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VUOSISELOSTE 2021  
– 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. 

 

Aikataulu 

 7.1. Kyselylinkit lähetetään lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle, pestijohtajalle, 
sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle 

 19.1. Ryhmien tiedot täytettynä kirkon tilastoja varten (UUSI) 
 31.1. Vastausaika päättyy 
 vko 12 Lippukuntaviisarit julkaistaan 

 
Vastauksia voi muuttaa kyselyn sulkeutumiseen asti. 
 

Vastaaminen 

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 tarkistuskorttiin on esitäytetty valmiiksi Kuksan partiosuorite-, jäsenmäärä-, 
kouluttautumis- ym. luvut. Esitäytetyt tiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata. 
 

Ryhmien tilastointi uudistuu 

Ryhmien tiedot voi ilmoittaa kahdella eri tavalla: 
 kokoontumiskertojen, jäsenten ja johtajien määrät jokaisesta ryhmästä erikseen. (UUSI) 
 ryhmien lukumäärän ikäkausittain (kuten aikaisempina vuosina)  

 
Tiedot on esitäytetty valmiiksi Kuksaan merkittyjen ryhmien mukaisesti, valitsipa kumman tavan 
tahansa. 
 

Ryhmien tiedot kirkon tilastoihin – DL 19.1. 

Jos lippukunnan taustayhteisönä on ev.lut seurakunta, voi ryhmien tiedot voi ilmoittaa kirkon 
tilastoihin vuosiselosteen yhteydessä. Tällöin ryhmiä ei tarvitse erikseen tilastoida seurakunnan 
lomakkeilla. 
 
Ryhmien tiedot tulee täyttää 19.1. mennessä tilastojen tarkastuskortille, mutta muihin vuosiselosteen 
kysymyksiin voi vasta tammikuun loppuun asti. Lue lisää 
 

Lisätietoa 

http://partio.fi/vuosiseloste 

mailto:info@partio.fi
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-palvelut/partiorekisteri-kuksa/kuksa-tapahtumien-ja-ryhmien-tilastointi/
http://partio.fi/vuosiseloste
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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?    
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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 2021? 

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 2021 
(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 2021 

Olemme tavanneet seurakuntamme partiotyöntekijän (useimmiten Seppo) vuonna 2021 
 

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?   
  

mailto:info@partio.fi
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/partio/sepot-eli-seurakunnan-partiotyontekijat
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Miten korona-aika on vaikuttanut lippukunnan toimintaan 2021? 

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? 

 

Viestintä 

Mitkä ovat lippukunnallesi tärkeimmät kanavat saada tietoa SP:n ajankohtaisista asioista?  

Johtolanka-uutiskirje lippukunnan johdolle 

Partion Facebook-sivu 

Parempi lippukunta Facebook-sivu 

Partion Instagram-tili 

Partio.fi-uutiset 

Joku muu, mikä?  

Valitse enintään 2 vaihtoehtoa 

  

mailto:info@partio.fi
http://partio.fi/johtolanka
https://www.facebook.com/partio/
https://fi-fi.facebook.com/parempilippukunta/
https://www.instagram.com/partioscout/
http://partio.fi/
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Luetko Johtolanka-uutiskirjettä?  

Kyllä 

Ei 
 

Miten toivot Johtolanka-uutiskirjettä kehitettävän?  

 

Moninaisuus 

Saavutettavaa ja avointa toimintaa voi edistää eri tavoin. 

Millaisia asioita lippukunnassanne on tehty? 2022 

 Kyllä Ei 

Viestintä 

Vältämme viestinnässä sukupuolitettua kieltä.   

Tapahtumainfossa viestitään aina tapahtumapaikan saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.   

Olemme markkinoineet toimintaa eri kielillä ja erilaisten yhteisöjen kautta, jotta jäsenistömme olisi 
yhä moninaisempaa.   

Lippukunnassamme on käytössä partion monikielisiä materiaaleja.   

Johtajat 

Johtajistossa on yhdessä keskusteltu siitä, miten eri vähemmistöjen osallistumista voidaan tukea ja 
mahdollistaa, että jokaisen on turvallista osallistua partioon.   

