
VUOSISELOSTE 2018  
– DL 31.1.2019 

 
Vuosiselosteessa on neljä kyselyä: 

• Lippukunnanjohtajan kysely, jossa tiedustellaan lippukunnan toimintaympäristöön ja 
johtamiseen liittyviä asioita 

• Ohjelmajohtajan kysely, jossa tutkitaan lippukunnan kasvatustoimintaan liittyviä asioita. 
• Pestijohtajan kysely, jossa tutkitaan lippukunnan vapaaehtoisjohtamisen tilaa. 
• Tilastojen tarkistuskortti, jonka avulla lippukunta voi korjata tilastoihin tulevia partiosuorite-, 

jäsenmäärä-, kouluttautumis- ym. lukuja, jotka voidaan poimia muista tietojärjestelmistä. 
Esitäytetyt tiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata. 

 
Kyselyjen linkit lähetetään lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle, pestijohtajalle, sihteerille ja 
jäsenrekisterinhoitajalle. 
 
Vastauksia voi muuttaa kyselyn sulkeutumiseen asti. 
Vuosiselosteen kaikkiin kyselyihin tulee vastata sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.1.2019. 

Paperinen koontilomake 

Sähköiselle lomakkeelle syötettyjä tietoja voi muokata jälkikäteen, joten ikäkausivastaavilta, luotseilta ja 
lippukunnan johtajistolta saatavat tiedot voi syöttää useassa erässä suoraan sähköiselle lomakkeelle.  
 
Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan kyselyjen tiedot voi koota tälle paperille ennen 
sähköiselle lomakkeelle siirtoa. 
 
Tilastojen tarkistuskortin tiedot voi koostaa ikäkausivastaavien ja luotsien täyttämistä 
ikäkausilomakkeista. Ne voit tulostaa osoitteesta http://partio.fi/vuosiseloste. Samasta osoitteesta löydät 
myös ohjeet vuosiselosteen täyttämiseen. 

Lisätietoa 

http://partio.fi/vuosiseloste 

  

Lippukunnan tiedot  

Lippukunnan nimi  
 

Kuksan jäsennumero / 

tunnistenumero 
 

 

Piiri  

 

  

  

http://partio.fi/vuosiseloste
http://partio.fi/vuosiseloste
http://partio.fi/vuosiseloste


Lippukunnanjohtajan kysely  
Minkä partion ulkopuolisten toimijoiden kanssa lippukuntanne tekee yhteistyötä? 

Yhteistyö voi olla mitä tahansa avustusten saamisesta esimerkiksi mahdollisuuteen käyttää tiloja tai 
resursseja (esim. yrityksen pakettiauto). 

 lpk tekee yhteistyötä Mitä yhteistyö käsittää? 

Kunnan nuorisotoimi  
 

Kunnan sosiaalitoimi  
 

Muu kunnan 
organisaatio  

 

Tukiyhdistys / -
säätiö  

 

Vanhempainyhdistys  
 

Yritys  
 

Oppilaitos  
 

Lions-yhdistys  
 

Rotary-yhdistys  
 

Urheiluseura  
 

NMKY-NNKY  
 

Muu paikallinen 
nuorisojärjestö  

 

Muu paikallinen 
järjestö  

 

Seurakunta ev lut  
 

Ortodoksinen 
seurakunta  

 

Vapaaseurakunta  
 

Muu uskonnollinen 
yhdistys  

 

 Muu, mikä? Mikä? Mitä yhteistyö käsittää? 

  



Kuinka paljon lippukuntanne sai avustuksia taustayhteisöiltä vuonna 2018? 

Kunnalta (€)  
 

Seurakunnalta 

(€) 
 

 

Muilta 

yhteisöiltä (€) 
 

 

Miltä 

yhteisöil

tä? 

 

 

Millaista yhteistyötä lippukuntanne tekee kunnan kanssa? 

Lippukuntamme ei tee yhteistyötä kunnan kanssa 

Kunta tarjoaa kolotilan 

Kunta rahoittaa toimintaa 

Kunta rahoittaa suuria investointeja kuten kämppää tai venettä 

Kunta lainaa leirivälineitä tai leiripaikkoja 

Kunta vuokraa leirivälineitä tai leiripaikkoja 

Millaista yhteistyötä lippukuntanne tekee seurakunnan kanssa? 

Lippukuntamme ei tee yhteistyötä seurakunnan kanssa 

Seurakunta tarjoaa kolotilan 

Seurakunta rahoittaa toimintaa 

Seurakunta rahoittaa suuria investointeja kuten kämppää tai venettä 

Seurakunta lainaa leirivälineitä tai leiripaikkoja 

Seurakunta vuokraa leirivälineitä tai leiripaikkoja 

Viestintä 

Onko lippukuntanne ottanut käyttöön Suomen Partiolaisten lippukunnille 
tarkoitetun WordPress-verkkosivuteeman?  

Kyllä 

Ei 

Millaista palautetta tai kehitystoiveita lippukunnallenne on SP:n tarjoamaan WordPress-teemaan 
liittyen? 

 

Onko lippukuntanne tehnyt suunnitelmallisesti töitä sosioekonomisesti vaikeista oloista 
tulevien tai syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhassa olevien nuorten parissa?  

Syrjäytyneillä nuorilla tarkoitetaan esimerkiksi nuoria joilla ei peruskoulun jälkeen ole opiskelu- tai 
työpaikkaa. Ei-toivotut elämäntapahtumat, kuten työkyvyttömyys tai huostaanotto lisäävät 
syrjäytymisriskiä. Usein huono-osaisuus kasaantuu, esimerkiksi sairauden vuoksi opinnot 
keskeyttäneen on vaikea siirtyä työelämään, tällaisessa tilanteessa myös mahdollisuus hallita omaa 
elämäänsä heikentyy. 

