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VUOSISELOSTE 2020  
– DL 31.1.2021 

 
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 31.1.2021. 

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  
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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). 

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?   

Mitä yhteistyö käsittää?  
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Onko lippukuntanne tehnyt seurakunnan kanssa taustayhteistyösopimuksen? 

Kyllä 

Ei 

Milloin taustayhteistyösopimus on viimeksi päivitetty? 

Alle 2 vuotta sitten 

2-5 vuotta sitten 

Yli 5 vuotta sitten 

Ei tietoa 

Kuinka paljon lippukuntanne sai avustuksia taustayhteisöiltä vuonna 2020? 

Kunnalta (€)  
 

Seurakunnalta 
(€) 

 

 

Muilta 
yhteisöiltä (€) 

 

 

Miltä 
yhteisöiltä? 

 

 

 

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 

Olemme tavanneet kunnan päättäjiä vuonna 2020 
(esim. Kunnanvaltuutettu, kunnanjohtaja, nuorisotoimenjohtaja) 
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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 

Olemme tavanneet seurakuntamme kirkkoherran vuonna 2020 

Olemme tavanneet seurakuntamme partiotyöntekijän (useimmiten Seppo) vuonna 2020 

 

Minkälaista yhteistyötä lippukuntanne tekee yritysten kanssa? 

Lippukuntamme ei tee yhteistyötä yritysten kanssa 

Yritys tarjoaa kolotilan 

Yritys tukee toimintaa rahallisesti 

Yritys lainaa / vuokraa leirivälineitä tai leiripaikkoja 

Yritys lahjoittaa materiaalia / antaa alennuksia 

Yritys tukee varainhankintatempauksia 

Talkoot tai yhteiset tapahtumat 

Muu yhteistyö, mikä?   

 
Alue 

Harrastamisen esteet 
Partiossa on tunnistettu kahdeksan harrastamisen estettä, joihin olemme miettineet myös 
ratkaisuehdotuksia:   

1. Rohkaisemme lippukuntia kohtaamaan erilaisia ryhmiä 
2. Autamme ryhmänjohtajia pärjäämään erilaisten lasten kanssa 
3. Huolehdimme siitä, että partiota on tarjolla kaikilla alueilla  
4. Huolehdimme siitä, että taloustilanne ei estä partioharrastusta 
5. Varmistamme, että jokainen partion arvoihin sitoutuva voisi tuntea partion omakseen 
6. Poistamme osallistumisen esteet koloilta 
7. Koulupäivään sidottu toiminta 
8. Varmistamme, että kaikissa ryhmissä voi olla oma itsensä 
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Mitä seuraavista toimenpiteistä lippukuntanne on tehnyt vuonna 2020? 

1. Osaamme ja uskallamme kohdata erilaisia ryhmiä 

2. Ryhmänjohtajien osaamista toimia erilaisten lasten kanssa on vahvistettu 

3. Olemme laajentaneet toimintaamme uudelle maantieteelliselle alueelle 

4. Myönnämme tarvittaessa alennuksia tai vapautuksia tapahtumamaksuista ja/tai lainaamme 
varusteita niitä tarvitseville 

5. Meille on helppo tulla katsomuksesta riippumatta 

6. Kolomme on esteetön tai se on mahdollista saada esteettömäksi 

7. Olemme järjestäneet partiotoimintaa koulupäivän yhteydessä 

8. Kaikissa ryhmissä on helppo olla oma itsensä ja erilaiset vähemmistöt otetaan huomioon 
 

Miten korona-aika on vaikuttanut lippukunnan toimintaan 2020? 

Valitse kaikki, jotka ovat vaikuttaneet 

 kevät kesä syksy 
talvi 

(joulukuu) 

Toiminta oli kokonaan tauolla     

Järjestimme etätoimintaa     

Pidimme viikkotoimintaa ulkona     

Peruimme isompia tapahtumia     

Järjestimme isot tapahtumat toisella 
tavalla     

Hyödynsimme etäpartiomateriaaleja     

Jäseneksi liittyi vähemmän lapsia 
kuin yleensä     

Olisimme kaivanneet enemmän tukea 
turvallisen toiminnan toteuttamiseksi     

Ei mitenkään  *     

Muuten, miten? 

