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VUOSISELOSTE 2019 
PIIRIEN OMAT KYSYMYKSET 
Lounais-Suomen Partiopiiri 
 

Lippukunnanjohtajan kysely  
Lounais-Suomen Partiopiiri 

Mitä piirin tukipalveluita lippukuntanne on käyttänyt vuonna 2019? 

Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Osallistuneet piirin järjestämään johtamiskoulutukseen (esim. PJ-PK, sampo- tai 
luotsikoulutus) 

Osallistuneet piirin järjestämään taitokoulutukseen (esim. erätaito-, rastipäällikkö- tai 
ikäkausiohjelmakoulutuksiin) 

Tilanneet koulutuksen lippukuntaan tai alueelle tapahtumatarjottimelta 

Osallistuneet lippukuntapäivään 

Lainanneet kalustoa tai materiaalia 

Käyttäneet piirin kokoustiloja 

Olleet yhteydessä partiotoimiston työntekijään saadaksenne neuvoja 

Osallistuneet adventtikalenterikampanjaan 

Käyttäneet piirin tekemää ohjemateriaalia 

Olleet suoraan yhteydessä piirin ryhmään, jaostoon tai toimikuntaan 

Osallistuneet aluekokoukseen 

Olleet yhteydessä aluevalmentajiin saadaksenne apua/tukea 

Käyttäneet piirin sosiaalisen median kanavia lippukunnan toiminnasta kertomiseen 

Hakeneet piirin markkinointirahaa syksyn aloituskampanjaan 

Osallistuneet ohjelmatapahtumiin 

Jotain muuta, mitä?   

Kokeeko lippukuntanne saavansa tukea piiriltä toimintaan ja toiminnan kehittämiseen? 

Kyllä 

Ei 

Jos ei, millaista tukea toivotte? 
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Onko lippukunnallanne viestintäsuunnitelma? 

Kyllä 

Ei 

Millaista tukea tarvitsisitte sen tekemiseen? 

 

Järjestääkö lippukuntanne säännöllistä aikuispartiotoimintaa? 

Kyllä 

Ei, miksi?   

 

Minkälaista tukea tarvitsette piiriltä aikuispartiotoimintaan? 

 

Onko lippukuntanne esitellyt partiota tai partiotoimintaa partion ulkopuolella? 

Kyllä 

Ei 

Missä tilaisuuksissa ja kuinka useasti lippukuntanne on esitellyt partiota tai partiotoimintaa 

partion ulkopuolella? / Miksi ette? 

 

Millä tavoin lippukuntanne seuraa jäsenmääränne kehitystä? 

 

Mitkä ovat lippukuntanne suurimmat jäsenmäärän kasvun esteet? 

 

Onko lippukuntanne käyttänyt lippukunnille työkaluksi tarkoitettua Moninaisuusluuppia 

toimintanne kehittämiseen? 

Kyllä 

Ei, miksi?   

 

Oletteko kehittäneet lippukuntanne toimintaa ekologisemmaksi vuoden aikana? 

Kyllä 

Ei 

Mitä tukea tarvitsette toiminnan ekologisuuteen?  
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Ohjelmajohtajan kysely  
Lounais-Suomen Partiopiiri 

Mikä on tärkein piirin ohjelmatapahtuma lippukunnan kannalta? Miksi? 

Ohjelmatapahtuman nimi:  
 

Perustelut, miksi juuri tämä oli piirin tärkein ohjelmatapahtuma:  
 

Mikä on lippukunnassanne haastavinta liittyen samoaja- ja/tai vaeltajatoiminnan 

toteuttamiseen? 

 

Millaista markkinointia/viestintää ja missä kanavissa kaipaatte, jotta pystytte lippukunnassa 

markkinoimaan piirin samoajatapahtumia? 

 
 
 
 

Pestijohtajan kysely  
Lounais-Suomen Partiopiiri 

Miten tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotsinne on koulutettu luotsin pestiin? 

 

Mitä Koulutusryhmän sosiaalisen median kanavia tällä hetkellä seuraat? 

Valitse kaikki seuraamasi kanavat 

www.facebook.com/koulutusryhma 

@lspkoulutusryhma Instagramissa 

@lspkoulutusryhma storyt Instagramissa 

En mitään edellä mainituista 

Minkälaista viestintää odotat Koulutusryhmältä? 

Valitse kaikki sinua kiinnostavat aiheet 

Ajankohtaista tietoa koulutuksista 

Fiilistelyä meneillä olevista koulutuksista 

Kokouskuulumisia 

Yhteistyöstä muiden koulutustoimijoiden kanssa 

Jaetuista Ko-Gi-tunnuksista ja tehdyistä kehittämistehtävistä 

Muistuttelua koulutusten ilmoittautumisen päättymisen lähestyessä 

Jotakin koulutuksellista sisältöä 

Muuta, mitä?   
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Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 
 

Lippukunnanjohtajan kysely  
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 

 
Lippukuntavierailu 
PäPan piirinjohto ja toimisto vierailee alkuvuoteen 2020 mennessä kaikissa alueen lippukunnissa 

 

1 = 
tarpeeton 2 3 4 5 

6 = erittäin 
hyödyllinen 

Jos lippukunnallanne on jo vierailtu, 
kuinka hyödyllisenä piditte 
vierailua? 