Kyllä 

Ei 

https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/viestinta-ja-markkinointi/toiminnan-markkinointi/lippukunnan-nettisivut/


  



Pohjanmaan Partiolaiset 

Nämä kysymykset esitetään vain Pohjanmaan Partiolaisten lippukunnanjohtajille 

Kasvuryhmä 

 Kyllä Ei 

Onko lippukunnallanne kasvustrategiaa? 
  

Miten piiri voi tukea kasvustrategianne suunnittelussa? 

Viestintä ja markkinointi 

Millaiseksi koette lippukuntanne sisäisen ja ulkoisen viestinnän tilanteen? 

Hyvä, miksi?  

Kohtalainen, miksi?  

Huono, miksi?  

Tarvitsetteko tukea erityisesti sisäisen vai ulkoisen viestinnän kehitykseen? 

Sana on myös vapaa. 

Minkä viestinnän ja markkinoinnin osa-alueen koulutuksesta ja materiaalista lippukuntanne 
hyötyisi eniten? 

Yhteiskuntasuhteet 

Millaista yhteistyötä lippukuntanne tekee yritysten kanssa? 

Lippukuntamme ei tee yhteistyötä yritysten kanssa 

Yritys tarjoaa kolotilan 

Yritys rahoittaa toimintaa 

Yritys rahoittaa suuria investointeja kuten kämppää tai venettä 

Yritys lainaa leirivälineitä tai leiripaikkoja 

Yritys vuokraa leirivälineitä tai leiripaikkoja 

Muu yhteistyö, mikä?  

  



Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 

Nämä kysymykset esitetään vain Pääkaupunkiseudun Partiolaisten lippukunnanjohtajille 

Lippukuntamme hyvän ja kasvavan toiminnan esteitä ovat: 

Onko lippukunnallanne käytössä pitkän aikavälin suunnitelma, esimerkiksi Haaveiden 
lippukunta -työkalu? 

Kyllä 

Ei 

Lippukuntanne oma ennuste jäsenmäärästä seuraavan kolmen vuoden aikana 

jäsenmäärä tulee laskemaan merkittävästi 

Jäsenmäärä tulee laskemaan jonkin verran 

Jäsenmäärä pysynee samoissa lukemissa 

Jäsenmäärä tulee kasvamaan jonkin verran 

Jäsenmäärä tulee kasvamaan merkittävästi 

Onko lippukunnallannee on voimassaoleva taustayhteistyösopimus seurakunnan kanssa? 

Kyllä, piirin tarjoama pohja 

Kyllä, itse muokkaamamme versio 

Ei ole 

Käytkö lippukuntanne nettisivuilta ilmi mikä on taustayhteisönne ja mitä yhteistyönne 
käytännössä tarkoittaa? 

Kyllä, nettisivuilla on yksityiskohtainen ja selkeä kuvaus taustayhteisöstä ja yhteistyöstä. 

Kyllä, nettisivuilla kerrotaan taustayhteisöstä. 

Kyllä, taustayhteisön nimi on nettisivuilla. 

Ei, taustayhteisöä ei mainita. 

Ei, lippukunnallamme ei ole taustayhteisöä. 

Ei, lippukunnallamme ei ole nettisivuja. 

Kolotilojen tulevaisuus 

Kolon tulevaisuuteen liittyy pientä epävarmuutta, asiasta on keskusteltu tilan tarjoajan tai 

vuokranantajan kanssa 

Tiloista mahdollisesti joudutaan luopumaan jossain vaiheessa 

Epävarmuutta kolotiloista ei ole lippukunnan tiedossa 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U6eZUXERedA
https://www.youtube.com/watch?v=U6eZUXERedA


Partioviikko 

Piirin vuoden 2018 yhteinen kaikkia yhdistävä tapahtuma oli piirileiri Kliffa 2018. Siksi tänä 
vuonna 
ei ollut Partioviikolla Kohtaamista tai paraatia. Mistä lippukuntanne innostuisi eniten? 

Paraati joka vuosi partioviikon sunnuntaina 

Välillä paraati, välillä jotain muuta, mutta joka vuosi kaikille yhteinen tapahtuma 

Joka toinen vuosi riittää 

Ei tarvita koko piirin yhteistä tapahtumaa Partioviikolle 

Valitse enintään 2 vaihtoehtoa 

  



Lounais-Suomen Partiopiiri 

Nämä kysymykset esitetään vain Lounais-Suomen Partiopiirin lippukunnanjohtajille 

Onko lippukuntanne esitelleet partiota tai partiotoimintaa partion ulkopuolella? 

Kyllä 

Ei 

Lippukunnallamme on käytössä 

Nettisivut, joita päivitetään 

Nettisivut, joita ei säännöllisesti päivitetä 

FB-sivu 

Sisäinen FB-ryhmä 

Twitter-tili 

Instagram-tili 

Lippukuntalehti 

Sisäinen Whatsapp-ryhmä (johtajien 

tiedotus) 

Ulkoinen Whatsapp-ryhmä (esim. 

huoltajien tiedotus) 

Sähköpostilistoja 

Mitä hyötyä viestintäkanavistanne on teille? 

Mitä kautta lippukunnassanne halutaan saada tietoa piirin uutisista ja tapahtumista? 

Sosiaalinen media 

Uutiskirjeet 

Repolainen 

Nettisivut 

Aluekokoukset 

Piirin tapahtumat 

Muualta, mistä?  

Muita ajatuksia ja toiveita piirin viestinnästä lippukunnille 

Miten ohjelmapainotus Luotsivuosi 2018 näkyi lippukuntanne arjessa? 
Oletteko hyödyntäneet syksyllä julkaistua Aikuisena partioon -materiaalia? 

