttuja ja partio-ohjelmaa 
syventäviä. Tapahtumissa käsitellään tiedeaihetta havainnollisin kokein ja ne 
sopivat sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille. 

Kevään 2022 aiheina oli Energiaa elämästä, energiaa tuottamassa ja energiaa 
käyttämässä ja syksyllä Huvia ja hyötyä mekaniikasta, mekaniikka meitä lähellä ja 
mekaaniset lelut. 

Vuonna 2022 tiedelauantaihin osallistui yhteensä 110 osallistujaa. 

Partio-ohjelman mukaiset ikäkausiaktiviteetit lippukunnissa 
Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Jälkiä eli 
aktiviteettikokonaisuuksia on liki 40 erilaista. Jokaisessa jäljessä on tarjolla 8–12 
askelta eli aktiviteettia, joista sudenpennut johtajan, Akelan johdolla valitsevat 
tehtäviksi vähintään 6. 

> Sudenpentuaktiviteetteja tehtiin yhteensä 23 lippukunnassa. 

Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Kuhunkin pääilmansuuntaan 
sisältyy: Parisen kymmentä aktiviteettia eli tekemistä, kaksi retkeä, 
osallistuminen seikkailijakisoihin tai muuhun partiokisatapahtumaan ja vähintään 
yksi haaste. Seikkailijoiden perusohjelma kestää kaksi vuotta. 

> Seikkailija-aktiviteetteja tehtiin yhteensä 22 lippukunnassa. 

Tarpojaikäkausi kestää 2–3 vuotta, kuitenkin niin, että samoajaksi siirrytään vasta 
sinä vuonna, jolloin täyttää 15 vuotta. Tarpojien ohjelma koostuu noin puolen 
vuoden mittaisista tarpoista. Kaikille pakollisia tarppoja ovat leiri, luovuus, 
selviytyminen ja yhteiskunta. 
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Majakka on konkreettinen tapahtuma, jossa kokeillaan ja testataan tarpon aikana 
opittuja taitoja. Suuntausvaiheessa vartio valitsee tai suunnittelee vartionjohtajan 
ja luotsin tuella itselleen majakan, johon tarppo tähtää ja huipentuu. Tarppoon 
kuuluu lisäksi vastuu- tai johtamistehtävä. 

> Tarpoja-aktiviteetteja tehtiin yhteensä 19 lippukunnassa. 

Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. 
Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista. Aktiviteetit on jaettu 
aiheittain 20 taskuun. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat 
samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä 
laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Aktiviteettien pituudet 
vaihtelevat nopeista tuokioista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. 

> Samoaja-aktiviteetteja yhteensä 16 lippukunnassa. 

Vaeltajaohjelma kulkee 18–22-vuotiaan partiolaisen elämän mukana. Ohjelmassa 
on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin 
työelämän osalta, mutta myös henkilökohtaisten toiveiden ja ominaisuuksien 
mukaisesti. Vaeltajien aktiviteetit on jaettu rasteihin. Pakollisia rasteja ovat 
Tervetuloa vaeltajaksi, Partiojohtajan peruskurssi, Ulkomaanprojekti ja 
Aikuisuuteen. Loppujen 33 rastin joukosta valitaan kustakin vähintään yksi 
aktiviteetti 

> Vaeltajaohjelmaa tehtiin yhteensä 8 lippukunnassa. 

KAIKILLE AVOIN TOIMINTA 

400 metriä harrastuksia 
Vuonna 2022 –tapahtumaa ei järjestetty 

Puistofiesta 
Tampereen Partiolaiset oli mukana Tampereen kaupungin järjestämässä 
Puistofiesta-tapahtumassa elokuun alussa. Tapahtumassa eri yhdistykset ja seurat 
esittelivät omaa toimintaansa ja innokkaat osallistujat etsivät itselleen uutta 
harrastusta. Samalla partiolaisilla oli tilaisuus verkostoitua ja kehittää mahdollista 
yhteistyötä muiden paikalla olevien yhdistysten kanssa.  

Tampereen Partiolaiset olivat mukana myös Lamminrahkan (Kangasala) 
katufiestassa.  

Partiolaisten puolesta tapahtumien järjestelyvastuusta vastasivat nuoret 
partiojohtajat ja vuonna 2022 Puistofiestassa oli mukana 8 nuorta partionjohtajaa 
4 tamperelaisesta partiolippukunnasta. Lamminrahkassa oli 3 nuorta 
tamperelaista johtajaa 2 partiolippukunnasta. 