 
    

 

Millaista tukea lippukuntanne olisi kaivannut turvallisen toiminnan toteuttamiseksi? 
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Viestintä 

Millaista tukea lippukuntanne toivoo partion markkinointiin alueellanne? 

Valtakunnallisia kampanjoita, joihin lippukunta voi osallistua (esim. Aikuisrekrykampanja) 

Valmiita malleja ja ohjeita mainonnasta ja markkinointitapahtumista 

Materiaalia (esim. esitteitä tai muuta jakomateriaalia) 

Koulutusta, mistä aiheesta? 

 

Muuta, mitä? 

 

Puuttuuko partion materiaalipankista joku materiaali? Mikä? 

 

Millä kielillä lippukuntanne toivoma partion markkinointimateriaali tulisi olla? 

Suomen kielen lisäksi 

selkoruotsi 

selkosuomi 

viittomakieli 

inarinsaame 

pohjoissaame 

koltansaame 

 

englanti 

venäjä 

viro 

arabia 

somali 

muu kieli, mikä? 
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Partion materiaaleista osa on käännetty englanniksi. 
Mille muille englanninkielisille materiaaleille lippukunnassanne on tarvetta? 

Partiolaisten vanhemmille suunnatut englanninkieliset materiaalit 

Aikuisille johtajille suunnatut englanninkieliset materiaalit 

Kohderyhmäikäisille (7–22-vuotiaat) partiolaisille suunnatut englanninkieliset materiaalit 

 

Millä muilla kielillä partion materiaaleja tulisi olla? 

Suomen ja englannin kielien lisäksi 

selkoruotsi 

selkosuomi 

viittomakieli 

inarinsaame 

pohjoissaame 

koltansaame 

 

englanti 

venäjä 

viro 

arabia 

somali 

muu kieli, mikä? 

 
 

Johtokolmikko 

• Lippukunnanjohtaja johtaa lippukuntaa 
• Pestijohtaja huolehtii vapaaehtoisista lippukunnassa 

• Ohjelmajohtaja johtaa partio-ohjelman toteutumista lippukunnassa 

Onko lippukunnallanne käytössä johtokolmikon pestit? 

Kyllä 

Ei, Miksi ei? 
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Valmentaja 

Kuinka monta kertaa olet tavannut tai ollut yhteydessä alueesi valmentajaan 2020? 

esim. aluetapaamisessa, muussa tapaamisessa, puhelimitse, netissä 

En tiedä valmentajaani, miksi?  

En kertaakaan, miksi et?   

1-2 kertaa 

3-5 kertaa 

6-10 kertaa 

yli 10 kertaa 

 

Millainen valmennus tukisi sinua parhaiten pestissäsi? 

Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Aluetapaamiset 

Tapaamiset valmentajan kanssa kasvotusten 

Tapaaminen yksin valmentajan kanssa 

Tapaaminen johtokolmikon ja valmentajan kanssa 

”Etävalmennus”, esim. puhelut, Skypet 

Pestijohtajien ja ohjelmajohtajien erilliset tapaamiset 

Valtakunnallinen johtokolmikkotapaaminen 

Muu, mikä?   

En tarvitse valmennusta, miksi?   
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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) 
 
 
Pestisopimus on pestaajan ja pestattavan välinen sopimus pestin sisällöstä ja siihen liittyvistä 
asioista. Pestiavain ja kehittyminen pestissä -työkalu auttavat pestikeskustelun käymisessä.  

Onko lippukunnassanne käytössä väli- tai päätöspestikeskustelut?  

Kyllä, välipestikeskustelu 

Kyllä, päätöspestikeskustelu 

Ei 

Miksi lippukunnassanne ei ole käytössä väli- tai päätöspestikeskusteluja?  

Ei ole aikaa 

Ei ole nähty hyödyllisenä 

Tarjolla olevat pestikeskustelumateriaalit eivät toimi lippukunnassamme 

Ei ole ollut tietoa 

Muu syy, mikä? 