Kyllä 

Ei 

Saatteko riittävästi tietoa piirin järjestämistä aikuisten tapahtumista? 

Kyllä 

Ei 

Kannustetaanko teidän lippukuntanne johtajistoa osallistumaan aikuisten tapahtumiin? 

Kyllä 

Ei 

Minkälaisia toiveita teillä on aikuisten tapahtumien suhteen? 

Montako uutta aikuista lippukuntaanne liittyi vuoden 2018 aikana? 

 

Mitä rekrytointikeinoja käytitte uusien aikuisten löytämiseksi? 

 

http://parempilippukunta.fi/luotsit/
https://issuu.com/repolainen/docs/aikuisena_partioon?fbclid=IwAR2q4_IcH9oz2xecT5OioFcEKD9sRamxonmzjI10comhyY2f_QtCYT807lI


Finlands Svenska Scouter 

Nämä kysymykset esitetään vain FiSSc:n lippukunnanjohtajille 

Fick din kår ett kårturnébesök i år? 

Ja 

Nej 

 

Inte 
alls 

bara 
lite 

I viss 
mån 

ganska 
mycket 

väldigt 
mycket 

Hur nyttigt upplever du kårbesöket för din 
kår?      

Hur givande upplever du kårbesöket för ditt 
uppdrag?      

Vad var orsaken till att besöket uteblev? 

Ingen kontaktade oss gällande ett besök. 

Vi hittade ingen lämplig tidpunkt. 

Kårturnébesöket kändes inte relevant för vår kår. 

Annan orsak, vad?  

  

Fick du ett tackbrev efter besöket och konkreta svar på eventuella frågor som kom upp under 
träffen? 

Ja 

Nej 

  

  



Ohjelmajohtajan kysely  

Partiomenetelmän toimiminen 

Kuinka hyvin seuraavat partio-ohjelmassa määritellyt kohdat pitävät paikkansa 
lippukunnassanne?  

 

Vastaa 
huonosti 

Vastaa melko 
huonosti 

Vastaa jossain 
määrin 

Vastaa 
melko hyvin 

Vastaa 
täysin 

Sudenpennut      

Sudenpennut ovat 7-9-vuotiaita. 
     

Akela on käynyt akelakoulutuksen. 
     

Akela on aikuinen tai vaeltajaikäinen. 
     

Seikkailijat      

Seikkailijat ovat 10-12-vuotiaita. 
     

Seikkailijat toimivat joukkueen sisällä myös 
noin 4-6 seikkailijan ryhmissä, joissa he 
opettelevat pienryhmätaitoja. 

     

Seikkailijat saavat toimia vuorollaan 
pienryhmän vertaisjohtajina siten, että he 
saavat kokouksen aikana johtamistehtäviä. 

     

Sampo on käynyt sampokoulutuksen. 
     

Sampo on aikuinen tai vaeltajaikäinen. 
     

Tarpojat      

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita. 
     

Tarpojatytöt ja -pojat toimivat omissa 
vartioissaan.      

Tarpojavartiolla on samoajaikäinen 
vartionjohtaja.      

Tarpojilla on tehtäväänsä koulutettu luotsi. 
     

Tarpojaluotsi on aikuinen. 
     

Samoajat      

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita. 
     

Samoajavartiolla on samoajaikäinen 
vartionjohtaja.      

Samoajilla on tehtäväänsä koulutettu luotsi. 
     



 

Vastaa 
huonosti 

Vastaa melko 
huonosti 

Vastaa jossain 
määrin 

Vastaa 
melko hyvin 

Vastaa 
täysin 

Samoajaluotsi on aikuinen. 
     

Samoajien ohjelma koostuu sekä lippukunnan 
että alueen tai piirin tai SP:n tarjoamasta 
ohjelmasta. 

     

Vaeltajat      

Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita. 
     

Vaeltajavartiolla on vaeltajaikäinen 
vartionjohtaja.      

Vaeltajilla on tehtäväänsä koulutettu luotsi. 
     

Vaeltajaluotsi on aikuinen. 
     

Vaeltajien ohjelma koostuu sekä lippukunnan 
että alueen tai piirin tai SP:n tarjoamasta 
ohjelmasta 

     

Seikkailijajoukkueen pienryhmät 

 Kyllä Ei 

Onko teidän mielestänne seikkailijaikäisten 
joukkueen sisäiset pienryhmät 
kasvatuksellisesti toimiva ratkaisu? 

  

Paussi & KITT 

 Kyllä Ei 

Oletteko osallistuneet KITT:n vuonna 2018? 
  

Oletteko järjestäneet KITT:n vuonna 2018? 
  

Onko teille ollut vuonna 2018 tarjolla tarpojien 
taitopäivät?   

Tekivätkö lippukuntanne tarpojat vuonna 
2018 pausseja?   

Tekivätkö lippukuntanne samoajat vuonna 
2018 pausseja?   

Mitkä seuraavista väittämistä pitävät teidän lippukunnassanne paikkansa?  

 Pitää paikkansa Ei pidä paikkaansa 

Vaeltajat toimivat oman lippukunnan 
vaeltajavartiossa   

Toimintaan osallistuu vaeltajia useasta 
lippukunnasta   

Vaeltajilla on vaihtuvia pestejä ja projekteja 
  



 Pitää paikkansa Ei pidä paikkaansa 

Lippukunnassamme ei ole vaeltajatoimintaa 
  

Kansainvälisyys 

Partiossa tavoitteena on tarjota kaikille partiolaisille kansainvälisiä kokemuksia. Näitä voi olla 
esimerkiksi osallistuminen lippukunnan, piirin tai SP:n kansainväliselle leirimatkalle, kansainväliset 
vieraat omissa tapahtumissa tai kv-aiheisen aktiviteetin järjestäminen lippukunnan tapahtumassa. 
Suomen Partiolaisilla on esimerkiksi ollut kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusprojekteja (mm. Globaalit 
muuttoliikkeet - menetetty ennakkoluulo -hanke) joiden yhteydessä tuotetun materiaalien ja 
aktiviteettivinkkien kautta lippukunnassa voi miettiä kulttuurien kohtaamista. 