Osaamme tukea ryhmänjohtajaa toimimaan ryhmänhallintaan liittyvissä haastavissa tilanteissa 
(esim. käytökseen liittyvät tilanteet, ryhmän turvallisuus, kiusaamistilanteet).   

Toiminta 

Olemme järjestäneet partiotoimintaa koulupäivän yhteydessä.   

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

Toiminnassamme huomioidaan (esim. lupauksenantotilanteet, ryhmäiltojen päättäminen) ilman 
erillistä pyyntöä osallistujien eri uskontokunnat tai elämänkatsomukset.   

Kolo 

Kolomme on esteetön tai muokattavissa esteettömäksi.   

Kotisivuillamme on tuotu esiin kolon esteettömyys/esteellisyys.   

  

mailto:info@partio.fi
https://partio.fi/johtolanka
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Pestijohtajan kysely  

Partiomenetelmän toimiminen 
Partiopesti tarkoittaa määräaikaista sopimusta tietyn tehtävän tekemiseksi. Pestissä on 

sovittu tehtävän sisällöstä, toimintatavoista, perehdytyksestä, koulutuksesta, resursseista 

ja tuesta. 

Käytättekö pestijärjestelmää lippukunnassanne?  

Kyllä 

Ei 
 

Mitkä asiat kuuluvat lippukuntanne pestauskulttuuriin? 

Pestikeskustelu 

Välipestikeskustelu 

Pestin päätöskeskustelu 

Kirjallinen pestisopimus 

Palautteen antaminen 

Säännöllinen kiittäminen 

Systemaattinen palkitseminen 

Muu, mikä?  
 

Oletteko pelanneet lippukunnan viihtyvyyspeliä lippukunnassanne? 

Kyllä 

Ei 

Ei, emme tienneet viihtyvyyspelistä 
 
  

mailto:info@partio.fi
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestikeskustelu/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestikeskustelu/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestikeskustelu/
http://https/partio.emmi.fi/l/vMxRvtJctcfN/f/pvdg
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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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Aikuisrekry ja aikuisten toiminta 

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 
 

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 
 

  

mailto:info@partio.fi
http://partio.fi/aikuisrekry
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/aikuisten-rekrytointi/markkinointitapahtumat/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/aikuisten-rekrytointi/huoltajat-mukaan/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/aikuisten-rekrytointi/aikuisrekry-kokouksissa/
https://partio.emmi.fi/l/DVmvbXnqVt7T
https://partio.emmi.fi/l/B752jBjSzX6m
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2019/11/Pestikuvaus_-Aikuisen_partiokummi.pdf
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/tutustun-partioon-taso/tervetuloa-partioon-koulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/sudenpennut-akelan-opas/uuden-akelan-opas
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Viestintä 

Mitkä ovat lippukunnallesi tärkeimmät kanavat saada tietoa SP:n ajankohtaisista asioista?  

Johtolanka-uutiskirje lippukunnan johdolle 

Partion Facebook-sivu 

Parempi lippukunta Facebook-sivu 

Partion Instagram-tili 

Partio.fi-uutiset 

Joku muu, mikä?  

Voit valita 0 ja 2 vaihtoehdon väliltä 

 

Luetko Johtolanka-uutiskirjettä?  

Kyllä 

Ei 
 

Miten toivot Johtolanka-uutiskirjettä kehitettävän?  

 

  

mailto:info@partio.fi
http://partio.fi/johtolanka
https://www.facebook.com/partio/
https://fi-fi.facebook.com/parempilippukunta/
https://www.instagram.com/partioscout/
http://partio.fi/
https://partio.fi/johtolanka
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Moninaisuus 

Miten tuttuja seuraavat tukimateriaalit ja koulutukset ovat? 

Mitä niistä on kokeiltu tai otettu käyttöön lippukunnassa?  

Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

 

1 = ei ole 
tuttu eikä 
käytössä 

2 = 
olemme 

kuulleet, ei 
kuitenkaan 
käytössä 

3 = 
olemme 

ottamassa 
käyttöön 

4 = on 
kokeiltu/osittain 

käytössä 

5 = on 
käytössä 
ja tukee 
toimintaa 

Helppo tulla -tunnus      

Sosiaalisen saavutettavuuden koulutus      

Kaikki mukaan -koulutus      

Antirasismi-koulutus      

Koulutus normikriittisyydestä      

 

Mitä seuraavista materiaalista pestijohtajana käytät?  

