
 

 

 

 

 

 

 

 

Teiska-Partion toimintasuunnitelma 2020 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teiska-Partio on toiminut Teiskossa jo yli 40 vuoden ajan tarjoten monelle 

teiskolaiselle harrastusmahdollisuuden lähellä kotia. Tavoitteenamme on jatkaa ja 

kehittää korkeatasoista nuorisotoimintaamme Teiskossa. 

 

Vuonna 2020 Teiska-Partio järjestää oman suuren kesäleirin Riihilammin leirialueella 

ja lisäksi koko lippukunnan yhteisen adventtileirin. Panostamme vahvasti retkeilyyn 

tukemalla retkien ja leirien osallistumismaksuja aiempaa enemmän. 

 

Tänä vuonna haluamme keskittyä luotsitoiminnan parantamiseen tarpojien ja 

samoajien toiminnassa. Tällä tavalla otamme myös toiminnassamme huomioon 

Suomen Partiolaisten tämän vuoden ohjelmapainotuksen Minäkin johdan, jonka 

tarkoituksena on oppia tunnistamaan johtamiseen liittyviä taitoja. 

  



Toiminta ja pidemmän ajan linjaukset 

 

 

 

  Ikäkaudet 

toteuttavat partio-

ohjelman mukaista 

toimintaa 

Kannustamme 

pestinmukaiseen 

koulutukseen ja 

partiotaitokilpailuihin 

osallistumiseen, lippukunta 

maksaa osallistumismaksut 

Sitoudumme 

SP:n Turvallisesti 

yhdessä -

ohjeisiin 

Olemme ylpeitä 

teiskolaisesta 

partiotoiminnasta. 

Teemme 

yhteistyötä ja 

näymme lähialueen 

tapahtumissa 

Luonto ja 

erähenkisyys 

näkyvät 

toiminnassamme Kasvamme ja 

kehitymme 

lippukuntana 

jatkuvasti 



Vuoden 2020 Kehityskohteet ja tavoitteet 

 

  
Aktiivisen 

samoajatoiminnan 

ylläpitäminen 

-Säännölliset kokoukset 

Luotsipestien 

selkeyttäminen ja 

ottaminen osaksi 

arkea 

Pestaamisen 

kehittäminen 

-Pestikeskustelut 

käytännöksi 

Lippukunnan historia 

- Historiikki-projekti 

- Lippukunnan historian 

järjestelmällisen 

tallentamisen keinojen 

etsiminen 

Koko lippukunnan 

kesäleiri, jossa 

kaikki 

lippukuntalaiset 

mukana 

Lippukunnan johtajiston 

toiminnan kehittäminen 

- Yhteinen tekeminen 

- Säännölliset 

kokoukset 



Partio-ohjelman toteuttaminen 

 

 

 

  
Ryhmät kokoontuvat 

viikoittain keväällä 2020 

- 3 sudenpentulaumaa 

- 1 seikkailijajoukkue 

- 1 tarpojavartio 

- 1 samoajavartio 

Ryhmät tekevät 

omat retket 

vähintään keväällä 

ja syksyllä 

Lippukunta järjestää 

yhteisiä tapahtumia 

- Yrjönpäiväjuhla 

- Kesäleiri 

- Syystapahtuma 

- Adventtileiri 



LEIRIALUE JA KALUSTO 

  

Panostamme vähintään 

2000 € Riihilammen 

leirialueen ylläpitoon ja 

kunnostamiseen 



Varainhankinta ja avustukset 

 

  

Taustayhteisön 

Tampereen 

seurakuntayhtymän 

Messukylän 

seurakunnan avustus 

Joulukampanja-

varainhankinta 

loppuvuodesta 

Varainhankinnat 

- Teiskon markkinat x 2 

- Kymppileiri 

- Sisaruspohjan juhannusjuhla 

- Ekoteko 

- Muut paikalliset tapahtumat, 

joihin meitä pyydetään 

Tampereen 

partiolaisten 

avustus 



Tiedottaminen 

 

 

  
Virallinen 

tiedotus 

sähköpostilla ja 

nettisivuilla 

 

Kotisivut 

www.teiskapartio.fi 

Instagram 

@teiskapartio 

Facebook-

ryhmä ja -sivu 

Teiska-Partio 

Johtajiston viestintä 

sähköpostilla, 

Google Drivessä ja 

WhatsAppissa 

Kuksa-järjestelmä  

- Laskutus 

- Ilmoittautumiset 

- Ryhmien oma 

kirjanpito 

 

 

http://www.teiskapartio.fi/


 

 

 

 

Teiskon metsien hu-mi-nois-ta 

Teiskan joikujen ku-mi-nois-ta 

jokien pauhuista 

nuotion sauhuista 

voimansa saa 

Teiska-Partio 

korpien kätköistä kajahtaa 

TE-PA! 

 

 

 

 

 