Mitä kansainvälisyyteen liittyvää lippukuntanne on tehnyt vuonna 2018? 

ulkomaan leirimatka 

ulkomaalaisten partiolaisten vierailu lippukunnan tapahtumassa 

yhteydenpito ulkomaalaiseen ystävyyslippukuntaan. Minkä maalaisen?  

kv-aiheisen aktiviteetin järjestäminen lippukunnan tapahtumassa 

SP:n kehitysyhteistyöprojektien materiaalin hyödyntäminen (Woomal, Lasten oikeudet 

kriisitilanteissa) 

muu, mikä?  

Jos lippukuntanne on osallistunut kv-projekteihin, keneltä olette saaneet tukea projektin 
suunnitteluun?  

Piirin kv-ryhmältä / kv-vastaavalta 

Ohjelmavalmentajalta 

Leirimatkalle.partio.fi -nettisivulta tai muilta partion nettisivuilta 

Muualta, mistä? 

Emme ole pyytäneet tukea. 

Emme ole saaneet tukea. 

Onko lippukuntanne osallistunut partiotoimintaan ulkomailla, mihin? 

Emme ole osallistuneet partiotapahtumaan ulkomailla 

Osallistuminen ulkomaiselle leirille 

Vierailu partiokodissa 

Vierailu ystävyyslippukunnan luona 

Osallistuminen ulkomaan matkapurjehdukselle 

Osallistuminen ulkomaan vaellukselle 

Osallistuminen kansainväliseen partiokoulutukseen ja/tai -seminaariin 

Osallistuminen muuhun kansainväliseen partiotapahtumaan ulkomailla, mihin?

 

 

  

http://parempimaailma.partio.fi/globaalikasvatus/globaalikasvatushankkeet/
http://parempimaailma.partio.fi/globaalikasvatus/globaalikasvatushankkeet/
http://leirimatkalle.partio.fi/


Globaalikasvatushanke 2017-2018 

 Kyllä Ei 

Oletteko kuullut Suomen 
Partiolaisten Globaalit muuttoliikkeet -
globaalikasvatushankkeesta? 

  

Oletteko hyödyntäneet Yli rajojen -
menetelmäopasta?   

Miten arvioisit valmiutenne toteuttaa globaalikasvatusta lippukunnassanne? 

Avoin palaute ja kehitysehdotukset globaalikasvatuksesta 

  

https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/globaalikasvatus/
https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/globaalikasvatus/
https://partio-ohjelma.fi/yli-rajojen/
https://partio-ohjelma.fi/yli-rajojen/


Pohjanmaan Partiolaiset 

Nämä kysymykset esitetään vain Pohjanmaan Partiolaisten ohjelmajohtajille 

Moninaisuus 

 Kyllä Ei 

Onko lippukunnassanne sisuryhmä? 
  

Onko lippukunnassanne tarvetta aloittaa uusi 
sisuryhmä?   

Onko lippukunnassanne sisupartiolaisia? 

Ovatko sisupartiolaiset muiden partiolaisten 
kanssa samassa ryhmässä? 

  

Onko lippukuntasi huomioinut 
esteettömyysasiat?   

Lippukuntatuki 

 Kyllä Ei 

Toimiiko lippukunnassane perhepartio 
(omassa lippukunnassanne tai 
naapurilippukuntanne kanssa yhdessä)? 

  

  

  



Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 

Nämä kysymykset esitetään vain Pääkaupunkisudun Partiolaisten ohjelmajohtajille 

Alueellamme on järjestetty seuraavia tapahtumia lippukuntien yhteistyönä: 

Sepeli 

Tarppo/Kitt 

ROK 

Vaeltajatapahtuma 

Johtajatapahtuma 

Partiotaitokilpailut 

Muu tapahtuma, mikä?  

Piirin tuki järjestettyjen tapahtumien toteutuksessa oli keskimäärin 

hyvä melko hyvä ei hyvä eikä huono melko huono erittäin huono 

Millaista lisätukea olisitte piiriltä toivoneet? 

  

Lounais-Suomen Partiopiiri 

Kysymys esitetään vain Lounais-Suomen Partiopiirin ohjelmajohtajille 

Millaista tukea lippukuntanne tarvitsisi laadukkaan partio-ohjelman toteuttamiseen? 

  

  



Pestijohtajan kysely  

Partiomenetelmän toimiminen 

Käytättekö pestijärjestelmää lippukunnassanne? 

Kyllä 

Ei 

Kenellä lippukunnassa on pesti käytössä? 

Lippukunnanjohtajalla 

Ohjelmajohtajalla 

Pestijohtajalla 

Hallituksella/johtajaneuvostolla 

Projektijohtajilla (esim. leirit, matkat, pt-

kisat) 

Ikäkausissa toimivilla johtajilla (esim. 

akelat, sammot, luotsit, ikäkausivastaavat) 

Tarvitsetteko tukea pestijärjestelmän käyttöön?  

Kyllä 

Ei 

Oletteko aktiivisesti rekrytoineet uusia aikuisia lippukuntaanne?  

Kyllä 

Ei 

Kuinka pestaatte vapaaehtoisia?  

kirjallisesti 

suullisesti 

Emme pestaa edellä mainituilla tavoilla 

Oletteko hyödyntäneet lippukuntaan lähetettyjä Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn 
tuloksia vapaaehtoistenne viihtymisen kehittämiseksi? 

