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YLEISTÄ
Tampereen Partiolaiset ry
(TP) on aluejärjestö, joka toimii tamperelaisen partiotoiminnan edustajana, yhteistyöelimenä ja alueellisena
koordinaattorina. Tampereen
Partiolaisten jäseniä ovat 27
Tampereen alueella toimivaa
lippukuntaa.
Suurin osa partiotoiminnasta tapahtuu paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa.
Lippukuntien
viikoittaisessa
toiminnassa on mukana noin
3000 jäsentä, joista aikuisia on noin 1100. Viime vuosien aikana partiota on py-

ritty markkinoimaan entistä
voimakkaammin ja mukaan
on rekrytoitu entistä enemmän uusia aikuisia partiolaisia,
mikä on mahdollistanut jäsenmäärän kasvun. Partiotoiminta on levittäytynyt laajasti
Tampereella ja lippukuntien
kokoontumispaikat sijaitsevat
niin, että partiotoimintaan voi
osallistua joka puolella kaupunkia. Tulevaisuuden kasvun
kannalta on kuitenkin tärkeää
kartoittaa ne kaupunginosat,
joissa ei pystytä ottamaan
kaikkia halukkaita partiotoimintaan mukaan tai joissa
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partiolippukuntaa ei vielä ole.
Partiotoiminta
Tampereen
alueella
on
monipuolista.
Tampereella on esimerkiksi
vesitoimintaan ja erätaitoihin
erikoistuneita lippukuntia sekä
sisuryhmiä, joiden toimintaan
ovat tervetulleita partiolaiset,
jotka tarvitsevat toiminnassa
erityistä tukea. Tampereella
partiota voi harrastaa myös
yhdessä ruotsinkielisessä lippukunnassa.
Tampereen Partiolaiset ry
järjestää lippukuntien oman
toiminnan tueksi koulutusta sekä yhteisiä tapahtumia
eri ikäkausille. Tapahtumissa
pyritään huomioimaan myös
aikuiset
partiolaiset.
Toiminnassa käytetään partiomenetelmän eri osa-alueita
kuten tekemällä oppimista,
toimintaa luonnossa ja vartiojärjestelmää.
Tampereen

Partiolaiset ry toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin
nuoriso- ja kulttuuritoimen,
Tampereella toimivien nuorisojärjestöjen, seurakuntien
sekä kansalaisjuhlatoimikunnan kanssa. Partiotoimintaa
esitellään
mahdollisuuksien
mukaan erilaisissa tapahtumissa ja partiolaiset auttavat
tarvittaessa yhteistyökumppaneitaan erilaisissa tapahtumissa.
Tampereen
Partiolaisten
tapahtumat helpottavat lippukuntien arkea, kun kaikkea
ei tarvitse järjestää lippukunnissa itse ja yksin. Tamperelaiset partiolaiset ja lippukunnat osallistuvat innokkaasti
myös Hämeen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten koulutuksiin, tapahtumiin ja ohjelmaan.
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TAMPERELAISTEN LIPPUKUNTIEN
TOIMINTA
Tampereen Partiolaiset ry (TP)
on aluejärjestö, joka toimii
tamperelaisen partiotoiminnan
edustajana, yhteistyöelimenä ja
alueellisena koordinaattorina.
Tampereen Partiolaisten jäseniä ovat 27 Tampereen alueella
toimivaa lippukuntaa.
Suurin osa partiotoiminnasta
tapahtuu paikallisyhdistyksissä
eli lippukunnissa. Lippukuntien viikoittaisessa toiminnassa
on mukana noin 3000 jäsentä,
joista aikuisia on noin 1100. Viime vuosien aikana partiota on
pyritty markkinoimaan entistä voimakkaammin ja mukaan
on rekrytoitu entistä enemmän
uusia aikuisia partiolaisia, mikä
on mahdollistanut jäsenmäärän
kasvun. Partiotoiminta on levittäytynyt laajasti Tampereella ja lippukuntien kokoontumispaikat sijaitsevat niin, että
partiotoimintaan voi osallistua
joka puolella kaupunkia. Tulevaisuuden kasvun kannalta on
kuitenkin tärkeää kartoittaa ne
kaupunginosat, joissa ei pystytä ottamaan kaikkia halukkaita
partiotoimintaan mukaan tai
joissa partiolippukuntaa ei vielä
ole.
Partiotoiminta Tampereen
alueella on monipuolista. Tampereella on esimerkiksi vesitoimintaan ja erätaitoihin eri-

