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VUOSISELOSTE 2021 
PIIRIEN OMAT KYSYMYKSET 
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Etelä-Karjalan Partiolaiset 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Millaista apua toivoisit piiriltä kasvun mahdollistamiseksi ja tueksi? 

 

Mitä lippukunnassanne ajatellaan kasvusta? 

Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto 

Teemme aktiivisesti töitä kasvun eteen 

Haluaisimme kasvaa, mutta meiltä puuttuu työkalut / resurssit 

Emme oikein usko kasvupotentiaaliimme 

Emme näe tarvetta kasvaa, näin on hyvä 

Ketkä tekevät viestintää lippukunnassanne? 

Voit valita usean vaihtoehdon 

Lippukunnanjohtaja 

Sihteeri 

Viestintävastaava 

Viestintäryhmä 

Muulla tavoin nimetty vastuuhenkilö 

Ei kukaan 

Millaista tukea toivoisitte piiriltä, jotta toimintaan olisi helpompi ottaa mukaan suomea 

puhuvia lapsia, joiden vanhemmat eivät välttämättä puhu suomea? 

 

Millaiset valmiudet lippukunnallanne on ottaa mukaan toimintaan lapsia ja nuoria, jotka 

puhuvat itse suomea, mutta joiden vanhemmat eivät välttämättä puhu suomea? 
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Lippukunnat ovat viime vuosina saaneet lahjoittaa ilmaiseksi adventtikalentereita (2-5kpl) omille 
yhteistyötahoilleen/sidosryhmilleen. 

Keille olette lahjoittaneet kalentereita viimeisen kolmen vuoden aikana? 

Kirkkoherralle 

Sepolle 

Kunnan-/kaupunginjohtajalle 

Muulle taholle, mille?  

Emme ole lahjoittaneet, miksi?  
 

Ohjelmajohtajan kysely  

Minkälaista tukea lippukuntanne toivoo samoajien ja vaeltajien luotsaamiseen, tukemiseen 

ja ikäkausiohjelman toteuttamiseen? 

 

Ovatko lippukuntanne vaeltajat osallistuneet piirin vaeltajatapahtumiin vuonna 2021? 

 
 

Pestijohtajan kysely  

Mitä lippukunnallenne kuuluu? 

 

Kuinka piiri voisi tukea lippukuntaanne voimaan paremmin? 
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Finlands Svenska Scouter 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Vilka former av direkt stöd till kåren önskar ni av kårstödsgruppen år 2022? 

Workshop i utvecklandet av scoutingens kvalitet i egna kåren (kvalitetsverktyget) 

Workshop i rekrytering av vuxna  

Kårstatistik workshop. Vad är vi bra på i vår kår? Vad kan vi utveckla i jämförelse till andra kårer? 
Vad visar siffrorna? Var hittar vi tillväxt? Vad gömmer sig för fakta i kårkortet? 

Workshop att göra min kår till en drömscoutkår 

Ledartrion ett kraftfullt arbetssätt. Workshop i ansvarsfördelning och ledartillväxt.  

Vad gör vår kår synlig? Workshop i synlighet i Sociala median. 

Workshop i att arrangera scoutklubb i skolans eftermiddagsverksamhet. (Finlandsmodellen) 

Trygg verksamhet. Workshop i säkerhetsarrangemang på scoutevenemang och i veckoprogram.  

Workshop i att använda Kuksa.  

Från ledarvård till utmärkelsetecken. Workshop i tack kultur. 

Vi vill bli en hållbar scoutkår. Workshop i hållbarhet och certifiering av den egna kåren.  
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https://www.scout.fi/for-karen/kampanjer-och-projekt/scoutklubb-i-skolan/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/
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Lapin Partiolaiset 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Mihin lippukuntanne toivoo piirin apua ja tukea? 

 
 

Ohjelmajohtajan kysely  

Millaista etätoimintaa ja etäosallistumismahdollisuutta partiotoimintaan toivotte jatkossa? 

 
 

Pestijohtajan kysely  

- 
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Lounais-Suomen Partiopiiri 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Mikä on lippukunnan nettisivujen tilanne? 

Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto 

Sivut on luotu partion uudelle nettisivupohjalle 

Sivut on luotu partion vanhalle WordPress-teemalle, jonka tuki päättyy maaliskuussa 2022 

Sivut on luotu muulle alustalle 

Nettisivuja ei ole 

Lippukunnassamme olisi käyttöä seuraaville jäsenhankinnan tukitoimille 

Voit valita useamman vaihtoehdon 

Markkinointitelttojen, pisaralippujen ja banderollien lainamahdollisuus 

Koulujen kautta jaettava Partiopolku –lehti 1-4. -luokkalaisille (Oppilaat voivat tietää partiosta jo 
ennen mahdollista lpk:n vierailukäyntiä) 

Tilattavat värityskortit jaettavaksi tapahtumissa 

Partion yleisesitteet jaettavaksi tapahtumissa 

Partio tutuksi illassa –infoilta etänä partiosta kiinnostuneille 

Mallitoimintasuunnitelmat ikäkausille 

Valmiit materiaalit aikuisrekry-tapahtuman järjestämiseksi 

50 euron markkinointiraha markkinointitempauksen järjestämiseksi 

Valmiit seppo.io -pelit markkinointitapahtumiin pelattavaksi 

Monikielisiä asiakirjapohjia, esim. partion esite ja varustelista 

Muu, mikä?  
 
 
Lippukunnat ovat viime vuosina saaneet lahjoittaa ilmaiseksi adventtikalentereita (2-5kpl) omille 
yhteistyötahoilleen/sidosryhmilleen. 

Keille olette lahjoittaneet kalentereita viimeisen kolmen vuoden aikana? 

Kirkkoherralle 

Sepolle 

Kunnan-/kaupunginjohtajalle 

Muulle taholle, mille?  

Emme ole lahjoittaneet, miksi?  
 

Ohjelmajohtajan kysely  
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Kuinka usein lippukunnassanne järjestetään kaverikokouksia, joissa EVP kutsutaan 

partiolaisen mukaan kokoukseen? 

Kerran toimintakaudessa  

Kerran vuodessa 

Harvemmin 

Ei järjestetä 

En osaa sanoa 
 

Pestijohtajan kysely  

Millaista aikuisrekryä olette lippukunnassanne toteuttaneet? 

 

Millasta tukea tarvitsisitte aikuisrekryynne piiriltä? 

 

Miten tärkeitä seuraavat koulutukset ovat lippukuntasi näkökulmasta 

1 = ei lainkaan tärkeä 
2 
3 
4 
5 = erittäin tärkeä 

 1 2 3 4 5 

Akelakoulutus      

Sampokoulutus      

Luotsikoulutus      

Partiojohtaja-peruskoulutus      

Lippukunnanjohtajakoulutus      

Pestijohtajakoulutus      

Ohjelmajohtajakoulutus      
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 1 2 3 4 5 

ROK-kouluttajakoulutus      

PJ-jatkokoulutus (Ko-Gi)      

Johtamistehtäväohjaajakoulutus      
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Pohjanmaan Partiolaiset 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Mitkä johtokolmikon pestit lippukunnallanne on käytössä? 

Lippukunnanjohtaja 

Ohjelmajohtaja 

Pestijohtaja 

Mitä mieltä olet alueestanne ja sen yhteisestä toiminnasta? 

Katso aluejako piirin sivuilta 

 

Kuinka usein ja missä toivoisit piirin olevan yhteydessä lippukuntaanne? 

 

Mikä olisi sinulle mieluisin kanava ottaa piiriin yhteyttä? 

 
 

Ohjelmajohtajan kysely  

Viime vuosien koronapandemian partiotoiminnalle asettamat haasteet ja rajoitteet ovat pikkuhiljaa 
väistymässä. 

Millaisilla tavoilla lippukunnassasi on toteutettu partiotoimintaa poikkeusaikoina? 

 

Oletko tyytyväinen lippukuntasi poikkeusaikoina järjestämään toimintaan? 
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Mitä mieltä olet alueestanne ja sen yhteisestä toiminnasta? 