Moduulikartta 

Koulutuskartta 

Koulutusjuliste 

SP:n tai piirien koulutuksen nettisivut 
 

Miten tarpeelliseksi koet seuraavat suunnitellut tukimateriaalit?  

Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

 

1 = ei tunnu 
tarpeelliselta 

2 = ehkä 
tarpeellista, 

mutta ei 
meidän 

toimintaamme 

3 = 
harkitsemme 
käyttöönottoa 

4 = tulemme 
kokeilemaan 

5 = 
tulemme 
ottamaan 
käyttöön 

Kolotutka 
Työkalu kolojen esteettömyyden 
selvittämiseen. 

     

PartioKamu 
Pesti, jossa toimitaan tukea tarvitsevan 
partiolaisen kaverina. 

     

Normikriittisyyteen liittyvää 
koulutusta tai tukea      

  

mailto:info@partio.fi
https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/helppo-tulla-tunnus/
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/moninaisuus/muut-koulutukset-moninaisuudesta/
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/moninaisuus/kaikki-mukaan-koulutus/
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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. 
     

mailto:info@partio.fi
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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 2021? 
  

Oletteko järjestäneet KITT:n vuonna 2021? 
  

Onko teille ollut vuonna 2021 tarjolla tarpojien 
taitopäivät?   

Osallistuitteko tarjottuihin tarpojien 
taitopäiviin?   

Miksi ette osallistuneet tarpojien taitopäiviin?

 
  

Tekivätkö lippukuntanne tarpojat vuonna 
2021 pausseja?   

Tekivätkö lippukuntanne samoajat vuonna 
2021 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 2021?  

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. 

 

Onko lippukunnassanne tehty Uganda eli #NoMissedSchoolDays-hankkeen aktiviteettejä tai 

tutustuttu piireiltä lainattaviin menkkapaketteihin?  

Kyllä 

Ei 
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Kasvatus 

Milloin lippukunnassanne alkoi perhepartiotoiminta?  

Onko lippukunnallanne aikomus aloittaa perhepartio?  

2019 tai aiemmin 

2020 

2021 

2022 

2023 tai myöhemmin 

Ei ole suunnitteilla. 
 

Ohjelmapainotus 

 
Vuoden 2021 ohjelmapainotus oli Katsomus Kantaa. 

Sen tavoitteena oli aidosti positiivinen uskonnonvapaus, jossa omasta katsomuksesta saa iloita, 
toisten katsomuksista oppia ja yhdessä kasvaa kohti sujuvaa yhteiseloa. 

Onko lippukuntanne toteuttanut Katsomus kantaa-ohjelmapainotusta? 

Kyllä 

Ei 
 

Mitkä ikäkaudet ovat tehneet painotuksen aktiviteetteja lippukunnassanne?  

Sudenpennut 

Seikkailijat 

Tarpojat 

Samoajat 

Vaeltajat 

Aikuiset  
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Alue 

Pestin tuki - nyt ja tulevaisuudessa 

Mistä olet saanut tukea pestiisi vuoden 2021 aikana? 

Piiritoimistolta 

Valmentajalta 

Partion nettisivuilta ja materiaaleista 

Partion koulutuksista 

Jostain muualta, mistä?  

En ole saanut tukea. 

En tarvitse tukea. 
 

Millaista tukea koet tarvitsevasi tulevaisuudessa?  

Työntekijän tai valmentajan tukea 

Materiaaleja 

Koulutuksia 

Muuta, mitä?  

En koe tarvitsevani tukea. 
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Uudet harrastamisen muodot 

Mitä uusia harrastamisen muotoja lippukuntanne on ottanut käyttöön vuonna 2021? 

Valitse ne uudet harrastamisen muodot, jotka lippukuntanne otti käyttöön 2021, mutta joita ei ole 
ollut käytössä aiemmin. 