koistuneita lippukuntia sekä
sisuryhmiä, joiden toimintaan
ovat tervetulleita partiolaiset,
jotka tarvitsevat toiminnassa erityistä tukea. Tampereella partiota voi harrastaa myös
yhdessä ruotsinkielisessä lippukunnassa.
Tampereen Partiolaiset ry
järjestää lippukuntien oman
toiminnan tueksi koulutusta
sekä yhteisiä tapahtumia eri
ikäkausille. Tapahtumissa pyritään huomioimaan myös aikuiset partiolaiset. Toiminnassa
käytetään
partiomenetelmän
eri osa-alueita kuten tekemällä
oppimista, toimintaa luonnossa
ja vartiojärjestelmää. Tampereen Partiolaiset ry toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimen,
Tampereella toimivien nuorisojärjestöjen, seurakuntien sekä kansalaisjuhlatoimikunnan
kanssa. Partiotoimintaa esitellään mahdollisuuksien mukaan
erilaisissa tapahtumissa ja partiolaiset auttavat tarvittaessa
yhteistyökumppaneitaan erilaisissa tapahtumissa.
Tampereen Partiolaisten tapahtumat helpottavat lippukuntien arkea, kun kaikkea ei
tarvitse järjestää lippukunnissa itse ja yksin. Tamperelaiset partiolaiset ja lippukunnat
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osallistuvat innokkaasti myös
Hämeen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten koulutuksiin,
tapahtumiin ja ohjelmaan.

jajoukkuetta johtaa aikuinen
sampo.
»» 12–15-vuotiaat
toimivat
tarpojavartioissa, joita johtaa samoaja. Tarpojaohjelmassa korostuu partion kasvatusjärjestelmälle
tärkeä
vertaisjohtajuus sekä vartiojärjestelmä, kun johtaja
on vain muutaman vuoden
johdettaviaan
vanhempi.
Tarpojat liikkuvat ketterästi
haastavissakin maastoissa ja
ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden
kanssa koetut elämykset.
Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden mittaisesta tarposta.

PARTIO-OHJELMA
JAKAUTUU VIITEEN
IKÄKAUTEEN:
»» 7–9-vuotiaat sudenpennut toimivat laumoissa. Viikoittaisissa kokouksissa uusia
taitoja opitaan leikkien, seikkailujen ja tarinoiden avulla.
Sudenpentuohjelma koostuu
jäljistä, joista kussakin opitaan erilaisia taitoja kuten
ensiapua, urheilua, kokkaamista ja suunnistusta. Viikoittaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuvat
muutaman kerran vuodessa
viikonloppuretkelle sekä sudenpentutapahtumaan
ja
-kilpailuun. Sudenpentulauman johtajana toimii aikuinen akela.

»» 15–17-vuotiaiden samoajavartioiden johtajana toimii
omasta ikäkaudesta tuleva
vertaisjohtaja. Partio-ohjelmassaan samoajat opettelevat ja harjoittelevat ryhmänohjaamista minkä lisäksi he
toteuttavat keskenään omaa
ohjelmaansa, johon voi kuulua mm. lyhytelokuvan tekoa,
kesätyön hakua ja ihmissuhteiden pohdiskelua. Tarpojaja samoajavartioiden johtajina toimivien samoajien
tukena on aikuinen luotsi.

»» 10–12-vuotiaat seikkailijat
kuuluvat joukkueisiin, joissa
he opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelma
koostuu neljästä pääilmansuunnasta, joista kuhunkin
sisältyy aktiviteetteja, kaksi retkeä, kisaosallistuminen
sekä taitomerkki. Seikkaili-

»» 18–22-vuotiaiden vaeltajaryhmät toteuttavat erilaisia projekteja. Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen
suunnitelman, johon hän
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saa valita itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot siten, että ne
mahdollistavat mm. toisella paikkakunnalla opiskelun.
Vaeltajien ohjelmaan kuuluu
myös ulkomaanprojekti, jossa lähdetään tutustumaan
partiolaisiin ulkomailla. Vaeltajienkin tukena toimii aikuinen luotsi.

kahdesta neljään kertaa vuodessa, ja jäsenten lisäksi sitä
jaetaan lippukuntien tärkeimmille sidosryhmille. Lehtien
päätoimittajat ovat yleensä
vaeltajaikäisiä.
Lippukunnat
tiedottavat toiminnastaan pääsääntöisesti omien nettisivujen,
sähköpostilistojen ja sosiaalisen
median kautta.
Lippukunnat keräävät varoja
toimintaansa ja kalustohankintoihinsa pääasiassa yrityksille,
julkisyhteisöille tai yksityishenkilöille tehtävinä talkoina.
Lisäksi lähes kaikki lippukunnat
osallistuvat Hämeen Partiopiirin varainhankintatempaukseen
ennen joulua. Lippukuntien
retki- ja leiritoiminta rahoitetaan pääasiassa osallistumismaksuilla.

