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VUOSISELOSTE 2020 
PIIRIEN OMAT KYSYMYKSET 
 
Hämeen Partiopiiri 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Miten korona-aika on vaikuttanut lippukunnan toimintaan 2020? 

Valitse kaikki, jotka ovat vaikuttaneet 

 kevät kesä syksy 
talvi 

(joulukuu) 

Suoritimme Kotikolona-merkkejä     

Järjestimme sudenpentukisat Noppa-
boxin turvin     

Markkinoiko lippukuntanne toimintaan liittymisen mahdollisuutta muulloinkin kuin 

syksyllä? 

Kyllä 

Ei, miksi ei? 

 

Tähän voit kirjoittaa vapaasti, mitä lippukunnalle kuuluu! 

Kaipaatteko piirin tukea jossain erityisessä asiassa? 

 
Ohjelmajohtajan kysely  

Kuinka monta perhettä on lippukuntanne perhepartiotoiminnassa? 

perhepartiotoiminnassa olevia perheitä  (kpl) 

Tarvitseeko lippukuntanne tukea perhepartiotoiminnan käynnistämiseen? 

Kyllä 

Ei 

 
Pestijohtajan kysely  

Mitä lippukunnallenne kuuluu? 

  

mailto:info@partio.fi


 

 

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

 

Kymenlaakson Partiopiiri 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Toimiiko lippukunnassanne aikuispartiota? 

Kyllä 

Ei 

Mitä rekrytointikeinoja käytitte uusien aikuisten rekrytoinnissa? 

Onko lippukuntanne esitellyt partiota ulkopuolisille? 

Kyllä, missä? 

 

Ei 

Mitä tukea lippukuntanne toivoo piiriltä? 

 

Ohjelmajohtajan kysely  

Osallistuuko teidän TaSaVahvat piirin TaSaVahva toimintaan? 

Kyllä 

Ei 

Millaista TaSaVahva toimintaa toivoisitte piiriin? 

 
Pestijohtajan kysely  

 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 
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Kannustatteko lippukuntanne jäseniä hakeutumaan myös piirin pesteihin? 

Kyllä 

Ei 

Mitä koulutuksia lippukuntanne toivoo piiriltä? 
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Lapin Partiolaiset 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Onko lippukuntaanne saatu rekrytoitua uusia aikuisia vuonna 2020? 

Kyllä 

Ei. Mistä luulet sen johtuvan? 

 

Vinkkaa hyvät aikuisten rekrykäytännöt piirin käyttöön. Kiitos  

Millaista apua toivoisit piiriltä kasvun mahdollistamiseksi lippukunnassasi? 

Mihin lippukuntanne toivotte apua piiriltä? 

 

Ohjelmajohtajan kysely  

Kuinka monta perhettä on lippukuntanne perhepartiotoiminnassa? 

perhepartiotoiminnassa olevia perhettä  (kpl) 

Tarvitseeko lippukuntanne tukea perhepartiotoiminnan käynnistämiseen? 

Kyllä 

Ei 

 
Pestijohtajan kysely  

MItä lippukunnallesi kuuluu? Mihin toivotte apua piiriltä? 
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Lounais-Suomen Partiopiiri 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Millä tavoin lippukuntanne seuraa jäsenmääränne kehitystä? 

Mitkä ovat lippukuntanne suurimmat jäsenmäärän kasvun esteet? 

Onko lippukuntanne käyttänyt lippukunnille työkaluksi tarkoitettua Moninaisuusluuppia 

toimintanne kehittämiseen? 

Kyllä 

Ei 

Jos ette ole käyttäneet, miksi? 

Minkälaista tukea tarvitsette piiriltä aikuispartiotoimintaan? 

Kuka vastaa aikuisasioista lippukunnassa? 

Onko lippukuntanne tietoinen aikuisluotsin pestistä? 

Kyllä 

Ei 

Mitä koulutuksia olet suorittanut? 

PJ-peruskoulutus 

Turvallisesti yhdessä 

Ko-Gi 

LPKJ-koulutus 

Partiokouluttajakoulutus 

Johtamistehtäväohjaajan koulutus 

En mitään yllä olevista 

Onko lippukunnallanne taustayhteisöä? 

Kyllä 

Ei 

Mikä on taustayhteisönne? 

Täytä tiedot taustayhteisöstänne, mahdollisesta sopimuksesta ja yhteistyöpalavereista. 
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Taustayhteisön nimi 

Taustayhteisösopimus olemassa 

Kyllä 

Ei 

Taustayhteisösopimus päivitetty viimeksi 

Alle 2 vuotta sitten 

2-5 vuotta sitten 

Yli 5 vuotta sitten 

Yli 5 vuotta sitten 

 Ei tietoa 

Lippukunnalla ja taustayhteisöllä säännöllisiä yhteistyöpalavereita 

Kyllä 

Ei 

Yhteistyöpalaveri pidettiin viimeksi (ajankohta) 

 

Ohjelmajohtajan kysely  

Onko lippukunnassa otettu käyttöön uusia partion harrastamisen tapoja, esim. sisu-, perhe- 

tai aikuispartio? 

Kyllä, mitä tapoja? 

 

Ei 

Mitkä seuraavista koulutuksista olet suorittanut? 