Partion aloitusviikot 
Vuonna 2022 tamperelaiset partiolippukunnat vastasivat itsenäisesti partion 
aloitusviikkojen toteutuksesta, mainostuksesta ja näkyvyydestä. Alueelliset 
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tulokset olivat hyvin vaihtelevia, joten tulevaisuudessa pyritään panostamaan 
yhteiseen kokonaisuuteen. 

KANSALLISET JUHLATILAISUUDET 
4.6.2023 Puolustusvoimien lippujuhlapäivässä Tampereen Partiolaisia edusti 
Hervannan Hukat. 

6.12.2023 Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuuksiin lippukunnat osallistuivat 
omien perinteidensä ja velvoitteidensa mukaan. Lisäksi Kalevankankaalla 
Tampereen Partiolaiset olivat mukana Aitolahden Hirvi-Veikkojen edustuksella 
kantamassa TP:n lippua ja jakamassa tapahtuman käsiohjelmia. Kokonaisvastuun 
tapahtumasta kantoi Tampereen Reserviupseerit ry ja Tampereen 
Kansalaisjuhlatoimikunta. Partiolaisten seppeleen laski Partio Kilta 3. 

LIPPUKUNTATUKI 
Lippukuntatuki Tampereella toteutetaan yhteistyössä Hämeen Partiopiirin kanssa. 
Lippukuntatuen tehtävänä on tukea tamperelaisten lippukuntien toimintaa sekä 
lisätä lippukuntien välistä yhteistyötä. Tamperelaiset lippukunnat on jaettu 
sijaintinsa mukaan kolmeen alueeseen: itä-, länsi- ja sisäpiiriin.  

Hämeen Partiopiirin lippukuntatuen toiminnanalasta vastaa lippukuntatuen 
ryhmä: vapaaehtoiset luottamushenkilöt ja partion toimihenkilöt. Toiminnanalan 
keskeinen tavoite on auttaa ja tukea lippukuntia onnistumaan laadukkaan 
partiotoiminnan järjestämisessä kaikille ikäkausille. 

Lippukuntatuen kautta lippukunnat, niiden johtajistot ja erityisesti johtokolmikot 
saavat tukea ja ohjausta toimintaansa ja partio-ohjelman toteuttamiseen. 
Lippukuntien on mahdollista saada myös valmennusta Hämeen Partiopiirin ja 
Suomen Partiolaisten vapaaehtoisilta valmentajilta. Valmentajat ovat partio- ja 
esim. yhdistystoiminnan osaajia ja heiltä löytyy laaja-alaista osaamista 
lippukuntien tukemiseen ja valmentamiseen. Valmentajat järjestävät myös 
aihekohdennettuja valmennusohjelmia, missä tuetaan lippukuntia kohdennetusti 
heidän omien tarpeidensa mukaan.  

Vuonna 2022 tamperelaisia lippukuntia oli mukana ainakin kasvun ja partion 
ikäkausiohjelmien valmennusohjelmissa. 

Valmentajat järjestivät keväällä ja toimihenkilöt syksyllä aluetapaamiset kaikilla 
kolmella Tampereen alueella. Aluetapaamisten tavoitteena oli tukea kohdennetusti 
lippukuntien johtokolmikoita, auttaa alueellisen yhteisten tapahtumien ja 
kilpailuiden järjestämisessä ja johtajien vertaistuki.  

Lippukuntatuen tavoitteena oli myös rohkaista lippukuntia arvioimaan omaa 
toimintaansa Loisto-laatutyökalun avulla. Loisto-laatutyökalun avulla lippukuntia 
tuetaan partio-ohjelman toteuttamisessa, jäsenhankinnassa, aikuisten 
rekrytoinnissa, hallinnon pidossa ja johtajien osaamisen kehittämisessä. 
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Tamperelaiset Loisto-lippukunnat vuonna 2022 
(suluissa myöntämis- ja uusimisvuodet) 