Aikuispartiotoiminta 

Eläinpainotteinen toiminta 

Eri kielellä toimiva ryhmä (muu kuin suomi tai ruotsi) 

Eräpainotteinen toiminta 

Etänä tai osin etänä kokoontuva ikäkausiryhmä tai muuta verkossa tapahtuvaa toimintaa 

Ilmapartio 

Monikielinen toiminta 

Muu kuin kerran viikossa tapahtuva kokoussykli (sudenpennut-seikkailijat-tarpojat) 

Partiokerhotoiminta (koulupäivän yhteydessä) 

Perhepartio 

Sisupartioryhmä 

Toimintaa vesillä (meripartio, järvipartio, saaristopartio, kanoottipartio yms.) 

Yhteinen ikäkausiryhmä alueen muun tai muiden lippukuntien kanssa 

Muu toimintamuoto, mikä?  
 

Onko pandemialla ollut vaikutusta uusien harrastamisen muotojen käyttöönottoon? 

Kyllä, uusi harrastamisen muoto on aloitettu pandemian vaikutuksesta. 

Kyllä, uutta harrastamisen muotoa ei ole aloitettu pandemian vuoksi. 

Ei, uusi harrastamisen muoto olisi aloitettu joka tapauksessa pandemiasta huolimatta. 

Ei, ei uusia harrastamisen muotoja 
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Aikuisten partio 

Mitä pelkästään aikuisille suunnattua toimintaa lippukunnassanne tai alueellanne 

järjestettiin 2021? 

Voit valita useamman vaihtoehdon 

Johtajahuoltoa 

Säännöllistä aikuisvartiotoimintaa 

Aikuisten omia retkiä tai iltoja 

Jotain muuta omaa toimintaa, mitä?  

Aikuisille ei järjestetä omaa toimintaa. 

Aikuisille ei järjestetä omaa toimintaa. 
 

Viestintä 

Mitkä ovat lippukunnallesi tärkeimmät kanavat saada tietoa SP:n ajankohtaisista asioista?  

Johtolanka-uutiskirje lippukunnan johdolle 

Partion Facebook-sivu 

Parempi lippukunta Facebook-sivu 

Partion Instagram-tili 

Partio.fi-uutiset 

Joku muu, mikä? 

 
Voit valita 0 ja 2 vaihtoehdon väliltä 

 

Luetko Johtolanka-uutiskirjettä?  

Kyllä 

Ei 
 

Miten toivot Johtolanka-uutiskirjettä kehitettävän?  
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TILASTOJEN TARKISTUSKORTTI  
Ryhmien tiedot kirkon tilastoihin 

Jos lippukuntanne taustayhteisönä on ev.lut seurakunta, voi ryhmien tiedot voi ilmoittaa kirkon 
tilastoihin vuosiselosteen yhteydessä. Tällöin ryhmiä ei tarvitse erikseen tilastoida seurakunnan 
lomakkeilla. 
 
Ryhmien tiedot tulee täyttää 19.1. mennessä kirkon tilastoja varten, mutta muihin vuosiselosteen 
kysymyksiin voi vasta tammikuun loppuun asti. 
 

Lue lisää 

Luovutetaanko ryhmien tiedot kirkon tilastoihin?  * 

 Kyllä, haluamme luovuttaa ryhmien tiedot Kirkkohallituksen tilastoihin 19.1. mennessä. 

Ei, ryhmien tiedot ainoastaan partion käyttöön 
 

Ryhmien tilastointi uudistuu! 

Voit ilmoittaa joko aiempien vuosien tapaan ryhmien lukumäärän ikäkausittain tai 
vaihtoehtoisesti kokoontumiskertojen, jäsenten ja johtajien määrät jokaisesta ryhmästä erikseen. 
 
Tiedot on esitäytetty valmiiksi Kuksaan merkittyjen ryhmien mukaan, valitsitpa kumman tavan 
tahansa! 

Millä tavalla haluat ilmoittaa ryhmien tiedot? * 

Kokoontumiskertojen, jäsenten ja johtajien määrät jokaisesta ryhmästä erikseen (UUSI) 

Ryhmien kokonaismäärä 
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Lippukunnassa toimineet ikäkausiryhmät vuonna 2021  
Listaa viime vuonna toimineet ryhmät. 
 
Jos ryhmän toiminta jatkuu vuodenvaihteen yli, merkitse arvioitu päättymispäivä tai jätä 
loppumispäivä tyhjäksi. 
 
