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

harrastusmahdollisuuden lähellä kotia. Tavoitteenamme on jatkaa ja kehittää korkeatasoista 

nuorisotoimintaamme Teiskossa. 

 

Vuosi 2020 oli monella tapaa erittäin poikkeuksellinen koronaviruspandemian takia. Kevätkaudella 

keskeytimme kaiken kasvokkain tapahtuvan partiotoiminnan maaliskuun puolessa välissä Suomen 

partiolaisten ohjeistuksen mukaisesti. Toimintaa järjestettiin kuitenkin etänä, esimerkiksi Koti kolona 

-merkkiä tekemällä ja ryhmien omilla etäkokouksilla. Syksyllä toiminta sai jatkua kasvokkain, 

kunnes joulukuun alussa kasvokkain tapahtuva toiminta uudestaan keskeytettiin. 

 

Koronaviruspandemia vaikutti vahvasti varainhankintaamme tänä vuonna, kun lähes kaikki 

perinteiset varainhankintatapahtumamme peruttiin. Sekä kesäleirin että adventtileirin saimme 

järjestettyä, vaikka niiden järjestäminen vaatikin poikkeuksellisia toimia turvallisuuden 

varmistamiseksi. 

 

Vuoden 2020 lopussa lippukunnan jäsenmäärä oli 101, joista alle 23-vuotiaita 75. 
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Viime vuoden kehityskohteet – miten onnistuimme 
 

Aktiivisen samoajatoiminnan ylläpitäminen (säännölliset kokoukset) 

 Aktiivista samoajatoimintaa ei onnistuttu ylläpitämään. Omia kokouksia oli 

 toimintavuoden aikana kaksi kappaletta. 

 

Luotsipestien selkeyttäminen ja ottaminen osaksi arkea  

 Tarpoja- ja samoajaryhmällä on nimetyt luotsit, jotka ovat ryhmillä tiedossa. Pestin 

 selkeyttämisestä ja räätälöimisestä Teiska-Partiolle sopivaksi olisi ollut hyvä 

 keskustella tavoitteita luodessa enemmän. Tällaisenaan tavoite jäi melko 

 epämääräiseksi eikä sen eteen ole tietoisesti tehty työtä. 

 

Pestaamisen kehittäminen (pestikeskustelut käytännöksi) 

 Pestikeskusteluja ei ole onnistuttu saamaan sujuvaksi käytännöksi. Asian tärkeydestä 

 on kuitenkin keskusteltu useaan otteeseen. Olemme tulleet tulokseen, että 

 ihmiset kokevat pestikeskustelun tarpeellisuuden eri tavoilla ja sujuvaa käytäntöä on 

 ollut vaikea luoda. 

 

Lippukunnan johtajiston toiminnan kehittäminen (yhteinen tekeminen, 

säännölliset kokoukset) 

 Yhteisiä tapahtumia saatiin pidettyä ja ne olivat onnistuneita; Loppiaisen 

 johtajahuolto, Nuku Yö Ulkona Riihilammella ja johtajiston Halloween.  

 

 Sekä hallituksen että koko johtajiston kokouksia pidettiin säännöllisesti.  
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Lippukunnan historia (historiikki-projekti, lippukunnan historian 

järjestelmällisen tallentamisen keinojen etsiminen) 

 Historiikki-projekti on käynnistynyt. Haastattelujen tekeminen on aloitettu ja 

 olemassa olevaa fyysistä materiaalia on käyty läpi. Ryhmiä on osallistettu 

 historiikin tekemiseen, kaikki ryhmät ovat saaneet olla mukana historiikin 

 tekemisessä heille annettujen tehtävien kautta. 

 Lippukunnan historian järjestelmälliseen tallentamiseen ei vielä menneen vuoden 

 aikana juuri kiinnitetty huomiota, vaan resurssit käytettiin vanhojen materiaalien 

 etsimiseen, läpikäymiseen ja arkistoimiseen.  

 

Koko lippukunnan kesäleiri, jossa kaikki lippukuntalaiset mukana 

 Pidimme kesäleirin, joka oli tarkoitettu kaikille lippukuntalaisille, mutta 

 koronaviruspandemiasta johtuen kaikki lippukuntalaiset eivät voineet olla samassa 

 paikassa. Halusimme mahdollistaa osallistumisen vielä aiempaa paremmin 

 jättämällä osallistumismaksun kokonaan pois eli teiskapartiolaisille leiri oli ilmainen.  

 

 Leiri toteutettiin kahdessa osassa, jotka olivat samaan aikaan eri paikoissa. 