Tarvitsetteko tukea pestijärjestelmän käyttöön? 

Kyllä 

Ei 

Kuinka pestaatte vapaaehtoisia?   

Kirjallisesti 

Suullisesti 

Emme pestaa edellä mainituilla tavoilla  

mailto:info@partio.fi
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Minkälaista tukea tai koulutusta kaipaatte lippukunnan turva-aikuisille?  

Nykyisten materiaalien lisäksi  

Ei tarvetta, nykyiset tukimateriaalit riittävät 

Lähikoulutus oman piirin alueella 

Verkkokurssi 

Tapaamiset muiden turva-aikuisten kanssa 

Jotain muuta, mitä? 

Ohjataanko lippukuntanne pestissä toimivia johtajia koulutuksiin?  

Kyllä, ohjaamme määrätietoisesti kaikki koulutuksiin. 

Kyllä, pestissä oleva saa halutessaan osallistua koulukseen. 

Ei, emme ohjaa koulutuksiin. 

Mitkä tekijät edesauttaisivat lippukuntasi jäsenten osallistumista koulutuksiin?  

Koulutus järjestettäisiin lähempänä. 

Koulutuksen aikataulu sopisi osallistujalle paremmin. 

Koulutuksen aikataulu sopisi yhteen pestin aloittamisajankohdan kanssa. 

Koulutuksen halvempi hinta 

Koulutus olisi lyhyempi tai vähemmän työläämpi. 

Koulutus käytäisiin aikaisemmin, eikä vasta sitten, pestiin liittyvät asiat osataan jo riittävän 
hyvin. 

Koulutus olisi paremmin suunnattu pestiin. 

Koulutuksia ei peruttaisi (Oletamme, että on turha ilmoittautua, koska koulutus tultaneen 
perumaan) 

Koulutus järjestettäisiin verkkokoulutuksena. 

Partiokoulutuksien laatu olisi parempi. 

Koulutuksissa oppisi jotain uutta. 

Aikaisemmin hankittua osaaminen huomioitaisiin koulutuksissa. 

Henkilökohtaiset ajankäytölliset syyt 

Lippukunnassamme olisi tapana käydä partiokoulutuksissa, nyt ei ole. 

Jokin muu syy, mikä? 
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Uudet jäsenet, uudet ryhmät, partioharrastuksen kasvu ja aktiivinen jäsenmäärän seuraaminen on 
osa hyvinvoivan lippukunnan toimintaa. Uusien aikuisten rekrytoiminen ja erilaisten 
jäsenhankintatempausten järjestäminen mahdollistaa lippukunnan elinvoimaisuuden nyt ja 
tulevaisuudessa.  

Oletteko aktiivisesti rekrytoineet uusia aikuisia lippukuntaanne?   

Kyllä 

Ei 
Uudet jäsenet, uudet ryhmät, partioharrastuksen kasvu ja aktiivinen jäsenmäärän seuraaminen on 
osa hyvinvoivan lippukunnan toimintaa. Uusien aikuisten rekrytoiminen ja erilaisten 
jäsenhankintatempausten järjestäminen mahdollistaa lippukunnan elinvoimaisuuden nyt ja 
tulevaisuudessa.  

Mitä seuraavista materiaaleista olette hyödyntäneet uusien aikuisten rekrytoinnin ja 

perehdyttämisen tukena?  

Markkinointitapahtumien mallit 

Vinkit huoltajien rekrytointiin 

Aikuisrekry kokouksissa -vinkit 

Aikuisen partiovuosi 

Opas partioseikkailuun -perehdytyspassi 

Aikuisen partiokummin pestikuvaus 

Tervetuloa partioon -verkkokoulutus 

Uuden akelan opas 

Emme ole hyödyntäneet mitään näistä materiaaleista 

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? 
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Kuinka monta kertaa olet tavannut tai ollut yhteydessä alueesi valmentajaan 2020?  

esim. aluetapaamisessa, muussa tapaamisessa, puhelimitse, netissä  

1-2 kertaa 

3-5 kertaa 

6-10 kertaa 

yli 10 kertaa 

En kertaakaan, miksi et? 