Arvioi ryhmän jäsenten ja -johtajien lukumäärät sekä ryhmän kokoontumiskerrat viime vuoden 
aikana. 
 

Ryhmän tiedot 

Ryhmän nimi 
 

Alkamispäivä 
 

Loppumispäivä 
 

Jäsenet 
(lkm) 
 

Ryhmänjohtajat 
(lkm) 
 

Kokoontumiskerrat 
vuonna 2021 
 

Ikäkausi 

pääasiallinen ikäkausi 
Perhepartio 
Sudenpennut (7–9-v) 
Seikkailijat (10–11-v) 
Tarpojat (12–14-v) 
Samoajat (15–17-v) 
Vaeltajat (18–22-v) 

 

  

Kohderyhmä 

Ryhmä kaikille 
Ryhmä pojille 
Ryhmä tytöille 
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Jäsenmäärä  
Kuinka monta meripartiolaista lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2021? 
 
 

Kuinka monta sisupartiolaista lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2021? 

 

Kuinka monta perhepartiolaista (lapset ja aikuiset yhteensä) lippukunnan toiminnassa oli 

31.12.2021?? 

 

Perhepartio 

Kuinka monta perhepartioryhmää lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2021?  
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Sudenpennut 
Kuinka monta sudenpentulaumaa lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2021?  

Tytöt  
 

Pojat  
 

Seka  
 

Kuinka monta sudenpentua teki seuraavat jäljet vuonna 2021?  

 Tervetuloa 

 Askartelu 

 Ensiapu 

 Esiintyjä  

 Iltaohjelma 

 Kotikokki 

 Kotiseutu 

 Kädentaidot 

 Leikki 

 Leirikokki 

 Luonnossa 
liikkuja 

 Maailma 

 Media  

 Meloja 

 Merenkulkija 

 Minä uskon 

 Nuotio 

 Oma jälki 

 Partioperinne 

 Purjehtija 

 

 Rakentelu 

 Retki 

 Suunnistus 

 Taiteilija  

 Tarinat 

 Toimittaja 

 Varainhankinta 

 Vesillä liikkuja 

 Yksissä tuumin 
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Kuinka monta sudenpentua teki seuraavat merkit vuonna 2021?   

 Panda-merkki 

 #meidänmeri 

 Vaalipöllö 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

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

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen päiväretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen yöretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentujen purjehduksille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta sudenpentua osallistui sudenpentukilpailuihin yhteensä vuonna 2021?  
 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta sudenpentujen päiväretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta sudenpentujen yöretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta sudenpentujen purjehdusta tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen sudenpentujen kilpailuun sudenpennut osallistuivat vuonna 2021?  
 

 

Päätösmerkit 

 Kuinka monta sudenpentujen päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 2021? 
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Seikkailijat 

 

Kuinka monta seikkailijajoukkuetta lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2021?  

Tytöt   
 

Pojat  
 

Seka  
 

Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat ilmansuunnat ja väli-ilmansuunnat vuonna 2021?  

 Tervetuloa 

 

 Pohjoinen - varusteet 

 Etelä - suunnistus 

 Itä - elämän rakentaminen  

 Länsi - viihtyminen retkellä 

 

 Koillinen - luonnon 
monimuotoisuus 

 Kaakko – palvelu 

 Lounas – vaellus 

 Luode – oma projekti 

 
 

Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat haasteet vuonna 2021?  

 Auttaja 

 Eräjorma 

 Esiintyjä  

 Ikiliikkuja 

 Jollailija 

 Käsityöläinen  

mailto:info@partio.fi
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/tervetuloa
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/tervetuloa
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/pohjoinen-varusteet
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/pohjoinen-varusteet
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/etelae-suunnistus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/etelae-suunnistus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/itae-elaemaen-rakentaminen
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/itae-elaemaen-rakentaminen
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/laensi-viihtyminen-retkellae
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/laensi-viihtyminen-retkellae
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/koillinen-luonnon-monimuotoisuus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/koillinen-luonnon-monimuotoisuus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/koillinen-luonnon-monimuotoisuus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kaakko-palvelu
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kaakko-palvelu
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/lounas-vaellus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/lounas-vaellus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/luode-oma-projekti
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/luode-oma-projekti
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/auttaja
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/auttaja
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/eraejorma
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/eraejorma
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/esiintyjae
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/esiintyjae
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/ikiliikkuja
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/ikiliikkuja
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/jollailija
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/jollailija
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kaesityoelaeinen
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kaesityoelaeinen
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/tervetuloa
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/pohjoinen-varusteet
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/etelae-suunnistus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/itae-elaemaen-rakentaminen
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/laensi-viihtyminen-retkellae
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/koillinen-luonnon-monimuotoisuus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kaakko-palvelu
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/lounas-vaellus
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/luode-oma-projekti
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/auttaja
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/eraejorma
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/esiintyjae
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/ikiliikkuja
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/jollailija
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kaesityoelaeinen