Kyllä 

Ei 

Miksi ette ole hyödyntäneet kyselyn tuloksia? 

Emme ole saaneet tuloksia 

Saimme vain vertailuluvut mutta emme 

omia tuloksia (vastaajia oli alle viisi) 

Tuloksia on ollut vaikea tulkita 

Emme tiedä, miten voisimme hyödyntää 

tuloksia 

Meillä ei ole ollut aikaa 

Muu syy, mikä?  

http://partio.fi/vapaaehtoistyokysely


Pohjanmaan Partiolaiset 

Nämä kysymykset esitetään vain Pohjanmaan Partiolaisten pestijohtajille 

Koulutus 

Mitä koulutusta ja muuta tukea lippukuntanne toivoo? Mihin aikaan vuodesta toivomanne 
koulutus olisi mielestänne hyvä järjestää? Voitte toivoa kurssia, joka löytyy piirin 
koulutustarjonnasta tai ihan jotain uutta. 

esim. "akela-koulutus", "sampojen vihjepäivä", "haastava jäsen ryhmässä" -koulutus jne. 

Mitkä tekijät vaikuttavat johtajistonne kursseille osallistumiseen ja osallistumattomuuteen? 

Aikuistuki 

Millaista tukea lippukuntanne aikuiset tarvitsevat/haluavat? 

Mitä rekrytointi menetelmiä/keinoja olette käyttäneet uusien aikuisten rekrytoinnissa? 

 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 

Nämä kysymykset esitetään vain Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pestijohtajille 

Uudet aikuiset 

Piiri pyrkii tukemaan lippukuntia uusien aikuisten rekrytoinnissa mukaan toimintaan. 

Mikä / Mitkä kuvaavat parhaiten lippukuntanne tilannetta uusiin aikuisiin liittyen? 

Meillä on vaikeuksia löytää uusia aikuisia mukaan toimintaan 

Koemme, ette meillä olisi valmiuksia ottaa uusia aikuisia mukaan, tervetuloa vaan 

Emme tarvitse uusia aikuisia, johtajia kasvaa omasta takaa tarpeeksi 

Olemme ottaneet mukaan uusia aikuisia ja kokemukset ovat positiivisia 

Uusia aikuisia tulee uusien sudarien vanhemmista ihan luontevasti 

Ollaan otettu ja pieleen meni, siksi ei enää innostuta 

 

  



Lounais-Suomen Partiopiiri 

Nämä kysymykset esitetään vain Lounais-Suomen Partiopiirn pestijohtajille 

Ovatko tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotsinne koulutettuja luotsin pestiin? 

Kyllä 

Ei 

Oletteko tietoisia partioon liittyvistä sähköisistä osaamismerkeistä? 

Kyllä 

Ei 

Oletteko tietoisia opintopisteytetyistä partiokursseista? 

Kyllä 

Ei 

Kannustetaanko nuoria lippukunnassanne hakemaan sähköisiä osaamismerkkejä ja 
opintopisteytettyjä todistuksia kursseista? 

Kyllä 

Ei 

Ovatko lippukuntanne sammot käyneet sampo-koulutuksen viimeisen viiden vuoden aikana? 

Kyllä 

Ei 

Mikä kannustaisi lippukuntanne sampoja kouluttautumaan aktiivisemmin? 

Tiedättekö, mistä löytyvät piirin avoinna olevat pestit? 

Kyllä 

Ei 

Kannustatteko lippukuntanne jäseniä hakeutumaan myös piirin pesteihin? 

Kyllä 

Ei 

  



Tilastojen tarkistuskortti  

Jäsenmäärä  

Kuinka monta meripartiolaista lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2018?  
 

Kuinka monta sisupartiolaista lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2018?  
 

Kuinka monta äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia henkilöä lippukunnan toiminnassa 
oli 31.12.2018? 

 

 

  

Sudenpennut 
Avaa sudenpentuohjelma 

 

Partio-ohjelman toimiminen 

Kuinka monta sudenpentulaumaa lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2018?  

Tytöt  
 

Pojat  
 

Seka  
 

 

Kuinka monta sudenpentua teki seuraavat jäljet vuonna 2018?  

 Askartelu 

 

 

 Ensiapu 

 

 

 Esiintyjä 

 

 

 Iltaohjelma 

 

 

 Kotikokki 

 

 

 Kotiseutu 

 

 

 Kädentaidot 

 

 

 Leikki 

 

 

 Leirikokki 

 

 

 Leiritaidot 

 

 

http://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/askartelu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/ensiapu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/esiintyja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/iltaohjelma/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/kotikokki/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/kotiseutu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/kadentaidot/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/leikki/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/leirikokki/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/leiritaidot/


 Lemmikki 

 

 

 Liikenne 

 

 

 Liikunta 

 

 

 Luonnontuntemus 

 

 

 Luonnossa liikkuja 

 

 

 Maailma 

 

 

 Media 

 

 

 Meloja 

 

 

 Merenkulkija 

 

 

 Minä uskon 

 

 

 Nuotio 

 

 

 Oma jälki 

 

 

 Partioperinne 

 

 

 Partiotaitokilpailu 

 

 

 Purjehtija 

 

 

 Rakentelu 

 

 

 Retki 

 

 

 Suunnistus 

 

 

 Taiteilija 

 

 

 Tarinat 

 

 

 Toimittaja 

 

 

 Varainhankinta 

 

 

 Vesillä liikkuja 

 

 

 Yksissä tuumin 

 

 