 Sudenpennut ja seikkailijat olivat lippukunnan omalla leirialueella Riihilammilla, 

 mutta koronan takia ikäkaudet tekivät yhteistyötä lähinnä vain lipunnoston 

 puitteissa. Tarpojien ja samoajien leiri järjestettiin liikkuvana melontaleirinä. Leirien 

 välillä pidettiin yhteyttä videotervehdyksen muodossa. Molemmat leirit järjestettiin 

 yhteistyössä Aitolahden Hirvi-Veikkojen kanssa.  
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Sudenpennut 

 

Keväällä 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä 2020 

 

 

 

 

 

  

Pihkatassut 

2-luokkalaiset 

Johtaja: Salla Nieminen, 

Viivi Mikkonen 

Sudentassut 

3-luokkalaiset 

Johtaja: Heidi Hietaniemi 

ja Emilia Mikkonen 

Pihkatassut 

3-luokkalaiset 

Johtaja: Salla Nieminen, 

Viivi Mikkonen 

Sudet 

1-luokkalaiset 

Johtaja: Eeva Kahilaniemi 

Sudet 

2-luokkalaiset 

Johtaja: Eeva Kahilaniemi 
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Sudenpentujen toiminta  

  

 

  

Sudentassut tekivät keväällä 

kolme jälkeä 

- Partioperinne-jälkeen tutustuttiin 

partion tarinoihin 

- Ensiapujäljessä opittiin auttamaan 

aina, kun joku tarvitsee apua 

- Esiintyjä-jäljessä tehtiin Pyhän Yrjön 

näytelmä etä-Yrjönpäiväjuhlaan 

Pihkatassut tekivät neljä jälkeä 

- Rakentelu-jälkeen rakennettiin naulakko 

- Media-jälki etäkokouksissa, puhuttiin 

netin ja puhelimen käytöstä 

- Kotikokki-jälkeen tehtiin tortilloja ja 

leivottiin kaurakeksejä 

- Ympäristönsuojelu-jäljen aikana kerättiin 

roskia 

Sudet tekivät 

esimerkiksi 

Kotikokki-jäljen ja 

harjoittelivat nuotion 

tekemistä 

Sudenpentujen talviretki Ennen 

vanhaan 

- Kortejärven tuvalla 

- Leirillä tehtiin sytykeruusuja ja puisia 

leluja, nukuttiin siskonpedissä, 

tutustuttiin vanhan ajan esineisiin ja 

järjestettiin vanhanaikaiset olympialaiset, 

joissa lajeina oli mm. saappaanheitto, 

pussijuoksu ja köydenveto. 
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Seikkailijat 

Keväällä 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nasut 

Johtajat: Eva Mäntyvaara 

ja Tuomas Hietala 

Nasut 

Johtajat: Eva 

Mäntyvaara, Emil Jännes 

Kettukarkit 

Johtaja: Nenna Järvinen 
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Seikkailijoiden toiminta 

 

 

 

  

7-seikkailija-

kilpailut syksyllä 

Pirkkalassa 

Kettukarkeilla ja 

Nasuilla yhteinen 

syysretki Riihiksellä 

Seikkailijoiden syysretki. Kuvaaja: Nenna Järvinen 

Kettukarkit tekivät 

syksyllä Tervetuloa-

vaiheen ja 

Pohjoisen 

Molemmat 

seikkailijajoukkueet 

tekivät syksyllä 

Maailmanparantaja-

haasteen ja osallistuivat 

iltarasteille. 

Nasut tekivät 

keväällä Etelän ja 

mm. Salapoliisi-

haasteen. Syksyllä 

Lännen. 
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Tarpojat 

Keväällä 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä 2020 

 

 

 

 

  

Kaarnaparrat 

Johtaja: Salla Valio, 

Luotsi: Ainomaija 

Keskinen 

Kaarnaparrat 

Johtajat: Mika Jännes ja 

Salla Valio 
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Tarpojien toiminta 

 

 

 

  
Kaarnapartojen 

syysretki 

Riihiksellä 

Kaarnaparrat kokkasivat 

paljon kokouksissa, 

esimerkiksi muffinsseja, 

kanaruokaa ja lettuja 

Kaarnaparrat 

tekivät syksyllä 

Leiri-tarpon 

Seikkailijoiden ja tarpojien ruokarasti adventtileirillä. Kuvaaja Nenna Järvinen. 
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Samoajat, Vaeltajat ja aikuiset 

 

Koko vuoden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samoajavartio 

Luotsi keväällä: Ainomaija 

Keskinen 

Luotsi syksyllä: Mia Duncker 

 

Vaeltajavartio 
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Samoajien, Vaeltajien ja aikuisten toiminta 

 

 
Viikko-

toiminnassa 

johtajina 

toimiminen 

 