 

 

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

 

 Kisaaja 

 Kiva kaveri 

 Kotikulmilla 

 Kuluttaja 

 Lähiruokailija  

 Leipuri 

 Liikenteessä 

 Luonnontieteilijä  

 Maailmankansalainen  

 Maailmanparantaja 

 Partiolaisuus 

 Pohdiskelija  

 Retkikokki 

 Salapoliisi 

 Savupirtissä 

 Tarinankertoja 

 Tulentekijä  

 Vaikuttaja 

 Ympäristönsuojelija  
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Kuinka monta seikkailijaa teki seuraavat merkit vuonna 2021?   

 Panda-merkki 

 #meidänmeri 

 #NoMissedSchoolDays 

 Vaalipöllö 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden päiväretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden yöretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijoiden purjehduksille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui seikkailijakilpailuihin yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta seikkailijaa osallistui sepeliin yhteensä vuonna 2021?  
 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta seikkailijoiden päiväretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta seikkailijoiden yöretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta seikkailijoiden purjehdusta tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen seikkailijakilpailuun seikkailijat osallistuivat vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen sepeliin seikkailijat osallistuivat vuonna 2021?  
 

 

Päätösmerkit 

  
Kuinka monta seikkailijoiden päätösmerkkiä (Tervemenoa) lippukunnassanne jaettiin vuonna 2021? 
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Tarpojat 
 

Kuinka monta tarpojavartiota lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2021?  

Tytöt   
 

Pojat  
 

Seka  
 

 

Kuinka monta tarpojaa teki seuraavat tarpot vuonna 2021?  

 Tervetuloa 
tarpojaksi 

 Leiri-tarppo 

 Luovuus-tarppo 

 Selviytyminen-
tarppo 

 Yhteiskunta-tarppo 

 Kaupunki-tarppo 

 Minäminä-tarppo 
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Kuinka monta tarpojaa teki seuraavat merkit vuonna 2021?   

 #meidänmeri 

 #NoMissedSchoolDays 

 Vaalipöllö 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien päiväretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien yöretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien purjehduksille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui majakoihin yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui koko ikäkauden tarpojatapaamisiin (KITT) yhteensä vuonna 
2021? 

 

 

Kuinka monta tarpojaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta tarpojaa osallistui tarpojien taitopäiviin yhteensä vuonna 2021?  
 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta tarpojien päiväretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta tarpojien yöretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta tarpojien purjehdusta tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen majakkaan tarpojat osallistuivat vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen KITT:in tarpojat osallistuivat vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun tarpojat osallistuivat vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen tarpojien taitopäivään tarpojat osallistuivat vuonna 2021?  
 

 

Päätösmerkit 

 Kuinka monta tarpojien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 2021? 
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Samoajat 

 

Kuinka monta samoajavartiota lippukunnan toiminnassa oli 31.12.2021?  

Tytöt   
 

Pojat  
 

Seka  
 

 

Paikolliset taskut  

 

Kuinka monta samoajaa teki kaikki aktiviteetit seuraavista taskuista vuonna 2021? 

 Tervetuloa samoajaksi 

 Partiotaitokilpailut  

 Ryhmänohjaajakoulutus  

 Samoajatapahtuma  

 Siirtymät ja evästauot 

 

Valinnaiset taskut  

 

Kuinka monta samoajaa teki yhden tai useamman aktiviteetin seuraavista taskuista vuonna 

2021? 