 Ympäristönsuojelu 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/lemmikki/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/liikenne/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/liikunta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/luonnontuntemus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/luonnossa-liikkuja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/maailma/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/media/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/meloja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/merenkulkija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/mina-uskon/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/nuotio/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/oma-jalki/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/partioperinne/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/partiotaitokilpailu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/purjehtija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/rakentelu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/retki/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/suunnistus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/taiteilija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/tarinat/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/toimittaja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/varainhankinta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/vesilla-liikkuja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/yksissa-tuumin/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/ymparistonsuojelu/


Tapahtumiin osallistuminen  

Mikäli yksittäinen sudenpentu osallistui useammalle retkelle, purjehdukselle ym., laske hänet joka 
kerran erikseen. 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen päiväretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen yöretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen purjehduksille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentukilpailuihin yhteensä vuonna 2018?  
 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta sudenpentujen päiväretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta sudenpentujen yöretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta sudenpentujen purjehdusta tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen sudenpentujen kilpailuun sudenpennut osallistuivat vuonna 2018?  
 

 

Päätösmerkit 

 Kuinka monta sudenpentujen päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 2018? 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/siirtyma/


Seikkailijat 
Avaa seikkailijaohjelma 

 

Partio-ohjelman toimiminen 

Kuinka monta seikkailijajoukkuetta lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2018?  

Tytöt  
 

Pojat  
 

Seka  
 

 

Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat ilmansuunnat ja väli-ilmansuunnat vuonna 2018?  

Tervetuloa 

 

 

Pohjoinen 

 

 

Etelä 

 

 

Länsi 

 

 

Itä 

 

 

Vaellus 

 

 

Talvileiri 

 

 

Palvelu 

 

 

Isojen kisat 

 

 

Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat taitomerkit vuonna 2018?  

Bittinikkari 

 

 

Esiintyjä 

 

 

Heraldiikka 

 

 

Hiihto 

 

 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/tervetuloa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/pohjoinen/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/etela/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/lansi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/ita/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/vaellus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/talvileiri/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/palvelu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/isojen-kisat/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/bittinikkari/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/esiintyja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/heraldiikka/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/hiihto/


Historiantutkija 

 

 

Hätäensiapu 

 

 

Intiaani 

 

 

Itämeri 

 

 

Jollapurjehdus 

 

 

Kalastus 

 

 

Kansanperinne 

 

 

Kaupunkiympäristö 

 

 

Kehitysyhteistyö  

 

 

Kielentaitaja 

 

 

Kierrätys 

 

 

Kirjallisuus 

 

 

Kotiseutu 

 

 

Käsityöläinen 

 

 

Köysi 

 

 

Laivakokki 

 

 

Leipuri 

 

 

Leirinrakentaja 

 

 

Liikenne 

 

 

Luonnonsuojelija 

 

 

Luonnontaitaja 

 

 

Luonnontuntija 

 

 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/historiantutkija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/hataensiapu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/intiaani/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/itameri/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/jollapurjehdus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kalastus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kansanperinne/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kaupunkiymparisto/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kehitysyhteistyo/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kielentaitaja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kierratys/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kirjallisuus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kotiseutu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/kasityolainen/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/koysi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/laivakokki/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/leipuri/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/leirinrakentaja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/liikenne/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/luonnonsuojelija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/luonnontaitaja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/luonnontuntija/


Maailma 

 

 

Melonta 

 

 

Meripartiotaitomerkki I 

 

 

Meripartiotaitomerkki II 

 

 

Meripartiotaitomerkki III 

 

 

Meripartiotaitomerkki IV 

 

 

Metsä 

 

 

Nikkari 

 

 

Partiolaulut ja leikit  

 

 

Partiotaitokilpailu 

 

 

Pyöräily 

 

 

Raamattu 

 

 

Retkikokki 

 

 

Salapoliisi 

 

 

Seurakunta 

 

 

Sisu 

 

 

Suunnistus 

 

 

Sääntuntija 

 

 

Tapaturmat 

 

 

Toimittaja 

 

 

Tulentekijä 

 

 

Tähdet ja avaruus 

 

 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/maailma/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/melonta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/meripartiotaitomerkki-i/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/meripartiotaitomerkki-ii/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/meripartiotaitomerkki-iii/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/meripartiotaitomerkki-iv/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/metsa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/nikkari/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/partiolaulut-ja-leikit/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/partiotaitokilpailu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/pyoraily/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/raamattu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/retkikokki/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/salapoliisi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/seurakunta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/sisu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/suunnistus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/saantuntija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/tapaturmat/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/toimittaja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/tulentekija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/tahdet-ja-avaruus/


Uinti 

 

 

Valokuvaus 

 

 

Varainhankinta 

 

 

Vastuullinen kuluttaja 

 

 

Viestitys 

 

 

Virkkaus ja neule 

 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden päiväretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden yöretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden purjehduksille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijakilpailuihin yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui sepeliin yhteensä vuonna 2018?  
 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta seikkailijoiden päiväretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta seikkailijoiden yöretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta seikkailijoiden purjehdusta tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen seikkailijakilpailuun seikkailijat osallistuivat vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen sepeliin seikkailijat osallistuivat vuonna 2018?  
 

 

Päätösmerkit 

 Kuinka monta seikkailijoiden päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 

2018?  

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/uinti/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/valokuvaus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/varainhankinta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/vastuullinen-kuluttaja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/viestitys/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/taitomerkit/virkkaus-ja-neule/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/tervemenoa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/tervemenoa/


Tarpojat 
Avaa tarpojaohjelma 

 

Partio-ohjelman toimiminen 

 
Kuinka monta tarpojavartiota 

lippukunnan toiminnassa oli 

31.12.2018?  

Kuinka monella 

näistä on toimiva 

luotsi? 