En tiedä valmentajaani, miksi? 

Millainen valmennus tukisi sinua parhaiten pestissäsi?  

Voit valita useamman vaihtoehdon.  

Aluetapaamiset 

Tapaamiset valmentajan kanssa kasvotusten 

Etävalmennus esim. puhelut, Teams, Skype, Google Meet, Zoom, tms. 

Tapaaminen yksin valmentajan kanssa 

Tapaaminen johtokolmikon ja valmentajan kanssa 

Pestijohtajien ja ohjelmajohtajien erilliset tapaamiset 

Valtakunnallinen johtokolmikkotapaaminen 

Muu, mikä? 

En tarvitse valmennusta, miksi? 
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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. 
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Vastaa 
huonosti 

Vastaa 
melko 

huonosti 

Vastaa 
jossain 
määrin 

Vastaa 
melko 
hyvin 

Vastaa 
täysin 

Samoajat      

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita. 
     

Samoajavartiolla on samoajaikäinen 
vartionjohtaja.      

Samoajilla on tehtäväänsä koulutettu 
luotsi.      

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 
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Paussi & KITT 

 Kyllä Ei 

Oletteko osallistuneet KITT:n vuonna 2020? 
  

Oletteko järjestäneet KITT:n vuonna 2020? 
  

Onko teille ollut vuonna 2020 tarjolla tarpojien 
taitopäivät?   

Osallistuitteko tarjottuihin tarpojien 
taitopäiviin?   

Miksi ette osallistuneet tarpojien taitopäiviin?

 
  

Tekivätkö lippukuntanne tarpojat vuonna 
2020 pausseja?   

Tekivätkö lippukuntanne samoajat vuonna 
2020 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 
  

Lippukunnassamme ei ole vaeltajatoimintaa 
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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 ollut kehitysyhteistyö-, leirimatka- ja globaalikasvatusprojekteja, joiden 
yhteydessä tuotetun materiaalien ja aktiviteettivinkkien (mm. Uganda-projektin materiaalit, Jakit 
karkaa! -ohjelmapaketti) kautta lippukunnassa voi miettiä kulttuurien kohtaamista.  

Mitä kansainvälisyyteen liittyvää lippukuntanne on tehnyt vuonna 2020?  

ulkomaan leirimatka  

ulkomaalaisten partiolaisten vierailu lippukunnan tapahtumassa  

yhteydenpito ulkomaalaiseen ystävyyslippukuntaan. Minkä maalaisen?  

 

kv-aiheisen aktiviteetin järjestäminen lippukunnan tapahtumassa  

SP:n kv- tai kehitysyhteistyöprojektien materiaalin hyödyntäminen (esim. Uganda-projektin 
materiaalit, Jakit karkaa! -ohjelmapaketti) 

osallistunut tai järjestänyt JOTA-JOTI –tapahtuman 

tehneet Muistelemispäivän materiaalipaketin aktiviteettejä 

muu, mikä? 

 

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

suunnitteluun?  

Piirin kv-ryhmältä / kv-vastaavalta  

Ohjelmavalmentajalta  

Moodlen Leirimatkanjohtajan oppaasta 

Muualta, mistä?  

 

Emme ole pyytäneet tukea.  

Emme ole saaneet tukea. 
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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? 

 

Onko lippukuntanne tietoinen Uganda eli #NoMissedSchoolDays-hankkeen aktiviteeteistä?  

Kyllä 

Ei 
 
 

Kasvatus 

Milloin lippukunnassanne alkoi perhepartiotoiminta?  

Onko lippukunnallanne aikomus aloittaa perhepartio?  

2018 tai aiemmin 

2019 

2020 

2021 

2022 tai myöhemmin 

Ei ole suunnitteilla. 
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Ohjelmapainotus 

 
Vuonna 2020 ohjelmapainotuksena oli Minäkin johdan! 
 