Viikoittaisten kokousten lisäksi
tärkeimpiä lippukuntatoiminnan osa-alueita ovat erilaiset
retket, leirit ja vaellukset. Kukin
lippukunta järjestää perinteisesti kesäisin leirin tai vaelluksen. Vanhempien partiolaisten
kesäleirin tyypillinen kesto on
5–7 päivää, kun taas sudenpennut osallistuvat leireille
3–5 päiväksi. Lisäksi pienryhmät järjestävät omia retkiään ja
vaelluksiaan aktiivisesti kaikissa lippukunnissa. Tamperelaisilla lippukunnilla on vahva kisaperinne, joten tamperelaiset
lippukunnat järjestävät paljon
erilaisia kilpailuja naapurilippukuntiensa kesken, minkä lisäksi
noin puolet lippukunnista osallistuu Tampereen Partiolaisten,
Hämeen Partiopiirin ja Suomen
Partiolaisten järjestämiin partiotaitokilpailuihin.
Tamperelaiset lippukunnat
julkaisevat myös lippukuntalehtiä, joiden tekoon pääsevät
osallistumaan kaikki lippukuntalaiset. Lehdet ilmestyvät
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YHTEISTOIMINTA
Tampereen Partiolaiset järjestää ja koordinoi kaikille jäsenille
avointa yhteistoimintaa. Toiminnan pääpaino on kilpailuissa, koulutuksessa ja isommissa tapahtumissa, joiden järjestämiseen yksittäisten lippukuntien resurssit eivät riitä. Tavoitteena on tarjota
mahdollisimman monipuolista partiotoimintaa kaikille tamperelaisille lippukunnille ja partiolaisille. Lisäksi yhteistoiminta kasvattaa alueellista yhteistyötä, lisää lippukuntien välisiä kontakteja sekä tuo myönteistä näkyvyyttä partiolle. Yhteistoimintaan luetaan
kilpailut, ohjelma ja koulutus sekä alueelliset leirit ja vaellukset.

KILPAILUT

Yrjönviesti

Tampereen alueella on pitkät
perinteet kilpailuissa. Kilpailut
ovat luonteeltaan leikkimielisiä ja osallistumiskynnys 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.

Keväinen Yrjönviesti on jo 60.
kertaa järjestettävä perinteinen pienoispartiotaitokilpailu.
Yhden illan mittaisessa kilpailussa on hyvä mahdollisuus
päästä testaamaan vuoden aikana opittuja partiotaitoja kuten suunnistusta, kädentaitoja ja nokkeluutta. Kilpailuun
osallistutaan noin 3-5 hengen
ryhmissä. Seikkailijat ja tarpojat kisaavat Nalle-sarjassa ja
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samoajat, vaeltajat ja aikuiset
voivat osallistua Karhu-sarjaan.
Järjestelyistä vastaa vuorollaan
yksi tamperelaisten lippukuntien muodostama alue. Kilpailun järjestävät vuonna 2020
itäpiirin lippukunnat.

avulla tai käytettävissä voi olla
vaikka kaupungin vanha kartta.
Järjestelyvastuu vaihtuu vuosittain, vuonna 2020 järjestelyvastuu on länsipiirin lippukunnilla.

Pottukisa

Harhahetki

Pottukisa on tarkoitettu johtajaikäisille partiolaisille. Kisassa
samoajat, vaeltajat ja aikuiset
liikkuvat rastilta toiselle autoilla. Kilpailun reitti kulkee yleensä
kilpailua järjestävän lippukunnan kotikulmilla. Pottukisalla
on yleensä jokin tarkoin harkittu teema, jonka ympärillä niin
tehtävät, kilpailijoiden asut kuin
ajoneuvojen koristelukin tiiviisti
pyörivät. Parhaiten kilpailussa
pärjää hyvillä reittivalinnoilla,
nokkeluudella ja kekseliäisyydellä. Kisan voittajavartion lippukunta järjestää aina seuraavan vuoden Pottukisan. Vuoden
2020 Pottukisan järjestää Näsijärven Kipinät.

Harhahetkessä kisaillaan metsän sijasta keskellä kaupunkia. Syksyllä järjestettävässä
muutaman tunnin kestävässä
kisassa seikkailijat ja tarpojat
pääsevät tutustumaan kotikaupunkiinsa hieman eri näkökulmasta. Samalla partio näkyy
hyvin katukuvassa kilpailijoiden
kiertäessä rastilta toiselle huivit
kaulassa. Harhahetki sopii mainiosti myös vasta aloittaneille ryhmille ja tarjoaa haasteita
myös pidempään toiminnassa
mukana olleille. Harhahetki on
luonteeltaan joka vuosi hieman
erilainen: siinä voidaan edetä
kävellen tai pyörillä ja rasteille voidaan löytää valokuvien
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KOULUTUS
mintaansa johtajana. Kurssi
tarjoaa koulutuksen lisäksi hyvän tilaisuuden tutustua uusiin
ihmisiin ja lippukuntiin sekä
viettää aikaa muiden samoajaikäisten kanssa. Syksyllä järjestetään lisäksi yhden viikonlopun
mittainen jatko-ROK, joka on
tarkoitettu syventäväksi koulutukseksi toisen ja kolmannen
vuoden samoajille.