Tytöt   

Pojat   

Seka   

 

Kuinka monta tarpojaa teki seuraavat tarpot vuonna 2018?  

Tervetuloa tarpojaksi 

 

 

Leiri 

 

 

Luovuus 

 

 

Selviytyminen 

 

 

Yhteiskunta 

 

 

Kaupunki 

 

 

Minäminä 

 

 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien päiväretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien yöretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien purjehduksille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui majakoihin yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui koko ikäkauden tarpojatapaamisiin (KITT) yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien taitopäiviin yhteensä vuonna 2018?  
 

Tapahtumien määrä  

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v
https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/tarpojat/#9
https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/tarpojat/#9
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/tervetuloa-tarpojaksi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/leiri-tarppo/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/luovuus-tarppo/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/selviytyminen-tarppo/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/yhteiskunta-tarppo/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/kaupunki-tarppo/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/minamina-tarppo/


Kuinka monta tarpojien päiväretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta tarpojien yöretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta tarpojien purjehdusta tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen majakkaan tarpojat osallistuivat vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen KITT:in tarpojat osallistuivat vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun tarpojat osallistuivat vuonna 

2018? 
 

 

Kuinka moneen tarpojien taitopäivään tarpojat osallistuivat vuonna 

2018? 
 

 

  

 

Päätösmerkit 

 Kuinka monta tarpojien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 

2018?  

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/siirtymat-ja-evastauot/tarpoja-samoaja-siirtyma/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/siirtymat-ja-evastauot/tarpoja-samoaja-siirtyma/


  

Samoajat 
Avaa samoajaohjelma 

 

Partio-ohjelman toimiminen 

 
Kuinka monta samoajavartiota 

lippukunnan toiminnassa 

oli 31.12.2018?  

Kuinka monella 

näistä on 

toimiva luotsi? 

Tytöt   

Pojat   

Seka   

 

Paikolliset taskut  

 
Kuinka monta samoajaa teki kaikki aktiviteetit seuraavista taskuista vuonna 2018? 

Tervetuloa samoajaksi 

 

 

Partiotaitokilpailut 

 

 

Ryhmänohjaajakoulutus 

 

 

Samoajatapahtuma 

 

 

Siirtymät ja evästauot 

 

 

Valinnaiset taskut  

 
Kuinka monta samoajaa teki yhden tai useamman aktiviteetin seuraavista taskuista vuonna 
2018? 

Paussit 

 
 

Arki hallussa 

 
 

Försti 

 
 

Isona pienemmälle 

 
 

Laatua elämään 

 
 

Lähdetaan retkelle 

 
 

Maailmankatsomusta muodostamassa 

 
 

Meidän juttu 

 
 

Meidän luontomme 

 
 

Minä itse 

 
 

Minä ja muut 

 
 

Osana yhteiskuntaa 

 
 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/
https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/samoajat/#8
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/tervetuloa-samoajaksi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/ryhmanohjaajakoulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/siirtymat-ja-evastauot/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/paussit-s/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/arki-hallussa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/forsti/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/isona-pienemmalle/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/laatua-elamaan/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/lahdetaan-retkelle/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/maailmankatsomusta-muodostamassa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/meidan-juttu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/meidan-luontomme/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/mina-itse/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/mina-ja-muut/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/osana-yhteiskuntaa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/partiotaitokilpailut/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/samoajatapahtuma/


Tehdään leiri 

 
 

Samoaja kouluttautuu 

 
 

Tekoja pallomme hyväksi 

 
 

Toimin lippukunnassa 

 
 

Vaeltamaan 

 
 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien päiväretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien yöretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien purjehduksille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien piiritapahtumiin yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui muihin piirin/SP:n tapahtumiin (taitokurssit, JOTA/JOTI ym.) yhteensä 
vuonna 2018? 

 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta samoajien päiväretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta samoajien yöretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta samoajien purjehdusta tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun samoajat osallistuivat vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen samoajien piiritapahtumaan samoajat osallistuivat vuonna 2018?  
 

 

ROK ja päätösmerkit 

  

Kuinka monta samoajaa osallistui ryhmänohjaajakoulutukseen vuonna 2018? 

 

 

Kuinka monta samoajien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 2018? 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/tehdaan-leiri/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/samoaja-kouluttautuu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/tekoja-pallomme-hyvaksi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/toimin-lippukunnassa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/vaeltamaan/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/ryhmanohjaajakoulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/siirtymat-ja-evastauot/samoaja-vaeltaja-siirtyma/


Vaeltajat 
Avaa vaeltajaohjelma 

 

Partio-ohjelman toimiminen 

Pakolliset rastit  

 
Kuinka monta vaeltajaa teki kaikki aktiviteetit seuraavista rasteista vuonna 2018? 

Tervetuloa vaeltajaksi 

 

 

Partiojohtaja-peruskoulutus  

 
 

Ulkomaanprojekti 

 
 

Aikuisuuteen 

 

 

Valinnaiset rastit  

 
Kuinka monta vaeltajaa teki yhden tai useamman aktiviteetin seuraavista rasteista vuonna 
2018? 