Tavoitteena oli, että jokainen partiolainen tunnistaa partiossa oppimiaan johtamiseen liittyviä taitoja 
ja osaa kertoa niistä myös muille. 

Onko lippukuntanne toteuttanut Minäkin johdan! -ohjelmapainotusta?  

 

Kyllä 

Ei 

Mitkä ikäkaudet ovat tehneet painotuksen aktiviteetteja lippukunnassanne?  

Sudenpennut 

Seikkailijat 

Tarpojat 

Samoajat 

Vaeltajat 

Aikuiset 
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Alue 

Kuinka monta kertaa olet tavannut tai ollut yhteydessä alueesi valmentajaan 2020? 

esim. aluetapaamisessa, muussa tapaamisessa, puhelimitse, netissä 

En tiedä valmentajaani, miksi?   

En kertaakaan, miksi et?   

1-2 kertaa 

3-5 kertaa 

6-10 kertaa 

yli 10 kertaa 
 

Millainen valmennus tukisi sinua parhaiten pestissäsi? 

Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Aluetapaamiset 

Tapaamiset valmentajan kanssa kasvotusten 

Etävalmennus esim. puhelut, Teams, Skype, Google Meet, Zoom, tms. 

Tapaaminen yksin valmentajan kanssa 

Tapaaminen johtokolmikon ja valmentajan kanssa 

Pestijohtajien ja ohjelmajohtajien erilliset tapaamiset 

Valtakunnallinen johtokolmikkotapaaminen 

Muu, mikä? 

 

En tarvitse valmennusta, miksi? 

 
 

Aikuisten partio 

Järjestetäänkö lippukunnassa tai alueellanne pelkästään aikuisille suunnattua toimintaa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon 

Johtajahuoltoa 

Säännöllistä aikuisvartiotoimintaa 

Aikuisten omia retkiä tai iltoja 

Jotain muuta omaa toimintaa, mitä? 

 

Aikuisille ei järjestetä omaa toimintaa.  

mailto:info@partio.fi


 

 

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

 

 

TILASTOJEN TARKISTUSKORTTI  
Jäsenmäärä  

Kuinka monta meripartiolaista lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2020?  
 
Kuinka monta sisupartiolaista lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2020? 

 
Kuinka monta äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia 

henkilöä lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2020? 

Sudenpennut 
 

Kuinka monta sudenpentulaumaa lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2020?  

Tytöt  
 

Pojat  
 

Seka  
 

Kuinka monta sudenpentua teki seuraavat jäljet vuonna 2020?  

 Askartelu 

 

 

 Ensiapu 

 

 

 Esiintyjä 

 

 

 Iltaohjelma 

 

 

 Kotikokki 

 

 

 Kotiseutu 

 

 

 Kädentaidot 

 

 

 Leikki 

 

 

 Leirikokki 

 

 

 Leiritaidot 

 

 

 Lemmikki 

 

 

 Liikenne 
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 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 
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https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/purjehtija/
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Kuinka monta sudenpentua teki seuraavat merkit vuonna 2020?   

 Panda-merkki 

 

  

 #meidänmeri -merkki 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

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

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen päiväretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen yöretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen purjehduksille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentukilpailuihin yhteensä vuonna 2020?  
 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta sudenpentujen päiväretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta sudenpentujen yöretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta sudenpentujen purjehdusta tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen sudenpentujen kilpailuun sudenpennut osallistuivat vuonna 2020?  
 

 

Päätösmerkit 

 Kuinka monta sudenpentujen päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 2020? 
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Seikkailijat 

 

Kuinka monta seikkailijajoukkuetta lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2020?  

Tytöt   
 

Pojat  
 

Seka  
 

Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat ilmansuunnat ja väli-ilmansuunnat vuonna 2020?  