> Harjusiskot (2015) 
> Hervannan Hukat (2014, 2017 ja 2021) 
> Härmälän Ilvestytöt (2015 ja 2022) 
> Kalevan Suuntatytöt (2014, 2018 ja 2021) 
> Kaukapartio (2014 ja 2017) 
> Messukylän Metsätytöt (2016 ja 2021) 
> Näsijärven Kipinät (2021) 
> Tammero (2016 ja 2020) 
> Tampereen Kotkat (2013 ja 2017) 
> Tampereen Lokit (2015, 2018 ja 2021) 
> Teiska-Partio (2017 ja 2021) 
> Tervaksentekijät (2014, 2017 ja 2021) 
> Tesoman Sinisiskot (2017) 
> Viinikan Sinitytöt (2018) 

Aluejärjestön omat kuulumiset 
Tampereen Partiolaiset ry:n sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten jälkeen 
paikalla oleville lippukuntien kokousedustajille kerrottiin tulevista tapahtumista ja 
muista ajankohtaisista asioista, suunniteltiin yhteisiä tapahtumia ja kehitettiin 
tulevaa, jaettiin kilpailujen palkintoja ja tarjottiin mahdollisuus vaihtaa 
vapaamuotoisesti lippukuntien kuulumisia. Koronan vaikutusten takia 
“Elinvoimainen lippukunta” -palkinto päätettiin jakaa vasta kevään 2023 
vuosikokouksessa. 

Yhteistyö ev.lut. seurakuntien kanssa 
Partiolaiset pääsivät tekemään oman ikäkautensa partio-ohjelmaan kuuluvia 
hengellisiä ja seurakunnan toimintaan liittyviä aktiviteetteja lähikirkossaan. 
Seurakunta toimii monen partiolippukunnan taustayhteisönä ja tarjoaa tiloja, sekä 
tukee alueen lippukuntia taloudellisesti ja seurakunnilla on usein myös Seppo 
partiotyöntekijänsä. 

Monet lippukuntien perinteiset joulu-, itsenäisyys- ja Yrjönpäiväjuhlat 
järjestetään kirkon tiloissa yhdessä seurakunnan kanssa. Nämä tapahtumat 
keräävät paljon osallistujia partiolaisista perheineen kokoontumaan kirkoille.  

Monet lippukunnat toimivat suoraan hyvissä väleissä oman seurakuntansa 
kanssa. Esimerkiksi Tampereen alueen lippukunnat keräsivät yhdessä 
talkoovoimin kynttilät Tampereen hautausmailta. 

Seurakuntavaaleissa partioehdokkaat olivat aktiivisia ja useita ehdokkaita pääsi 
läpi Tampereen alueen seurakuntien päätöksentekoelimiin. 

Partiomessu järjestettiin Härmälän kirkolla 21.4.2022. 
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HALLINTO, TALOUS JA VIESTINTÄ 

Hallinto 
Sääntömääräiset Tampereen Partiolaisten kokoukset järjestettiin koronatilanne 
huomioiden. 

Tampereen Partiolaisten kevätkokous järjestettiin 24.3. etäkokouksena. 
Kokouksessa oli äänivaltaisia kokousedustajia 25 edustajaa 18 lippukunnasta. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Aleksi Yläkangas Harjun Veikoista. 

Syyskokous järjestettiin 22.11. Partiotoimistolla. Kokoukseen osallistui 46 
edustajaa 21 lippukunnasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Walter Toiva 
Harjun Veikoista. 

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin erovuoroisten 
johtokunnan jäsenten tilalle uusia jäseniä. Johtokuntaan valittiin kaudelle 2022–
2023 Puheenjohtajaksi Pyry Nurmilo Tampereen Kotkista. Johtokunnan jäseniksi 
kaudelle 2022–2023 valittiin Saku Rautiainen Niihaman Saukoista, Pihla Pöllänen 
Tampereen Eräpojista, Aalto Koponen Tampereen Kotkista ja Juho Salminen 
Kaukopartiosta. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa, joista 4 kertaa etänä 
koronan vuoksi. Johtokunnan vastuutehtävät jaettiin jäsenten kesken 
toimialoittain. Tampereen Partiolaisten toimisto sijaitsi Hämeen Partiopiirin 
Tampereen Partiotoimiston yhteydessä. Toimistolla huolehdittiin toiminnan 
käytännön järjestelyistä kuten tilavarauksista, ilmoittautumisten vastaanotosta, 
postituksesta ja laskutuksesta. Toimiston työntekijät pitivät yhteyttä lippukuntiin 
sekä sidosryhmiin. Tampereen Partiolaiset ry käyttivät toiminnanjohtajan, 
järjestöpäällikön, lippukuntakoordinaattorin, tiedottajan, ohjelma- ja 
koulutuskoordinaattorien, taloussihteerin ja toimistosihteerin palveluita. Lisäksi 
Partiotoimistosta välitettiin lippukunnille toiminnassa tarvittavia materiaaleja. 
Tampereen Partiolaiset toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen Partiopiirin kanssa. 