Tampereen Partiolaiset tukee
koulutustarjontaa järjestämällä
yhteisesti kaikille tamperelaisille partiolaisille taitokoulutusta
sekä kursseja, joiden järjestäminen on Suomen Partiolaisten
koulutusjärjestelmän mukaan
lippukuntien omalla vastuulla.
Koulutustoimintaa järjestetään
kaikille ikäkausille, ja sitä tehdään yhteistyössä lippukuntien
sekä
yhteistyökumppaneiden
kanssa.

Suunnistusillat keväällä ja
syksyllä

Ryhmänohjaajakoulutus

Suunnistustaitojen opettelu on
oleellinen osa kaikkien ikäkausien partio-ohjelmaa. Opettelun helpottamiseksi Tampereen
Partiolaiset järjestää vuonna
2020 sekä keväällä että syksyllä yhdessä urheiluseura Koovee:n kanssa suunnistusillat
Tampereen maastoissa. Kaiken
ikäiset partiolaiset pääsevät
opettelemaan ja testaamaan
suunnistustaitojaan
käytännössä kokeneiden suunnistajien
opastuksella ja omien taitojensa mukaisella radalla.

Ryhmänohjaajakoulutus on osa
samoajaikäkauden partio-ohjelmaa ja se on tarkoitettu tarpoja- ja samoajavartioita johtamaan alkaville samoajille.
Vuonna 2020 Tampereen Partiolaiset järjestää viisipäiväisen ryhmänohjaajakoulutuksen
pääsiäisenä ja kaksi viikonloppua kestävän kurssin syksyllä.
Kurssien aikana perehdytään
Suomen Partiolaisten tuottaman ryhmänohjaajakoulutuspaketin aktiviteettien kautta
tarpojien ikäkausiohjelman sisältöön, ohjelman toteuttamiseen ja suunnitteluun, ryhmän
johtamisen perusasioihin sekä
yleisimpiin ongelmatilanteisiin.
Koulutuksen käytyään samoaja
osaa toimia tarpoja- tai samoajavartion johtajana, hyödyntää
partiomenetelmää, suunnitella
ajankäyttöään ja arvioida toi-

Talouskoulutus
Vuonna 2020 Tampereen Partiolaiset järjestää talousillan helmikuussa lippukunnanjohtajille,
rahastonhoitajille ja muille kiinnostuneille yhteistyössä Hämeen Partiopiirin kanssa. Piirin
talouskoulutuksen yhteydessä
järjestetään oma, erillinen toi10

minta-avustusten hakemisen
perehdytyskoulutus. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman
kattava talouskoulutus lippukunnille ja helpottamaan lippukuntia toiminta-avustusten
hakemisessa Tampereen Partiolaisilta.

OHJELMA
Ohjelmatoiminta niin maalla
kuin vesillä helpottaa johtajapesteissä toimivien työtaakkaa ja osa tapahtumista tarjoaa
myös johtajahuoltoa. Monipuoliset tapahtumat lisäävät lippukuntien välisiä yhteyksiä ja
tarjoavat hyvän mahdollisuuden partiotoiminnan näkyvyyden parantamiseen Tampereen
alueella.

Seikkailijapeli
(Sepeli) ja KITT (koko
ikäkauden yhteinen
tarpojatapaaminen)
Vuonna 2020 Tampereen Partiolaiset kannustaa länsi-, sisä- ja itäpiirin lippukuntia
järjestämään vähintään yhden seikkailijapelin (Sepeli)
sekä KITT:in yhdessä muiden
lippukuntien kanssa. Yhteisten tapahtumien järjestämistä tuetaan taloudellisesti. Tapahtumat lisäävät alueellista
yhteistyötä sekä tukevat partio-ohjelman
toteuttamista
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vittavien tavaroiden säilytystä
varten.

lippukunnissa.

PJ-Night

Tiedelauantait

Tampereen Partiolaiset järjestää partiojohtajille oman illan
itsenäisyyspäivän aattona. PJNight on yksi tapa kiittää lippukunnan johtajia ja illan voi
liittää myös osaksi vaeltajaohjelmaa. PJ-Nightissa nautitaan yhdessä illallinen ja osallistutaan tunnelmaan sopivaan
ohjelmaan, tutustutaan uusiin
kasvoihin, muistellaan menneitä ja ideoidaan tulevia yhteistyökuvioita.