Tervetuloa 

 

 

Pohjoinen 

 

 

Etelä 

 

 

Länsi 

 

 

Itä 

 

 

 

 

Päivitetty seikkailijaohjelma: 

 
Koillinen - luonnon 
monimuotoisuus  

 Kaakko – palvelu  

 Lounas – vaellus  

 Luode – oma projekti  
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Vanha seikkailijaohjelma: 
 

Vaellus 

 

 

Talvileiri 

 

 

Palvelu 

 

 

Isojen kisat 

 

 

 

 

Päivitetty seikkailijaohjelma: 

Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat haasteet vuonna 2020?  

 Auttaja  

 Eräjorma  

 Esiintyjä  

 Ikiliikkuja  

 Jollailija  

 Kisaaja  

 Kiva kaveri  

 Kotikulmilla  

 Kuluttaja  

 Käsityöläinen  

 Leipuri  

 Liikenteessä  

 Luonnontieteilijä  

 Lähiruokailija  

 Maailmankansalainen  

 Maailmanparantaja  

 Partiolaisuus  

 Pohdiskelija  

 Retkikokki  

 Salapoliisi  

 Savupirtissä  

 Tarinankertoja  

 Tulentekijä  

 Vaikuttaja  

 Ympäristönsuojelija  
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Vanha seikkailijaohjelma: 

Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat taitomerkit vuonna 2020?  

Bittinikkari 

 

 

Esiintyjä 

 

 

Heraldiikka 

 

 

Hiihto 

 

 

Historiantutkija 

 

 

Hätäensiapu 

 

 

Intiaani 

 

 

Itämeri 

 

 

Jollapurjehdus 

 

 

Kalastus 

 

 

Kansanperinne 

 

 

Kaupunkiympäristö 

 

 

Kehitysyhteistyö 

 

 

Kielentaitaja 

 

 

Kierrätys 

 

 

Kirjallisuus 

 

 

Kotiseutu 

 

 

Käsityöläinen 

 

 

Köysi 

 

 

Laivakokki 

 

 

Leipuri 

 

 

Leirinrakentaja 
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Liikenne 

 

 

Luonnonsuojelija 

 

 

Luonnontaitaja 

 

 

Luonnontuntija 

 

 

Maailma 

 

 

Melonta 

 

 

Meripartiotaitomerkki I 

 

 

Meripartiotaitomerkki II 

 

 

Meripartiotaitomerkki III 

 

 

Meripartiotaitomerkki IV 

 

 

Metsä 

 

 

Nikkari 

 

 

Partiolaulut ja leikit 

 

 

Partiotaitokilpailu 

 

 

Pyöräily 

 

 

Raamattu 

 

 

Retkikokki 

 

 

Salapoliisi 

 

 

Seurakunta 

 

 

Sisu 

 

 

mailto:info@partio.fi
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/
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/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/
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/


 

 

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

 

Suunnistus 

 

 

Sääntuntija 

 

 

Tapaturmat 

 

 

Toimittaja 

 

 

Tulentekijä 

 

 

Tähdet ja avaruus 

 

 

Uinti 

 

 

Valokuvaus 

 

 

Varainhankinta 

 

 

Vastuullinen 
kuluttaja 

 

 

Viestitys 

 

 

Virkkaus ja neule 

 

 

Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat merkit vuonna 2020?   

 Panda-merkki 

 

 

 #meidänmeri -merkki 
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Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden päiväretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden yöretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden purjehduksille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijakilpailuihin yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui sepeliin yhteensä vuonna 2020?  
 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta seikkailijoiden päiväretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta seikkailijoiden yöretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta seikkailijoiden purjehdusta tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen seikkailijakilpailuun seikkailijat osallistuivat vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen sepeliin seikkailijat osallistuivat vuonna 2020?  
 

 

Päätösmerkit 

  
Kuinka monta seikkailijoiden päätösmerkkiä (Tervemenoa) lippukunnassanne jaettiin vuonna 2020? 

 

 

 

mailto:info@partio.fi
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/tervemenoa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/tervemenoa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/tervemenoa/


 

 

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

 

Tarpojat 
 

 
Kuinka monta tarpojavartiota 

lippukunnan toiminnassa 
oli 31.12.2020?  

Kuinka monella 
näistä on 

toimiva luotsi? 