 Paussit 

 Arki hallussa 

 

 Försti 

 Isona pienemmälle 

 

 Kestävää elämää 

 Lähdetaan retkelle  

 

 Maailmankatsomusta 
muodostamassa 

 Meidän juttu 
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 Meidän luontomme  

 Minä itse 

 

 Minä ja muut 

 Osana yhteiskuntaa  

 

 Samoaja kouluttautuu  

 Tehdään leiri  

 

 Toimin lippukunnassa 

 Vaeltamaan 

 

 Paussit 

 Arki hallussa 

 

 Försti 

 Isona pienemmälle 

 

 Kestävää elämää 

 Lähdetaan retkelle  

 

 Maailmankatsomusta 
muodostamassa 

 Meidän juttu 

 

 Meidän luontomme  

 Minä itse 

 

 Minä ja muut 

 Osana yhteiskuntaa  

 

 Samoaja kouluttautuu  

 Tehdään leiri  

 

 Toimin lippukunnassa 

 Vaeltamaan 

 

 Paussit 

 Arki hallussa 
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Kuinka monta samoajaa teki seuraavan merkin vuonna 2021?   

 #meidänmeri 

 #NoMissedSchoolDays 

 Vaalipöllö 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien päiväretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien yöretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien purjehduksille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui samoajien piiritapahtumiin yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta samoajaa osallistui muihin piirin/SP:n tapahtumiin (taitokurssit, JOTA/JOTI ym.) yhteensä 
vuonna 2021? 

 

 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta samoajien päiväretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta samoajien yöretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta samoajien purjehdusta tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun samoajat osallistuivat vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen samoajien piiritapahtumaan samoajat osallistuivat vuonna 2021?  
 

 

ROK ja päätösmerkit 

Kuinka monta samoajaa osallistui ryhmänohjaajakoulutukseen vuonna 2021? 

 

 

Kuinka monta samoajien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin vuonna 
2021? 
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Vaeltajat 

 

Pakolliset rastit  

 

Kuinka monta vaeltajaa teki kaikki aktiviteetit seuraavista rasteista vuonna 2021? 

 Tervetuloa vaeltajaksi 

 Partiojohtaja-
peruskoulutus 

 Ulkomaanprojekti  

 Aikuisuuteen  

Valinnaiset rastit  

 

Kuinka monta vaeltajaa teki yhden tai useamman aktiviteetin seuraavista rasteista vuonna 

2021? 

 Arjen taidot 

 Eettinen arki 

 Ensiapu 

 Erätaidot 

 Fyysinen hyvinvointi 

 Hengellisyys ja henkisyys 

 Henkinen hyvinvointi 

 Ihmisten kanssa 

 Kansainvälinen partio 

 Kestävä kehitys 

 Laitetaan likoon 

 Lippukunta 

 Maailmankatsomus 

 Me ihmiset  
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 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 

 

Kuinka monta vaeltajaa teki seuraavan merkin vuonna 2021?   

 #meidänmeri 

 #NoMissedSchoolDays 

 Vaalipöllö 

 

mailto:info@partio.fi
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/minae-johtajana
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/minae-johtajana
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/minae-ryhmaen-jaesenenae
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/minae-ryhmaen-jaesenenae
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/moninaisuus-ja-asenteet
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/moninaisuus-ja-asenteet
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/oma-talous
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/oma-talous
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/painavaa-partioasiaa
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/painavaa-partioasiaa
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/palvelu
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/palvelu
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/pesti
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/pesti
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/projektit-haltuun
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/projektit-haltuun
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/raha-liikkuu
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/raha-liikkuu
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/sukupuoli-seksuaalinen-suuntautuminen-ja-seksuaalisuus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/sukupuoli-seksuaalinen-suuntautuminen-ja-seksuaalisuus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/suunnistus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/suunnistus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/turvallisuus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/turvallisuus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/uusi-taito
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/uusi-taito
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaellus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaellus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaeltajatapahtuma
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaeltajatapahtuma
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaikutan-ympaeristoeoen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaikutan-ympaeristoeoen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaikuttaminen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaikuttaminen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vesillae-liikkuminen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vesillae-liikkuminen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/viestintae
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/viestintae
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/meidaenmeri
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/meidaenmeri
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/minae-johtajana
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/minae-ryhmaen-jaesenenae
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/moninaisuus-ja-asenteet
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/oma-talous
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/painavaa-partioasiaa
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/palvelu
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/pesti
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/projektit-haltuun
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/raha-liikkuu
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/sukupuoli-seksuaalinen-suuntautuminen-ja-seksuaalisuus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/suunnistus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/turvallisuus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/uusi-taito
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaellus
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaeltajatapahtuma
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaikutan-ympaeristoeoen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaikuttaminen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vesillae-liikkuminen
https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/viestintae
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/meidaenmeri
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe


 

 

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

 

Tapahtumiin osallistuminen  

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien päiväretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien yöretkille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien purjehduksille yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajien piiritapahtumiin yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui vaeltajatapahtuma Väreelle vuonna 2021?  
 

Kuinka monta vaeltajaa osallistui muihin piirin/SP:n tapahtumiin (taitokurssit, JOTA/JOTI ym.) 
yhteensä vuonna 2021? 

 

 

 

Tapahtumien määrä  

Kuinka monta vaeltajien päiväretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta vaeltajien yöretkeä tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta vaeltajien purjehdusta tehtiin vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun vaeltajat osallistuivat vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen vaeltajien piiritapahtumaan vaeltajat osallistuivat vuonna 2021?  
 

 

Projektit ja päätösmerkit 

Kuinka moni vaeltaja teki Suomi-projektia lippukunnassa vuonna 
2021? 

 

 

Kuinka moni vaeltaja teki ulkomaanprojektia lippukunnassa 
vuonna 2021? 

 

 

 Kuinka monta vaeltajien päätösmerkkiä lippukunnassanne jaettiin 
vuonna 2021? 
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Aikuiset  

Kuinka monta aikuista teki seuraavat merkit vuonna 2021?   

 #meidänmeri  Vaalipöllö 

 

Partiotaitokilpailuihin osallistuminen 

Kuinka monta aikuista osallistui kilpailijana partiotaitokilpailuihin yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka moneen partiotaitokilpailuun aikuiset osallistuivat kilpailijoina vuonna 2021?  
 

Kuinka monta uutta aikuista (yli 22-vuotiasta) lippukunnassanne aloitti vuonna 2021? 

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 2021? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä yöretkeä, jolle osallistui useamman kuin yhden ikäkauden 
partiolaisia, tehtiin vuonna 2021? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä korkeintaan päivän kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui 
useamman kuin yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2021? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä 1-2 yön yli kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui useamman 
kuin yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2021? 

 

 

Kuinka monta lippukunnan yhteistä vähintään kolme yötä kestänyttä purjehdusta, jolle osallistui 
useamman kuin yhden ikäkauden partiolaisia, tehtiin vuonna 2021? 

 

 

Kuinka monta vaellusta lippukunnassa järjestettiin vuonna 2021?  
 

Kuinka monta muuta tilaisuutta lippukunta järjestettiin vuonna 2021?  
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Tapahtumiin osallistuminen 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä päiväretkillä oli yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä yöretkillä oli yhteensä vuonna 2021?  
 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä korkeintaan päivän kestäneillä 
purjehduksilla oli yhteensä vuonna 2021? 

 

 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä 1-2 yön yli kestäneillä purjehduksilla oli 
yhteensä vuonna 2021? 

 

 

Kuinka monta osallistujaa lippukunnan yhteisillä vähintään kolme yötä kestäneillä 
purjehduksilla oli yhteensä vuonna 2021? 
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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  

 
  

 

Kesto, vuorokautta 

Yhteensä  
 

Sudenpennut  
 

Seikkailijat  
 

Osallistujista 

  

Sudenpentuja  
 

Seikkailijoita  
 

Tarpojia  
 

Samoajia  
 

Vaeltajia  
 

Aikuisia  
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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  
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Leiri 5 

 
  

Kesäleiri Talvileiri  

 
  

 

Kesto, vuorokautta 

Yhteensä  
 

Sudenpennut  
 

Seikkailijat  
 

Osallistujista 

  

Sudenpentuja  
 

Seikkailijoita  
 

Tarpojia  
 

Samoajia  
 

Vaeltajia  
 

Aikuisia  
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