Katso aluejako piirin sivuilta 

 

Kuinka usein ja missä toivoisit piirin olevan yhteydessä lippukuntaanne? 

 

Mikä olisi sinulle mieluisin kanava ottaa piiriin yhteyttä? 

 
 

Pestijohtajan kysely  

Mitä mieltä olet alueestanne ja sen yhteisestä toiminnasta? 

Katso aluejako piirin sivuilta 

 

Kuinka usein ja missä toivoisit piirin olevan yhteydessä lippukuntaanne? 

 

Mikä olisi sinulle mieluisin kanava ottaa piiriin yhteyttä? 
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Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Onko monikulttuurisuuspajasta ollut apua lippukunnan toimintaan? 

Kyllä 

Ei 
Jäitte kaipaamaan vielä lisätietoa ja/tai tukea monikulttuurisuusasioihin liittyen? 

Mitä tukea lippukuntanne toivoo monikulttuurisuusasioihin? 

 
 

Ohjelmajohtajan kysely  

Piirin ikäkausitapahtumiin osallistutaan joistakin lippukunnista harvoin. 

Jos lippukuntanne ei osallistu aktiivisesti piirin ikäkausitapahtumiin, mikä on syynä? 

Väärä ajankohta 

Epäsopiva tai huono sisältö 

Tiedon puute 

Jokin muu syy, mikä?  
 
 
Piiri toteutti vuonna 2021 koronarajoitusten vuoksi muutamia tapahtumia (SuperSupe, 
Kohtaaminen, Urbaani kaupunkisuunnistus) “pakettitoteutuksina” omatoimitapahtumina eli 
lippukunnan oli mahdollista noutaa materiaalit ja ohjeet tapahtuman toteuttamiseksi 
Partioasemalta. 

Mitä mieltä lippukuntanne oli omatoimitapahtumista? 

Eivät houkutelleet, emme osallistuneet 

Ihan ok korvike tilanteisiin, jossa iso tapahtuma mahdoton toteuttaa 

Kiva uusi tapa, lisää tällaisia! 
 

Pestijohtajan kysely  

- 
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Uudenmaan Partiopiiri 

Lippukunnanjohtajan kysely  

Jos lippukunnallanne on esteitä ottaa eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia lapsia ja nuoria 

mukaan toimintaan, minkälaisia esteet ovat? 

 

Kiinnostaako teidän lippukunnassanne tehdä yhteistyötä paikallisen järjestön kanssa, joka 

edistää eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien mukaan ottamista (esim. yhteisten retkien 

järjestäminen)? 

Piiri tukee lippukuntia yhteistyössä. 

Kyllä 

Mahdollisesti 

Ei 

Suunnitteletteko suorittavanne Kestävästi partiossa –tunnuksen lippukuntana? 

Kyllä 

Ei, miksi ette?  
 

Ohjelmajohtajan kysely  

Kuinka monta perhepartiolaista lippukunnan toiminnassa oli mukana vuonna 2021? 

0-3 –
vuotiaat 

 

4-6 –
vuotiaat 

 

aikuiset 

 

Kuinka monta perhettä on lippukuntanne perhepartiotoiminnassa? 
 

 

Tarvitseeko lippukuntanne tukea perhepartiotoiminnan käynnistämiseen? 

Kyllä 
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Ei 
 

Pestijohtajan kysely  

Järjestikö lippukuntanne tai alueenne ryhmänohjaajakoulutusta (ROK) vuoden 2021 aikana? 

Kyllä, järjestimme lippukunnan oman kurssin. 

Kyllä, järjestimme yhteistyössä toisen lippukunnan kanssa. 

Osallistuimme alueen yhteiselle tai toisen lippukunnan järjestämälle kurssille. 

Ei, emme järjestäneet tai osallistuneet. 

Onko johtokolmikkopesteissä toimivien kanssa käyty pestikeskustelut? 

 Kyllä Osittain Ei 

pestin alkaessa    

aloitus- tai välipestikeskustelu vuoden 
2021 aikana    
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