Tytöt   

Pojat   

Seka   

 

Kuinka monta tarpojaa teki seuraavat tarpot vuonna 2020?  

Tervetuloa tarpojaksi 

 

 

Leiri 

 

 

Luovuus 

 

 

Selviytyminen 

 

 

Yhteiskunta 

 

 

Kaupunki 

 

 

Minäminä 

 

 

 

Kuinka monta tarpojaa teki seuraavan merkin vuonna 2020?   

 

 #meidänmeri -merkki  
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Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien päiväretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien yöretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien purjehduksille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui majakoihin yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui koko ikäkauden tarpojatapaamisiin (KITT) yhteensä vuonna 
2020? 

 

 

Kuinka monta tarpojaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien taitopäiviin yhteensä vuonna 2020?  
 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta tarpojien päiväretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta tarpojien yöretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta tarpojien purjehdusta tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen majakkaan tarpojat osallistuivat vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen KITT:in tarpojat osallistuivat vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun tarpojat osallistuivat vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen tarpojien taitopäivään tarpojat osallistuivat vuonna 2020?  
 

 

Päätösmerkit 

 Kuinka monta tarpojien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 2020? 
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Samoajat 

 

 
Kuinka monta samoajavartiota 

lippukunnan toiminnassa 
oli 31.12.2020?  

Kuinka monella 
näistä on 

toimiva luotsi? 

Tytöt   

Pojat   

Seka   

 

Paikolliset taskut  

 

Kuinka monta samoajaa teki kaikki aktiviteetit seuraavista taskuista vuonna 2020? 

Tervetuloa samoajaksi 

 

 

Partiotaitokilpailut 

 

 

Ryhmänohjaajakoulutus 

 

 

Samoajatapahtuma 

 

 

Siirtymät ja evästauot 

 

 

 

Valinnaiset taskut  

 

Kuinka monta samoajaa teki yhden tai useamman aktiviteetin seuraavista taskuista vuonna 

2020? 

Paussit 

 
 

Arki hallussa 

 
 

Försti 

 
 

Isona pienemmälle 

 
 

Laatua elämään 

 
 

Lähdetaan retkelle 

 
 

Maailmankatsomusta 
muodostamassa 

 

 

Meidän juttu 

 
 

Meidän luontomme 

 
 

Minä itse 

 
 

Minä ja muut 

 
 

Osana yhteiskuntaa 

 
 

Tehdään leiri 

 
 

Samoaja kouluttautuu 

 
 

Tekoja pallomme hyväksi  

 
 

Toimin lippukunnassa 

 
 

Vaeltamaan 
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Kuinka monta samoajaa teki seuraavan merkin vuonna 2020?   

 

 #meidänmeri -merkki 
 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien päiväretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien yöretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien purjehduksille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien piiritapahtumiin yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui muihin piirin/SP:n tapahtumiin (taitokurssit, JOTA/JOTI ym.) yhteensä 
vuonna 2020? 

 

 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta samoajien päiväretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta samoajien yöretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta samoajien purjehdusta tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun samoajat osallistuivat vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen samoajien piiritapahtumaan samoajat osallistuivat vuonna 2020?  
 

 

ROK ja päätösmerkit 

  

Kuinka monta samoajaa osallistui ryhmänohjaajakoulutukseen vuonna 2020? 

 

 

Kuinka monta samoajien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 
2020? 
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Vaeltajat 

 

Pakolliset rastit  

 

Kuinka monta vaeltajaa teki kaikki aktiviteetit seuraavista rasteista vuonna 2020? 

Tervetuloa vaeltajaksi 

 

 

Partiojohtaja-peruskoulutus 

 

 

Ulkomaanprojekti 

 

 

Aikuisuuteen 

 

 

 

Valinnaiset rastit  

 

Kuinka monta vaeltajaa teki yhden tai useamman aktiviteetin seuraavista rasteista vuonna 

2020? 