Edustukset 
Hämeen Partiosäätiö rs:n hallituksessa yhdistyksen edustajina olivat Iiro Lindberg 
Tampereen Eräpojista ja Jonna Sillman-Sola Näsin Tytöistä sekä säätiön 
edunsaajavaliokunnassa Tampereen Partiolaisten puheenjohtaja Saku Rautiainen. 
Säätiön toimielimissä oli lisäksi kolme tamperelaista.  

Hämeen Partiopiiri ry:n hallituksessa oli tamperelaisista lippukunnista kolme 
jäsentä: puheenjohtajana toimi Henri Backman Tampereen Kotkista, 
varapuheenjohtajana Janna Rintamaa, Viinikan Siniset ja hallituksen jäsen Ester 
Halmari, Messukylän Metsätytöt 

Hämeen Partiopiirin ryhmissä ja jaostoissa toimi yhteensä 88 tamperelaisten 
lippukuntien jäsentä, 20 tamperelaisesta lippukunnasta.  
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Suomen Partiolaisten toimielimissä oli yhteensä 20 tamperelaista partiolaista, 12 
tamperelaisesta lippukunnasta. 

Talous 
Toimintavuonna 2022 Tampereen kaupunki myönsi yhdistykselle 
nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta yhteensä 63000 euroa josta 15 000 euroa 
jaettiin lippukuntiin toiminta-avustuksina. Toiminta-avustusta haki 24 
tamperelaista lippukuntaa ja se jaettiin lippukunnille jäsenmäärän ja osoitetun 
tukitarpeen mukaisesti. Edellisten vuosien tapaan Tampereen Partiolaiset 
käyttivät samaa ikäkriteeriä kuin Tampereen kaupunki eli jäsenmäärään laskettiin 
alle 29-vuotiaiden määrä, mukaan lukien alle 7-vuotiaat perhepartiojäsenet. Myös 
Hämeen Partiosäätiö rs avusti yhdistyksen toimintaa. 

Avustusten lisäksi lippukunnat suorittivat omatoimista varainhankintaa. 
Vuosittainen Suomen Partiolaiset ry:n organisoima Joulukampanja oli merkittävä 
varainhankinnan muoto useimmille lippukunnille. Vuonna 2022 partiolaisten 
adventtikalentereita myi 25 tamperelaista lippukuntaa. Tamperelaisten 
lippukuntien yhteinen tulos oli 11975 kalenteria. Parhaaseen tulokseen yltäneet 
tamperelaislippukunnat olivat Tesoman Sinisiskot ja Harjusiskot. 

Vuonna 2022 Tampereen Partiolaiset ry:n kokonaiskulut olivat -69 744,52 euroa 
ja kokonaistuotot 75 590,00 euroa, kulujen ja tulojen sisältäessä lippukunnille 
saadun ja tuloutetun avustuksen 15000 euroa. Tilikauden tulos oli 5 845,48 euroa 
ylijäämäinen. 

Viestintä 
Viestinnän tärkein tehtävä on tiedottaa Tampereen Partiolaisten toiminnasta 
jäsenille. Viestintä oli pääasiassa sisäistä, mutta toiminnasta kerrottiin 
mahdollisuuksien mukaan myös ulkoisissa tiedotusvälineissä ja sosiaalisen 
median viestimissä. 

Viestinnän tavoitteena oli tiedottaa tapahtumista jäsenille oikeaan aikaan ja 
houkuttelevasti, jotta tapahtumiin saadaan mukaan mahdollisimman paljon 
osallistujia eri lippukunnista. Toimiva tiedotus oli oleellinen edellytys 
tapahtumien onnistumiselle, joten tiedotuksessa hyödynnettiin erilaisia kanavia ja 
tiedotusta hoidettiin yhteistyössä johtokunnan jäsenten ja partiotoimiston 
työntekijöiden kanssa. 