Tampereen Partiolaiset järjestävät yhteistyössä Tiedeka Oy:n
kanssa partion perustaitoja syventäviä tiedelauantaita (yht.
6 krt vuodessa). Tiedelauantait
ovat suunnattu sudenpennuille, seikakkailijoille sekä tarpojille. Myös sisuryhmien on
mahdollista saada oma, räätälöity tuntinsa. Tiedelauantait
ovat tapahtumia, joissa tuetaan
partio-ohjelman
toteutusta
aktiviteetein ja itse kokeillen.
Jokaisella lauantailla on oma
teemansa. Ohjelma ja aktiviteetit ovat pääasiassa osallistujien omaa ohjelmaa, ja ne on
suunniteltu
vaikeusasteittain
eri ikäkausille sopivaksi.

Vesitoimintailta
Keväällä ja syksyllä järjestettävät vesitoimintaillat ovat tarkoitettu kaikille vesitoiminnasta kiinnostuneille partiolaisille.
Tapahtumassa
suunnitellaan
vuoden 2020 purjehduskauden
aikataulua, sovitaan tapahtumien järjestelyistä ja kehitetään
partiotoimintaa Tampereen vesillä.

Talvileiri
Tampereen Partiolaiset järjestävät alueen lippukuntien voimin yhteisen talvileirin hiihtoloman alkupuolella. Leiri on
tarkoitettu seikkailijoille ja sitä
vanhemmille ja sen kesto on
neljä päivää.

Partiolaituri
Tampereen Partiolaiset on järjestänyt halukkaille lippukunnille laiturin ja veneiden talvisäilytyspaikat
Santalahden
satamasta ja tämä järjestely
jatkuu myös vuonna 2020. Satamassa oleva kontti on tarkoitettu vesitoiminnassa tar-

Vaellusbussi
Tampereen Partiolaiset järjestää pääsiäisenä alueen partiolaisille kuljetuksen Lappiin
vaeltamaan. Tällä mahdollistetaan myös pienempien ryhmien
vaellukselle lähteminen.
12

KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Tamperelaisia partiolaisia on mukana Tampereen kaupungin järjestämissä tapahtumissa, jossa ei-vielä-partiolaisilla on mahdollisuus tutustua partioharrastukseen.

Puistofiesta

400 metriä harrastuksia

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

Tampereen Partiolaiset osallistuvat yhdessä HP:n kanssa
myös keväällä Tampereen nuorisopalvelujen 400 metriä harrastuksia –tapahtumaan, jossa
eri ikäiset osallistujat pääsevät
tutustumaan partiotoimintaan
toiminnallisen esittelypisteen
kautta. Tapahtumassa osallistujat pääsevät tutustumaan
h a r r a s t u s m a h d o lli s u u k sii n
Tampereella.
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KANSALLISET
JUHLATILAISUUDET

ALUETYÖ

Tampereen Partiolaiset osallistuu Tampereen kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämiin
kunnianosoitustilaisuuk siin
puolustusvoimain
lippujuhlan
päivänä 4.6. Kalevankankaalla
ja Vehmaisten Mannerheiminkalliolla sekä itsenäisyyspäivänä 6.12. Kalevankankaalla.
Tilaisuuksiin ovat tervetulleita
kaikki tamperelaiset kansalaisjärjestöt sekä yksityiset henkilöt. Tampereen Partiolaisten
lippu osallistuu lippulinnaan sekä mahdollisiin ohimarsseihin,
joihin ovat tervetulleita myös
lippukuntien liput. Lisäksi partiolaiset vastaavat erikseen sovituista palvelutehtävistä, esimerkiksi käsiohjelmien jaosta.

Aluetyön tavoitteena on tukea tamperelaisten lippukuntien toimintaa sekä lisätä lippukuntien välistä yhteistyötä.
Tamperelaiset lippukunnat on
jaettu sijaintinsa mukaan kolmeen alueeseen: itä-, länsi- ja
sisäpiiriin. Tampereella toimii
yhdeksän Hämeen Partiopiirin
luottamushenkilöä
kolmessa
valmentajapestissä. Lippukuntavalmentaja tukee lippukunnanjohtajia, ohjelmavalmentaja
tukee ohjelmajohtajia ja pestausvalmentaja tukee pestijohtajia. Kaikki valmentajat kuuluvat piirin valmennusjaostoon
ja tätä kautta lippukuntatuen
ryhmään, jonka tehtävänä on
suunnitella ja kehittää alue-
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Tampereen Partiolaisten johtokunnalle.
Tampereen Partiolaiset jakaa vuosittain kevätkokouksen
jälkeen “Elinvoimainen lippukunta” -kiertopalkinnon. Aikaisemmin palkinto on jaettu
lippukunnalle, joka on saanut
Tampereen alueella eniten uusia jäseniä aikavälillä 1.8.-28.2,
mutta vuonna 2020 palkinnon
jakoperusteita tullaan uudistamaan siten, että uusien jäsenten lisäksi otetaan huomioon
eronneiden jäsenten määrä.
Tällä uudistuksella halutaan
kannustaa lippukuntia pitämään olemassa olevista jäsenistä kiinni uusien jäsenten
hankkimisen lisäksi.

