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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. 

 

Vuonna 2021 Teiska-Partio tarjoaa laadukasta ja säännöllistä partiotoimintaa koronan 

aiheuttamista haasteista huolimatta. Mikäli retkiä ja leirejä pystytään järjestämään, 

tuemme osallistumismaksuja vuoden 2020 joulumyyntikampanjassa kerätyillä 

varoilla. 

 

Edellisvuoden tapaan aiomme tänä vuonna keskittyä tarpoja- ja samoajatoiminnan 

laadun parantamiseen sekä luotsitoiminnan kehittämiseen. Suomen Partiolaisten 

vuoden 2021 ohjelmapainotus on Katsomus (k)antaa ja tämä huomioidaan tämän 

vuoden toiminnan toteutuksessa.  
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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 
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Vuoden 2021 Kehityskohteet ja tavoitteet 

 

  

Aktiivinen tarpoja- ja samoajatoiminta 

- Tarpojien ja samoajien roolia mietitään 

jokaista tapahtumaa järjestäessä 

- Kannustetaan nuoria ryhmänjohtajuuteen 

ja tuetaan heitä johtajaksi kasvamisessa 

- Osallistetaan tarpojat, samoajat ja vaeltajat 

kehitysprojektiin 

- Kannustetaan osallistumaan myös Teiska-

Partion ulkopuoliseen toimintaan 

- Asia jokaisen johdon kokouksen 

esityslistaan 

Toimivan luotsijärjestelmän 

kehittäminen 

- Luotsit kouluttautuvat 

- Opettelemme hyödyntämään 

vertaistukea lippukunnan sisällä ja 

sen ulkopuolelta 

- Luotsit pestataan ja heille 

nimetään tukihenkilö 

- Asia jokaisen johdon kokouksen 

esityslistaan 

Miten onnistumme 

tavoitteissa 

- Perustamme 

projektiryhmän 
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Partio-ohjelman toteuttaminen 

 

 

 

  

Ryhmät kokoontuvat 

viikoittain keväällä 2021 

- 2 sudenpentulaumaa 

- 2 seikkailijajoukkuetta 

- 1 tarpojavartio 

- 1 samoajavartio 

Ryhmät tekevät 

(koronatilanteen 

huomioon ottaen) 

omat retket vähintään 

keväällä ja syksyllä 

Lippukunta järjestää 

yhteisiä tapahtumia 

- Yrjönpäiväjuhla 

- Kesäleiri 

- Syystapahtuma 

- Adventtileiri 
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LEIRIALUE JA KALUSTO 

  

Selvitämme uuden 

laavun rakentamista 

Riihilammille Teiskon 

Lions Clubin kanssa 

Huolehdimme 

Riihilammin alueen 

käyttöoikeussopimuksen 

uusimisesta 
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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 
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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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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! 

 

 

 

 

 