Arjen taidot 

 
 

Eettinen arki 

 
 

Ensiapu 

 
 

Erätaidot 

 
 

Fyysinen hyvinvointi 

 
 

Hengellisyys ja henkisyys 

 
 

Henkinen hyvinvointi 

 
 

Ihmisten kanssa 

 
 

Kansainvälinen partio 

 
 

Kestävä kehitys 

 
 

Laitetaan likoon 

 
 

Lippukunta 

 
 

Maailmankatsomus 

 
 

Minä johtajana 

 
 

Minä ryhmän jäsenenä  

 
 

Moninaisuus ja asenteet 

 
 

Oma talous 

 
 

Painavaa partioasiaa 

 

Palvelu 

 

Pesti 

 

Projektit haltuun 

 

Raha liikkuu 

 

Sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja 
seksuaalisuus 

 

Suunnistus 

 

Turvallisuus 

 

Uusi taito 

 

Vaellus 

 

Vaeltajatapahtuma 

 

Vaikutan ympäristöön 

 

Vaikuttaminen 

 

Vesillä liikkuminen 

 

Viestintä 
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Kuinka monta vaeltajaa teki seuraavan merkin vuonna 2020?   

 

 #meidänmeri -merkki 
 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien päiväretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien yöretkille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien purjehduksille yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien piiritapahtumiin yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajatapahtuma Väreelle vuonna 2020?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui muihin piirin/SP:n tapahtumiin (taitokurssit, JOTA/JOTI ym.) 
yhteensä vuonna 2020? 

 

 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta vaeltajien päiväretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta vaeltajien yöretkeä tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta vaeltajien purjehdusta tehtiin vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun vaeltajat osallistuivat vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen vaeltajien piiritapahtumaan vaeltajat osallistuivat vuonna 2020?  
 

 

Projektit ja päätösmerkit 

Kuinka moni vaeltaja teki Suomi-projektia lippukunnassa vuonna 
2020? 

 

 

Kuinka moni vaeltaja teki ulkomaanprojektia lippukunnassa 
vuonna 2020? 

 

 

 Kuinka monta vaeltajien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin 
vuonna 2020? 
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Aikuiset  

Kuinka monta aikuista teki seuraavan merkin vuonna 2020?   

 

 #meidänmeri -merkki 
 

Partiotaitokilpailuihin osallistuminen 

Kuinka monta aikuista osallistui kilpailijana partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun aikuiset osallistuivat kilpailijoina vuonna 2020?  
 

Kuinka monta uutta aikuista (yli 22-vuotiasta) lippukunnassanne aloitti vuonna 2020? 

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 2020? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä yöretkeä, jolle osallistui useamman kuin yhden ikäkauden 
partiolaisia, tehtiin vuonna 2020? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä korkeintaan päivän kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui 
useamman kuin yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2020? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä 1-2 yön yli kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui useamman 
kuin yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2020? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä vähintään kolme yötä kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui 
useamman kuin yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2020? 

 

 

Kuinka monta vaellusta lippukunnassa järjestettiin vuonna 2020?  
 

Kuinka monta muuta tilaisuutta lippukunta järjestettiin vuonna 2020?  
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Tapahtumiin osallistuminen 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä päiväretkillä oli yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä yöretkillä oli yhteensä vuonna 2020?  
 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä korkeintaan päivän kestäneillä 
purjehduksilla oli yhteensä vuonna 2020? 

 

 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä 1-2 yön yli kestäneillä purjehduksilla oli 
yhteensä vuonna 2020? 

 

 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä vähintään kolme yötä kestäneillä 
purjehduksilla oli yhteensä vuonna 2020? 
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 Leirit  
 
 

Leiri 1 

 
  

Kesäleiri Talvileiri  

 
  

 

Kesto, vuorokautta 

Yhteensä  
 

Sudenpennut  
 

Seikkailijat  
 

Osallistujista 

  

Sudenpentuja  
 

Seikkailijoita  
 

Tarpojia  
 

Samoajia  
 

Vaeltajia  
 

Aikuisia  
 

 

Leiri 2 

 
  

Kesäleiri Talvileiri  
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