Arjen taidot 

 
 

Ensiapu 

 
 

Erätaidot 

 
 

Fyysinen hyvinvointi 

 
 

Hengellisyys ja henkisyys  

 
 

Henkinen hyvinvointi 

 
 

Ihmisten kanssa 

 
 

Kansainvälinen partio 

 
 

Kestävä kehitys  

 
 

Laitetaan likoon 

 
 

Lippukunta 

 
 

Maailmankatsomus 

 
 

Minä johtajana 

 

Moninaisuus ja asenteet 

 

Oma talous 

 

Painavaa partioasiaa 

 

Palvelu 

 

Pesti 

 

Projektit haltuun 

 

Raha liikkuu 

 

Sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja seksuaalisuus  

 

Suunnistus 

 

Turvallisuus 

 

Vaeltajatapahtuma 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/guid/0fe4dd441b0708f6bbff580d62392080
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/tervetuloa-vaeltajaksi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/partiojohtaja-peruskoulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/ulkomaanprojekti/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/aikuisuuteen/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/arjen-taidot/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/ensiapu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/erataidot/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/fyysinen-hyvinvointi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/hengellisyys-ja-henkisyys/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/henkinen-hyvinvointi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/ihmisten-kanssa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/kansainvalinen-partio/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/kestava-kehitys/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/laitetaan-likoon/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/lippukunta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/maailmankatsomus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/mina-johtajana/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/moninaisuus-ja-asenteet/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/oma-talous/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/painavaa-partioasiaa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/palvelu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/pesti/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/projektit-haltuun/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/raha-liikkuu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/sukupuoli-seksuaalinen-suuntautuminen-ja-seksuaalisuus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/suunnistus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/turvallisuus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaeltajatapahtuma/


Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien päiväretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien yöretkille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien purjehduksille yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien piiritapahtumiin yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajatapahtuma Väreelle vuonna 2018?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui muihin piirin/SP:n tapahtumiin (taitokurssit, JOTA/JOTI ym.) yhteensä 
vuonna 2018? 

 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta vaeltajien päiväretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta vaeltajien yöretkeä tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta vaeltajien purjehdusta tehtiin vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun vaeltajat osallistuivat vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen vaeltajien piiritapahtumaan vaeltajat osallistuivat vuonna 2018?  
 

  

 

Projektit ja päätösmerkit 

Kuinka moni vaeltaja teki Suomi-projektia lippukunnassa vuonna 2018? 

 
 

Kuinka moni vaeltaja teki ulkomaanprojektia lippukunnassa vuonna 2018? 

 
 

Kuinka monta vaeltajien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 2018? 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/tervetuloa-vaeltajaksi/suomi-projekti/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/ulkomaanprojekti/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/aikuisuuteen/


  

Aikuiset  

Partiotaitokilpailuihin osallistuminen 

Kuinka monta aikuista osallistui kilpailijana partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun aikuiset osallistuivat kilpailijoina vuonna 2018?  
 

Kuinka monta uutta aikuista (yli 22-vuotiasta) lippukunnassanne aloitti tänä vuonna? 

ei yhtään 

1-2 

3-4 

5-9 

10 tai enemmän 

  



  

Lippukunnan yhteinen toiminta 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta lippukunnan yhteistä päiväretkeä, jolle osallistui useamman kuin yhden ikäkauden 
partiolaisia, tehtiin vuonna 2018? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä yöretkeä, jolle osallistui useamman kuin yhden ikäkauden partiolaisia, 
tehtiin vuonna 2018? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä korkeintaan päivän kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui useamman 
kuin yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2018? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä 1-2 yön yli kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui useamman kuin 
yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2018? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä vähintää kolme yötä kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui 
useamman kuin yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2018? 

 

 

Kuinka monta vaellusta lippukunnassa järjestettiin vuonna 2018?  
 

Kuinka monta muuta tilaisuutta lippukunta järjestettiin vuonna 2018?  
 

Tapahtumiin osallistuminen 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä päiväretkillä oli yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä yöretkillä oli yhteensä vuonna 2018?  
 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä korkeintaan päivän kestäneillä purjehduksilla oli 
yhteensä vuonna 2018? 

 

 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä 1-2 yön yli kestäneillä purjehduksilla oli yhteensä vuonna 
2018? 

 

 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä vähintään kolme yötä kestäneillä purjehduksilla oli 
yhteensä vuonna 2018? 

 

 

  



  

Leirit  

Leiri 1 

 
Kesäleiri Talvileiri  

 
  

 

Kesto, vuorokautta 

Yhteensä  
 

Sudenpennut  
 

Seikkailijat  
 

Osallistujista 

  

Sudenpentuja  
 

Seikkailijoita  
 

Tarpojia  
 

Samoajia  
 

Vaeltajia  
 

Aikuisia  
 

 

Leiri 2 

 
Kesäleiri Talvileiri  

 
  

 

Kesto, vuorokautta 

Yhteensä  
 

Sudenpennut  
 

Seikkailijat  
 

Osallistujista 

  

Sudenpentuja  
 

Seikkailijoita  
 

Tarpojia  
 

Samoajia  
 

Vaeltajia  
 

Aikuisia  
 

 



Leiri 3 

 
Kesäleiri Talvileiri  

 
  

 

Kesto, vuorokautta 

Yhteensä  
 

Sudenpennut  
 

Seikkailijat  
 

Osallistujista 

  

Sudenpentuja  
 

Seikkailijoita  
 

Tarpojia  
 

Samoajia  
 

Vaeltajia  
 

Aikuisia  
 

 

Leiri 4 

 
Kesäleiri Talvileiri  

 
  

 

Kesto, vuorokautta 

Yhteensä  
 

Sudenpennut  
 

Seikkailijat  
 

Osallistujista 

  

Sudenpentuja  
 

Seikkailijoita  
 

Tarpojia  
 

Samoajia  
 

Vaeltajia  
 

Aikuisia  
 

 

Leiri 5 

 
Kesäleiri Talvileiri  

 
  

 

Kesto, vuorokautta 

Yhteensä  
 

Sudenpennut  
 

Seikkailijat  
 

 

Osallistujista 

  

Sudenpentuja  
 

Seikkailijoita  
 

Tarpojia  
 

Samoajia  
 

Vaeltajia  
 

Aikuisia  
 

 