työtä koko piirin alueella. Valmentajat järjestävät keväällä ja
syksyllä aluetapaamisen omalle
porukalleen sekä yhden johtajahuollollisen tapaamisen vuoden aikana.
Vuonna 2020 aluetyön tavoitteena on edelleen 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. Elinvoimaisen lippukunnan edellytyksenä ikäkausitoiminnan lisäksi on, että
lippukunnissa toimivat johtajat ovat koulutettuja pestiinsä.
Tampereen alueen lippukunnista Loisto-sertifikaatin on
saanut kaksitoista lippukuntaa.

Yhteistyö seurakunnan
kanssa
Partiomessuja
järjestetään
vuonna 2020 kaikilla kolmella alueella yhteistyössä seurakuntien ja alueen lippukuntien
kanssa. Tavoitteena on, että partiolaiset pääsevät suorittamaan oman ikäkautensa partio-ohjelmaan kuuluvia
hengellisiä ja seurakunnan toimintaan liittyviä aktiviteetteja
lähikirkossaan. Seurakuntaan
liittyvien aktiviteettien tekemiseen on mahdollisuus saada seurakunnan työntekijöiltä
apua ja tukea.

Aluejärjestön omat
kuulumiset
Tampereen Partiolaiset ry:n
sääntömääräisten
syysja
kevätkokousten jälkeen paikalla olevat lippukuntien kokousedustajat voivat vaihtaa
vapaamuotoisesti lippukuntien
kuulumisia. Lisäksi kerrotaan
Tampereen Partiolaisten tulevista tapahtumista ja muista
ajankohtaisista asioista sekä
suunnitellaan tulevaa. Näissä tapaamisissa on mahdollisuus kertoa terveisiä ja toiveita
15

HALLINTO, TALOUS JA VIESTINTÄ
HALLINTO
partiotoimiston
yhteydessä.
Toimistolla huolehditaan toiminnan käytännön järjestelyistä, erityisesti viestinnästä
ja taloudesta. Lisäksi partiotoimiston kautta pidetään yhteyttä sidosryhmiin.

Tampereen Partiolaiset ry:n
toiminnan suunnittelusta ja
koordinoinnista vastaa johtokunta. Johtokuntaan kuuluu
puheenjohtaja sekä kahdeksan
muuta jäsentä. Johtokunnan
sihteerinä toimii partiotoimiston työntekijä. Johtokunnan sisällä vastuut on jaettu jäsenten
kesken heidän kiinnostuksensa
ja osaamisensa mukaan. Puheenjohtaja valvoo Tampereen
Partiolaisten etua ja huolehtii suhteista sidosryhmiin. Talousvastaava vastaa Tampereen
kaupungin myöntämän tuen
jakamisesta lippukunnille, valmistelee tapahtumien budjetit,
valvoo rahankäyttöä sekä toimii lippukuntien yhteisostojen ja -tilausten järjestelijänä.
Viestintävastaavan vastuulla on
sisäinen ja ulkoinen viestintä,
nettisivut sekä yleisesti Tampereen Partiolaisten näkyvyydestä huolehtiminen.
Yhdistyksellä on vuoden aikana kaksi sääntömääräistä
vuosikokousta, jotka järjestetään maaliskuussa ja marraskuussa. Johtokunta kokoontuu
vuoden aikana noin kymmenen
kertaa ja lisäksi erilaiset projektiryhmät kokoontuvat aina
tarpeen mukaan. Tampereen
Partiolaisten toimisto on Hämeen Partiopiirin Tampereen