      

 

Lippukuntavierailu herätti tällaisia ajatuksia lippukunnassamme: 

 
 
 

Ohjelmajohtajan kysely  
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 

Kuinka monessa lippukunnan ryhmässä on lapsi tai lapsia, jotka tarvitsevat syystä tai 

toisesta normaalia enemmän ryhmänjohtajan tukea tai huomiota? 

Vastaa lukuna. 

 ryhmässä 
 

 
 
 

Pestijohtajan kysely  
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 

Haluan kertoa lippukuntamme luotsitoiminnasta seuraavaa 

 

Osallistuuko lippukuntanne toiminnan pyörittämiseen lippukuntanne vanhoja jäseniä, lasten 

vanhempia tai muita aikuisia? 

Kyllä 

Ei 

Tällainen aikuinen tuki on lippukunnassamme esimerkiksi: 
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Kymenlaakson Partiopiiri 
 

Lippukunnanjohtajan kysely  
Kymenlaakson Partiopiiri 

Toimiiko lippukunnassanne aikuispartiota? 

Kyllä 

Ei 

Mitä rekrytointikeinoja käytitte uusien aikuisten rekrytoinnissa? 

 

Onko lippukuntanne esitellyt partiota ulkopuolisille? 

Kyllä, missä?  

Ei 
 
 

Ohjelmajohtajan kysely  
Kymenlaakson Partiopiiri 

Osallistuuko teidän TaSaVahvat piirin TaSaVahva toimintaan? 

Kyllä 

Ei 

Millaista TaSaVahva toimintaa toivoisitte piiriin? 

 

  

mailto:info@partio.fi


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Pestijohtajan kysely  
Kymenlaakson Partiopiiri 

 ei kukaan alle puolet puolet yli puolet kaikki 

Kuinka suuri osa Sammoista on käynyt 
sampokoulutuksen?      

Kuinka suuri osa Akeloista on käynyt 
akelakoulutuksen?      

Kannustetaanko lippukunnassanne johtajistoa osallistumaan piirin aikuisten 

tapahtumiin/johtajahuoltoihin? 

Kyllä 

Ei 

Tiedättekö mistä löytyvät piirin avoimet pestit? 

Kyllä 

Ei 

Kannustatteko lippukuntanne jäseniä hakeutumaan myös piirin pesteihin? 

Kyllä 

Ei 

Mitä koulutuksia lippukuntanne toivoo piiriltä? 
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Uudenmaan Partiopiiri 
 

Lippukunnanjohtajan kysely  
Uudenmaan Partiopiiri 

Onko lippukunnastanne internetissä tietoa muulla kuin suomen tai ruotsin kielillä? 

esimerkiksi Facebook-sivuilla tai nettisivuilla 

Kyllä 

Ei 

Järjestikö lippukuntanne Tervetuloa partioon -kurssia vuonna 2019? 

lippukunnan oma kurssi tai yhteistyössä toisen lippukunnan tai alueen kanssa 

Kyllä 

Ei 

Oletteko kuluvan vuoden aikana tehneet partiota jollakin uudella tavalla? Millä? 

 

Minkälaisia esteitä lippukuntanne jäsenmäärän kasvulle on? 

 

Kuinka moneen aluetapaamiseen lippukuntanne on osallistunut vuonna 2019? 

Ei yhteenkään 

Yhteen 

Kahteen 

Kolmeen 

Neljään 

Jos ette jo käy säännöllisesti aluetapaamisissa, mikä motivoisi teidät käymään useammin? 

 

Kuinka monta osallistujaa aluetapaamisissa käy keskimäärin lippukunnastanne? 

Ei yhtään 

Yksi 

Kaksi 

Koko johtokolmikko 

Johtokolmikon lisäksi myös muita 

Kolme tai enemmän, mutta ei johtokolmikko kokonaisuudessaan 
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Pestijohtajan kysely  
Uudenmaan Partiopiiri 

Luotsit 

Kuinka usein samoajaluotsi on pestinsä puolesta yhteydessä 
samoajiin?  

 

Kuinka usein vaeltajaluotsi on pestinsä puolesta yhteydessä 
vaeltajiin?  

 

Minkälaista tukea lippukuntanne tarvitsee samoajien ja vaeltajien luotsaamiseen, 

tukemiseen ja ikäkausiohjelman toteuttamiseen? 

 

Toimiiko lippukunnassanne turva-aikuinen aktiivisesti pestissään? 

Kyllä 

Ei 

Millaista tukea lippukuntanne turva-aikuinen tarvitsee? 

 

Millaista aikuistoimintaa lippukunnassanne on? 

aikuisten omaa, pestiin liittymätöntä toimintaa 
 
 

Ohjelmajohtajan kysely  
Uudenmaan Partiopiiri 

Onko lippukuntanne tai alueenne järjestänyt ROK-kurssin vuoden 2019 aikana? 

Kyllä 

Ei 

Monessako lippukuntanne tapahtumassa on ollut tapahtumaa mahdollistamassa partion 

ulkopuolisia kumppaneita? 

esimerkiksi paikallinen VPK pitämässä alkusammutuskoulutusta tai ruokalahjoitus kesäleirille 
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