 

 

Ruokarasti 

Harhahetkessä 

syksyllä 

Johtajiston 

Halloween 

Riihilammilla 

Kävimme pitämässä 

iltaohjelman Tampereen 

partiolaisten talvileirillä 

Talviuni AVP:llä 

Loppiaisen 

johtajahuolto 

Luhtaanrannassa  

- Ruokaa, keilausta 

ja pelailua 
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Yhteiset tapahtumat 

Kesäleiri jaettuna Teiskossa 

- Sudenpennut ja 

seikkailijat Riihiksellä 

- Tarpojilla melontaleiri, 

reitti Viitapohjasta 

Teiskon kirkolle 

Yrjönpäiväjuhla 

Youtuben kautta 

videona 

Adventtileiri Kaikuja 

menneisyydestä 

- Teemana silloin ennen 

vanhaan 

- Supeleiri AVP:llä 

- Vanhempien leiri riihityksenä 

lähiympäristössä 

Syystapahtuma 

- Tapahtumakauden 

alussa syksyllä 

Terälahden 

luontokoulun 

laavulla 

Nuku yö 

Riihiksellä  

-tapahtuma 

Koti kolona -merkki 

keväällä 

- Lista etänä 

suoritettavia tehtäviä, 

joita tarpeeksi 

tekemällä sai merkin 
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Koulutukset  

Ohjelmajohtaja-

koulutus 

Laitikkalassa (1 hlö) 

Partiokamu-

koulutus (1 hlö) 

Ensiapu I -koulutus 

Kuorevedellä (2 hlö) 

Sudenpentujen ja seikkailijoiden kesäleirin lipunnosto. Kuvaaja Nenna Järvinen. 
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Varainhankinta 

 

 

 

  

Joulumyynti-

kampanja 

-palkinnot parhaille 

myyjille ja ryhmälle 

Myyntitempaukset 

- Kaanaan maalaismarkkinat 

- (perinteisistä 

myyntitempauksistamme 

Sisaruspohjan juhannusjuhla, 

Kymppileiri, Teiskon markkinat ja 

Teiskon joulumarkkinat peruuntuivat 

koronaviruksen takia) 

Kaanaan maalaismarkkinat. Kuvaaja: Heidi Hietaniemi 
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Leirialue, kalusto ja tilat 

 

  

Lippukunta 

osti markkina-

katoksen 

Varasto muutti 

Teiskon 

seurakuntakodilta 

Kämmenniemeen 

Kämmenniemen 

kerhohuone ja Teiskon 

seurakuntakoti poistuivat 

käytöstä. Uusi 

seurakuntatila Aunes 

avautui. 

Te-Pa:n uusi varasto. Kuvaaja Antti Järvinen. 
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Johto ja hallitus 

  

Historiikki-projekti 

- 2 haastattelua 

- Varastossa ja lippukuntalaisten 

kotona ollutta paperimateriaalia 

järjesteltiin ja asiakirjat skannattiin 

Driveen 

- Syksyllä kaikki ryhmät pääsivät 

tuottamaan materiaalia historiikkiin 

Lippukunta edustettuna 

- HP:n syyskokous 

- TP:n kevät- ja 

syyskokouksessa 

- Aluetapaamiset (kevät ja 

syksy) 

- SP:n jäsenkokous 

- Superlauantai 
Johtajisto ja hallitus 

kokoustivat 

molemmat 

muutaman 

kuukauden välein 
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Tiedottaminen 

 

 Kotisivut 

www.teiskapartio.fi  

Instagram 

@teiskapartio 

Facebook-sivu 

ja -ryhmä 

Teiska-Partio 

Johtajiston viestintä 

sähköpostilla, 

Google Drivessä ja 

WhatsAppissa 

Kuksa-järjestelmä  

- Laskutus 

- Ilmoittautumiset 

Kuksaan 

- Ryhmien oma 

kirjanpito 

 

 

http://www.teiskapartio.fi/
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Ansiomerkit ja stipendit 

 

 

  

20 € stipendit 

Kämmenniemen ja 

Terälahden koulujen 

yhdelle 3-

luokkalaiselle 

Kuvaaja: Hanna Kulovuori 
EVP-kuksa Janne Kortteelle 

- Olemme vuodesta 2015 alkaen 

jakaneet joka vuosi kuksan 

lippukunnan toiminnassa 

auttaneelle EVP-aikuiselle. 

- Aiempina vuosina Kuksat ovat 

menneet Inga Hietala (-15), Teemu 

Mätäsniemi (-16), Erkki Heikkilä (-

17), Lauri Mikkonen (-18), Minna 

Valio (-19) 
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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! 

 

 

 

 


