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

harrastusmahdollisuuden lähellä kotia. Jatkamme ja kehitämme korkeatasoista 

nuorisotoimintaamme Teiskossa. 

 

Vuonna 2022 Teiska-Partio tarjoaa laadukasta ja säännöllistä partiotoimintaa koronan 

aiheuttamista haasteista huolimatta. Tavoitteenamme on pitää jäsenmäärää, ryhmiä ja 

tapahtumia vähintään viime vuoden tasolla. Lippukunnan järjestämille leireille ja retkille 

osallistuminen on ilmaista joulukampanjassa kerättyjen varojen ansiosta. 

 

Edellisvuoden tapaan jatkamme tänä vuonna tarpoja-, samoaja- ja vaeltajatoiminnan 

kehittämistä. Pestaamme samoajaluotsin, joka yhdessä samoajien ja vaeltajien kanssa 

kehittää toiminnasta heille mieleistä.  

 

Suomen Partiolaisten vuoden 2022 ohjelmapainotus on Sanoista tekoihin! ja tämän 

innoittamana pyrimme hakemaan vuoden aikana lippukunnalle Kestävästi partiossa -

tunnuksen. 
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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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2022 Kehityskohteet ja tavoitteet 

 

Uuden sudenpentulauman käynnistäminen 

- Tämä tavoite tarvitsee toteutuakseen aktiivisen vetäjän. 

 

(Tarpoja)-samoaja-vaeltaja-toiminnan kehittäminen edelleen lippukuntaan 

sopivaksi 

- Toimintaa kehitetään yhdessä samoajien ja vaeltajien kanssa heille mieleiseksi. 

- Aiemmin aktiivisia nuoria aktivoidaan uudelleen. 

- Miten onnistumme: pestaamme toimivan samoajaluotsin. 

 

Parempi yhteys perheisiin/huoltajiin 

- Hallitus tekee lippukunnalle viestintäsuunnitelman. 

- Vanhempainilta vanhemmille syksyllä ja keväällä, lippukunnanjohtaja ja muuta 

hallitusta paikalla mahdollisuuksien mukaan. 

- Kuukausittainen lippukuntatiedote, joka lähetetään huoltajille (tiedottajan vastuulla). 

- Miten onnistumme: viestintäsuunnitelma hallituksen työlistalle, pestaamme 

tiedottajan. 

 

Kestävästi partiossa -tunnus 

- Pyrimme hakemaan Teiska-Partiolle Kestävästi partiossa -tunnuksen vuoden 2022 

aikana. 

- Miten onnistumme: hallitus aloittaa projektin ja osallistuttaa lapsia sekä lippukunnan 

aikuisia mukaan prosessiin. 
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Partio-ohjelman toteuttaminen 

 

 

 

  Ryhmät kokoontuvat 

viikoittain keväällä 2022 

- 2 sudenpentulaumaa 

- 2 seikkailijajoukkuetta 

- 1 tarpojavartio 

- 1 samoajavartio 

(epäsäännöllisimmillä 

kokouksilla) 

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 

  

Pyrimme ostamaan 

Riihilammin 

leirialueen vuoden 

2022 aikana 
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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! 

 

 

 

 

 