Sisäisen viestinnän osalta viestintäkanavina olivat Tampereen Partiolaisten omat 
postitse lähetettävät lippukuntapostit, internet -sivut, Facebookin Tampereen 
Partiolaiset -sivu, Instagram-tili @tampereenpartiolaiset sekä kohdennetut 
sähköpostipoiminnat partion jäsenrekisteri Kuksasta. Yhdistyksellä oli 
mahdollisuus kertoa toiminnastaan myös Hämeen Partiopiirin jäsenlehti Täplässä 
ja sähköisessä tiedotteessa Verkko-Täplässä. Sisäistä viestintää ja keskustelua 
pidettiin yllä aktiivisesti myös Facebookin Tampereen Partiolaisten suljetussa 
ryhmässä, missä oli vuoden lopussa yli 520 jäsentä. Facebook-ryhmän ylläpitäjät 
olivat johtokunnan jäseniä. 

Tampereen Partiolaiset viesti toiminnastaan myös järjestön ulkopuolisille 
markkinoiden partiotoimintaa yhdessä Hämeen Partiopiirin kanssa eri medioissa 
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syksyllä partiotoiminnan alkaessa. Tavoitteena oli lisätä partion näkyvyyttä sekä 
houkutella mahdollisimman paljon uusia jäseniä mukaan toimintaan. Ulkoista 
viestintää hoidettiin tiiviissä yhteistyössä Hämeen Partiopiirin ja Suomen 
Partiolaisten kanssa. 
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TAMPEEEN PARTIOLAISET RY:N TAPAHTUMAT JA 
OSALLISTUJAMÄÄRÄT VUONNA 2022 

Ajankohta Tapahtuma Osallistujamäärä 

14.-16.1.2022 TP Jatko -ROK, Pajaniemi, siirretään 
6.-8.5.2022 Siirretty 

29.1.2022 Tiedelauantai 22 
5.2.2022 Talouskoulutus yhdessä HP:n kanssa 5 
12.3.2022 Tiedelauantai 22 
24.3.2022 TP Kevätkokous 33 
9.04.2022 Tiedelauantai 22 
15.-18.4.2022 TP Ryhmänohjaajakoulutus 1/22 33 
25.4.2022 Suunnistusilta 54 
26.4.2022 Suunnistusilta 77 
5.5.2022 Yrjönviesti 75 
18.5.2022 Vesitoimintailta 6 
4.6.2022 Puolustusvoimien lippujuhlapäivä 3 

15.-23.7.2022 Finnjamboree Kajo, Evo, 
Hämeenlinna 778 

7.8.2022 Puistofiesta 8 
vkot 33–34 / 2022 Partionaloitusviikko  
19.-21.8.2022 TP Ryhmänohjaajakurssi 2/22, 1. osa 34 
2.-4.9.2022 TP Ryhmänohjaajakurssi 2/22, 2. osa 34 
10.9.2022 Harhahetki 313 
13.9.2022 Pottukisa 60 
24.9.2022 Tiedelauantai 22 
27.9.2022 TP Suunnistusilta 140 
28.9.2022 TP Suunnistusilta 94 
29.10.2022 Tiedelauantai 22 
22.11.2022 TP Syyskokous 46 
26.11.2022 Tiedelauantai 22 
5.12.2022 Pj -Night 26 
6.12.2022 Itsenäisyyspäivän kunnianosoitukset 4 

14.-16.1.2022 TP Jatko -ROK, Pajaniemi, siirretään 
6.-8.5.2022 Siirretty 

29.1.2022 Tiedelauantai 22 
5.2.2022 Talouskoulutus yhdessä HP:n kanssa 5 
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TAMPERELAISET HÄMEEN PARTIOPIIRIN JA 
SUOMEN PARTIOLAISTEN (*) KOULUTUKSISSA JA 
TAPAHTUMISSA 
Tapahtuma Osallistujamäärä 