TALOUS
Tampereen Partiolaisten talouden perustana on Tampereen
kaupungin myöntämä nuorisojärjestöjen
toiminta-avustus.
Yhdistyksen
merkittävimmät
menot ovat järjestötyöntekijöiden työajan korvaus sekä lippukuntien toimintaa tukevien
tapahtumien järjestäminen. Osa
anotusta toiminta-avustuksesta jaetaan suoraan lippukunnille. Yksittäisen lippukunnan
saamassa osuudessa huomioidaan avustuksen tarve, jäsenmäärä sekä oman varainhankinnan määrä.
Toiminta-avustusten jakoperusteissa
jäsenlippukuntia
kannustetaan
omatoimiseen
varainhankintaan, esimerkiksi osallistumaan Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten varainhankintatempauksiin.
Tampereen Partiolaisten johtokunnan talousvastaava auttaa tarvittaessa lippukuntia
esimerkiksi toiminta-avustus16

tapahtumien onnistumiselle.
Sisäisen viestinnän osalta pääviestintäkanavina ovat
Tampereen Partiolaisten lippukuntapostit, nettisivut, sähköpostilistat, Facebook-sivu ja
Instagram-tili @tampereenpartiolaiset. Yhdistys kertoo
toiminnastaan myös Hämeen
Partiopiirin jäsenlehti Täplässä ja sähköisessä tiedotteessa
eTäplässä.
Sisäistä viestintää ja keskustelua pidetään yllä aktiivisesti Facebookissa julkisella sivulla sekä suljetussa ryhmässä.
Tampereen
Partiolaiset
viestii toiminnastaan myös
järjestön ulkopuolisille. Tampereen Partiolaiset markkinoi
partiotoimintaa yhdessä Hämeen Partiopiirin kanssa eri
medioissa syksyllä partiotoiminnan alkaessa. Tavoitteena
on lisätä partion näkyvyyttä
sekä houkutella mahdollisimman paljon uusia jäseniä mukaan toimintaan.

hakemuksen täyttämisessä ja
vinkkejä taloudenhoitoon on
tarjolla myös helmikuisessa talousillassa.

VIESTINTÄ
Viestinnän tärkein tehtävä on
tiedottaa Tampereen Partiolaisten toiminnasta jäsenille.
Viestintä on pääasiassa sisäistä, mutta Tampereen Partiolaisten toiminnasta kerrotaan
mahdollisuuksien
mukaan
myös ulkoisissa tiedotusvälineissä. Viestinnän tavoitteena on tiedottaa tapahtumista jäsenille oikeaan aikaan ja
houkuttelevasti, jotta tapahtumiin saadaan mukaan mahdollisimman paljon osallistujia
eri lippukunnista. Viestinnästä
vastaavat johtokunnan jäsenet
yhdessä partiotoimiston työntekijän kanssa monipuolisesti käytettävissä olevia kanavia
hyödyntäen. Hyvin kohdistettu
tiedotus on oleellinen edellytys
17

TAMPERELAISET HÄMEEN
PARTIOPIIRIN JA SUOMEN
PARTIOLAISTEN TAPAHTUMISSA
Tarpojaikäiset pääsevät oppimaan uutta piirin järjestämillä
Tarpojien taitopäivillä ja Tarpojien ja samoajien viestintäpäivässä. Tarpojien taitopäivät
järjestetään Pajaniemessä lokakuussa teemalla Rescue. Lisäksi tarpojilla on mahdollisuus
kilpailla piirin ja Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailuissa.
Tarpojat voivat osallistua myös
erätaitojen peruskurssille. Tarpojaluotseille järjestetään ikäkausivastaavan koulutusta ja he
voivat osallistua Luotsipäiviin.
Samoajat testaavat kilpailuja suunnistustaitojaan Hämeen
Partiopiirin järjestämässä Leon
Lenkki ja Hilkan Kilpa -kisassa
sekä piirin ja Suomen Partiolaisten
partiotaitokilpailuissa
talvella ja syksyllä. Samoajille
tarjoutuu mahdollisuus kar-