PJ-peruskoulutus 

Turvallisesti yhdessä 

Ko-Gi 

Ohjelmajohtajakoulutus 

Partiokouluttajakoulutus 

Johtamistehtäväohjaajan koulutus 

En mitään yllä olevista 
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Pestijohtajan kysely  

Millä tavoin markkinoitte partiota uusille aikuisille? 

Mitkä seuraavista koulutuksista olet käynyt? 

Valitse kaikki soveltuvat 

PJ-peruskoulutus 

Turvallisesti yhdessä 

Ko-Gi 

Pestijohtajakoulutus 

Partiokouluttajakoulutus 

Johtamistehtäväohjaajan koulutus 

Ei mikään yllä olevista 
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Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Onko lippukunnallanne taustayhteisöä? 

Kyllä 

Ei 

Mikä on taustayhteisönne? 

evankelis-luterilainen seurakunta 

muu uskonnollinen yhteisö 

muu, mikä? 

 

Onko lippukuntanne allekirjoittanut taustayhtestyösopimuksen? 

Kyllä 

Ei 

Tähän voit kirjoittaa vapaasti, mitä lippukunnalle kuuluu! 

Kaipaatteko piirin tukea jossain erityisessä asiassa? 
 

Ohjelmajohtajan kysely  

Missä lippukuntamme retkeilee yleensä ? 

Valitse kaikki yleisimmät vaihtoedot. 

Omalla tai sisaruslippukunnan omalla kämpällä 

Piirin kämpillä 

Lähiseudun kansallispuistoissa (Nuuksio, Sipoonkorpi) 

Muualla, missä? 

 

Kuinka monta perhettä on lippukuntanne perhepartiotoiminnassa? 

perhepartiotoiminnassa olevia perhettä  (kpl) 

Tarvitseeko lippukuntanne tukea perhepartiotoiminnan käynnistämiseen? 

Kyllä 

Ei 
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Pestijohtajan kysely  

Piiri suunnittelee webinaarisisältöjä, joiden avulla lippukunta voi kouluttautua tai perehtyä johonkin 
aiheeseen. 

Mitä olisivat sopivia sisältöjä webinaareiksi? 

Asiointipalvelun ja kuksan käyttö 

Perhepartiotoiminnan käynnistäminen 

Lippukunnan johtajiston hyvinvointi 

Ryhmänohjaajien toimintavinkit 

Lippukunnan hallinnon pyörittäminen 

Lippukunnan viestintä 

muu, mitkä? 
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Pohjanmaan Partiolaiset 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Tiedätkö, kehen voit ottaa piirissä yhteyttä saadaksesi apua, vinkkejä tai ideoita? 

Kyllä 

Ei 

Mitä tukea lippukuntasi toivoo piiriltä? 

 

Ohjelmajohtajan kysely  

Tiedätkö, kehen voit ottaa piirissä yhteyttä saadaksesi apua, vinkkejä tai ideoita? 

 
Pestijohtajan kysely  

Tiedätkö, kehen voit ottaa piirissä yhteyttä saadaksesi apua, vinkkejä tai ideoita? 

Kyllä 

Ei 

Toimiiko lippukunnassasi aikuispartioryhmä? 

Kyllä 

Ei 

Onko lippukunnassasi valmiuksia järjestää tervetuloa partioon -kurssi? 

Kyllä 

Ei 
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Uudenmaan Partiopiiri 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Onko lippukuntanne aloittanut vuoden 2020 aikana uuden hankkeen yhteistyössä jonkin 

partion ulkopuolisen tahon kanssa? 

Kyllä, minkä hankkeen? 

 

Ei 

Onko lippukunnastanne internetissä tietoa muulla kuin suomen tai ruotsin kielillä? 

esimerkiksi Facebook-sivuilla tai nettisivuilla 

Kyllä 

Ei 
 

Ohjelmajohtajan kysely  

Järjestikö lippukuntanne Tervetuloa partioon -kurssin vuoden 2020 aikana? 

Kyllä, järjestimme lippukunnan oman kurssin. 

Kyllä, järjestimme yhteistyössä toisen lippukunnan kanssa. 

Osallistuimme alueen yhteiselle kurssille. 

Ei, emme järjestäneet tai osallistuneet. 

Järjestikö lippukuntanne tai alueenne ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) vuoden 2020 

aikana? 

Kyllä, järjestimme lippukunnan oman kurssin. 

Kyllä, järjestimme yhteistyössä toisen lippukunnan kanssa. 

Kyllä, osallistuimme alueen yhteiseen kurssiin. 

Ei, koska lippukunnassamme ei ollut samoajaikäisiä, joilla olisi ollut tarve kurssille. 

Ei, mutta lippukunnassamme oli samoajaikäisiä, joilla olisi ollut tarve kurssille. 

Millaista aikuistoimintaa lippukunnassanne on? 

aikuisten omaa, pestiin liittymätöntä toimintaa 

Monessako lippukuntanne tapahtumassa on ollut tapahtumaa mahdollistamassa partion 

ulkopuolisia kumppaneita? 

esimerkiksi paikallinen VPK pitämässä alkusammutuskoulutusta tai ruokalahjoitus kesäleirille 
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Pestijohtajan kysely  

Onko johtokolmikkopesteissä toimivien kanssa käyty pestikeskustelut? 

 Kyllä Osittain Ei 

pestin alkaessa    

aloitus- tai välipestikeskustelu vuoden 
2020 aikana    
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