Finnjamboree Kajo 2022 tutustujaleiri 1 

Jamboree 2023: llpkj ensimmäinen tapaaminen 4 

Joulukampanjapäällikkökoulutus 13 

Kajo Valmentajakoulutus/SP Valmentajakoulutus 1/2022 2 

Kajon Samoajaluotsikoulutus 1 

Kajon Tarpojaluotsikoulutus 1 (Halo) 2 

Kajon Vaeltajaluotsikoulutus 1 

Kestävät tapahtumat lippukunnissa 1 

Korean Jamboree CMT viikonloppu 1 

Koulutusohjaajaverkoston tapaaminen 2 

Kuksa-koulutus Jäsenrekisterinhoitajan perustietopaketti 4 

Kuksa-koulutus Lippukunnan talous 2 

Kuksa-koulutus Tapahtuman luominen 2 

Kuvauskoulutus Laitikkalassa 3 

Laajennettujen valiokuntien tapaamiset 7 

Lpk-tuen valiokuntien yhteinen päivä 1 

Näin käytän Kompassia -koulutus ryhmänjohtajille 1 

Partion kevätpäivät 2022 7 

Partion tulevaisuusseminaari 2022 3 

Partioneuvoston kevätkokous PN I/2022 2 

Partioneuvoston syyskokous PN II/2022 3 

World Scout Moot 2022 - peruttu 16 

SP akela-sampo-kurssi verkossa 1/2022 1 

SP akela-sampo-kurssi verkossa 2/2022 1 

SP akela-sampo-kurssi verkossa 4/2022 6 

SP Aluevaliokunnan ja moninaisuusryhmän kesäviikonloppu 1 
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SP Eräopaskurssi - talviosa 5 

SP Erätauko-keskustelujen ohjaajakoulutus Ko-Gi tekijöille 2 

SP Finnjamboree Kajo 2022 772 

SP Jamboree 2023 IST-tapaaminen 14 

SP Jamboree 2023 LLPK 12 -ennakkotapaaminen 22 

SP Joulukampanjapäällikkökoulutus 2022 13 

SP KAJO / Rantavalvojien koulutusviikonloppu 2 

SP Kajo 2022 Home Hospitality — ilmoittaudu 
isäntäperheeksi 7 

SP Kajo 2022 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 1 

SP Kajo Laajennetun leiritoimikunnan seminaari 2 

SP Kajo Laajennetun leiritoimikunnan seminaari 3 

SP Kajo Leko mestarisemma 1 

SP Kajo Livesimulaatio 24 

SP Kajo Livesimulaatio 4 

SP Kajo muonituksen seminaari 2 

SP Kajo2022 turvallisuuden seminaari 6 

SP Kajon viman semmaviikonloppu 1 

SP Ko-Gi kurssit kevät 2022 5 

SP Ko-Gi kurssit kevät 2023 4 

SP Ko-Gi staabikoulutus kevät 2022 1 

SP Ko-Gi staabikoulutus syksy 2022 1 

SP Ko-Gi-koulutukset kesä 2022 1 

SP Ko-Gi-ryhmän pestinvaihtokokous 2022 2 

SP Kuksa-Kampanjan tuotemyynti (joulukampanja) -
koulutus 20 

Sp Kuksakoulutus - Jäsenrekisterinhoitajille 4 

SP Kuksakoulutus – Ryhmänjohtajan ryhmätoiminnot 5 

SP Kuksakoulutus – Ryhmänjohtajan ryhmätoiminnot ja 
Kompassi 9 

SP Kuksakoulutus – Taloudenhoitajalle 7 

SP Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ja sen 
ennaltaehkäisyn keinot 3 

SP lpk-tuen valiokuntien yhteinen päivä 1 
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SP Luotsisatelliitti 2 

SP Meripartiojohtajapäivät Online 3 

SP Moninaisuuspäivät 4 

SP Moninaisuustoimijoiden tapaaminen 1 

SP Nuoren mielen ensiapu -koulutus (maailmanjamboreelle 
pestatut) 1 

SP Nuoren mielen ensiapu -koulutus Kajolle pestatuille 20 

SP Pelastautumiskurssi 2 

SP Ugandan leirimatka 3. ennakkotapaaminen 4 

SP Value Based Leadership 10/2022 2 

SP Vapaaehtoistuen Foorumi 2022 2 

SP Vapaaehtoistuen syvennetty valiokunta 1 

SP Vastuullisuusryhmän syysseminaari 2 

SP Viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivä 1 

SP Young Spokespeople -kurssi 2 

Suomen Partiolaisten XVII jäsenkokous 15 

Vastuullisuusryhmän seminaari 1 

Yhteiskuntasuhde-trainee koulutus 2022 1 
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