Tamperelaiset partiolaiset osallistuvat aktiivisesti Hämeen
Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin koulutuksiin, tapahtumiin ja kilpailuihin.
Sudenpennuille
Hämeen
Partiopiiri järjestää sudenpentujen kevätkisat ja syksyllä sudenpentutapahtuman. Sudenpentujohtajina toimivia akeloita
kannustetaan kouluttautumaan
akelakurssilla. Vinkkejä toiminnan toteuttamiseen saa erilaisilla teemakursseilla.
Seikkailijat pääsevät testaamaan taitojaan piirin seikkailijakisoissa syksyllä. Seikkailijajoukkueen johtajat eli sammot
saavat opastusta ja tukea pestiinsä sampokurssilta. Kurssin
lisäksi sammoille on tarjolla
toimintavinkkejä erilaisilla teemakursseilla.
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tuttaa taitojaan rastipäällikkökurssilla, erätaitojen jatkokurssilla sekä ensiapu I -kursseilla.
Lisäksi vesillä liikkumisen taitoja voi oppia veneenohjaajakurssilla. Helmikuussa samoajat
pääsevät osallistumaan tarpojien kanssa yhdessä pidettävään viestintäpäivään. Hämeen
partiopiirin samoajaleiri Kohu
2020 on samoajien kesän kohokohta, joka järjestetään kesäkuussa.
Samoajaluotseille
piiri järjestää ikäkausivastaavan
koulutusta.
Vaeltajaikäisillä on mahdollisuus osallistua Leon Lenkkiin
ja Hilkan Kilpaan sekä Hämeen
Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten järjestämiin partiotaitokilpailuihin talvella ja syksyllä.
Vaeltajat voivat kehittää johtamistaitojaan
partiojohtajan
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.
Vuoden
aikana järjestetään Evolla valtakunnallinen
vaeltajatapahtuma Väre. Vaeltajaikäkauden
päättävät voivat ottaa osaa piirin vaeltajien yhteiseen U-projektin aloitukseen. Vaeltajien
luotseille järjestetään ikäkausijohtajan koulutusta.
Aikuiset partiolaiset voivat
osallistua Hämeen Partiopiirin
järjestämille, ikäkausiin liittyville kursseille. Näiden lisäksi
aikuisille on tarjolla partiojohtajaperuskurssi, partiojohtajan
jatkokoulutus (Ko-Gi), lippukunnan johtaminen -koulutus,
lippukunnan hallinto –koulutus, pestijohtajan koulutus,
ohjelmajohtajan koulutus, aikuisten erätaitokurssit ja viestintäkoulutusta.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2020

Helmikuu

1.2.

Talouskoulutus yhdessä HP:n kanssa

8.2.

Tiedelauantai

22.-25.2.

Talvileiri

Maaliskuu
26.3.

Kevätkokous

14.3.

Tiedelauantai
Vesitoimintailta

Huhtikuu
9.-13.4.

Ryhmänohjaajakurssi, Pajaniemi

9.-13.4.

Vaellusbussi Saariselälle

25.4.

Tiedelauantai

28.4.

Suunnistusilta

Toukokuu
7.5.

Yrjönviesti
Sepelit alueittain/lippukunnittain
400 m harrastuksia -tapahtuma

Kesäkuu
4.6.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
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Elokuu
Partion aloitusviikko
Puistofiesta
21.-23.8.

Ryhmänohjaajakurssi, I-osa

4.-6.9.

Ryhmänohjaajakurssi, II-osa

4.-6.9.

Jatko-ROK

Syyskuu

15.9.

Suunnistusilta

26.9.

Harhahetki-kaupunkikisa
Pottukisa

Lokakuu
3.10.

Tiedelauantai
Vesitoimintailta

24.10.

Tiedelauantai

26.11.

Syyskokous

28.11.

Tiedelauantai

5.12.

PJ-Night

6.12.

Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuudet

Marraskuu

Joulukuu
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TALOUSARVIO 2020
(eur)

TA 2020

TA 2019

MUUTOS

Osanottomaksut

14130

4650

9480

Avustukset

9000

8652

348

Kuljetusmaksut

3850

Muut tuotot

1805

1000

805

28785

14302

14483

Toimitilavuokrat

-9504

-9504

0

Ostetut työpalvelut

-41515

-41317

-198

Matka- ja majoituskulut

-23367

-11215

-12152

Materiaalikulut

-5278

-4990

-288

Muut toimintakulut

-9121

-7276

-1845

-88785

-74302

-14483

-88785

-74302

-14483

KULUJÄÄMÄ

-60000

-60000

0

KULUJÄÄMÄ

-60000

-60000

0

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT

3850

KULUT
Muut kulut

KULUT YHTEENSÄ
VARSINAISEN TOIMINNAN

0
YLEISAVUSTUKSET
Toiminta-avustuslippukunnille

TILIKAUDEN TULOS
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75000

75000

-15000

-15000

0

0

0

0

(eur)

TA 2019

TA 2018

MUUTOS

Matkakulut

-1664

-1430

-234

Yhteiskuljetukset

-5850

-2000

-3850

Ruoka ja majoitus

-15853

-7785

-8068

-23367

-11215

-12152

-877

-820

-57

-4401

-4170

-231

-5278

-4990

-288

-3206

-3332

126

-186

-144

-42

0

0

0

-1600

-1800

200

0

0

0

-4129

-2000

-2129

-9121

-7276

-1845

75000

75000

0

-15000

-15000

0

60000

60000

0

Matka- ja majoituskulut

Materiaalikulut
Kopiot
Tarvikekulut

Muut toimintakulut
Toimistokulut
Postikulut
Puhelinkulut
Ilmoitukset ja markkinointi
Tilausmaksut
Muut kulut

Yleisavustukset
Tampereen kaupunki
Toiminta-avustus lippukunnille
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TAMPEREEN
PARTIOLAISET RY
tp.partio.fi
tampereenpartiolaiset

