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PARTIOSTA JOKAISELLE NUORELLE 
TAIDOT MUUTTAA MAAILMAA!

Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 pohjautuu 
partion valtakunnalliseen strategiaan. 
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TAVOITE:
Partioon pääsee monella tapaa.

MITTARIT:

>> 60/70/80 % lippukunnista on perhepartiotoimintaa. 

>> Piirin alueella toimii partiokerhoja 5/10/15 kappaletta. 

>> 5/10/15 uutta tarjottua toimintamuotoa vuoden aikana. 

>> Piirin alueelle perustetaan tai elvytetään yksi uusi lippukunta.

TAVOITE:
Jokainen lippukunta ottaa uusia jäseniä. 

MITTARIT:

>> 50/60/70 % lippukunnista kasvattaa jäsenmääräänsä.

>> Syksyn jäsenten sisäänotto kasvaa 10/20/30 %.

TAVOITE: 
Lippukuntien moninaisuusosaaminen vahvistuu.

MITTARIT:

>> Eri moninaisuuskoulutuksiin on osallistunut partiolaisia  

 20/30/40 lippukunnasta.

1. PARTIO KASVAA
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2. PARTIO ANTAA TAIDOT ELÄMÄÄN

TAVOITE: 
Ohjelmapainotus “Sanoista tekoihin” toteutuu monipuolisesti  
piirin alueella.

MITTARIT:

>> Ohjelmapainotus näkyy vähintään 1/3/5 piirin  

 tapahtumassa.

>> Ohjelmapainotuksen aktiviteetteja on vuoden aikana  

 tehty 50/70/90 % lippukunnista.

TAVOITE:
Piiri ja lippukunnat edistävät vastuullisuutta.

MITTARIT:

Kestävästi partiossa –tunnuksen saaneiden lippukuntien 

 määrä: 10/15/20.

>> 30/40/50 eri lippukuntaa osallistuu piirin järjestämiin 

 vastuullisuusteemaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

TAVOITE:
Vanhempien ikäkausien (ta-sa-va) ohjelma toteutuu  
monipuolisesti.

MITTARIT:

>> Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausien päätösmerkkejä 

 saadaan 10/20/30 % enemmän kuin vuonna 2022.

>> 50/60/70 % lippukunnasta osallistuu partiolaisia jostakin 

 vanhimmasta ikäkaudesta piirin ikäkausille järjestämiin 

 tapahtumiin, kisoihin ja kampanjoihin.
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3. PARTIO ON PARAS PAIKKA  
TEHDÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ

TAVOITE:
Pestauskulttuuri kehittyy lippukunnissa ja piirissä.

MITTARIT:

>> 70/80/90 % lippukunnissa on pestijohtaja.

>> 30/40/50 lippukunnassa käydään pestikeskusteluita.

TAVOITE:
Uusien aikuisten vapaaehtoisten rekrytointi ja tuki  
toteutuu lippukunnissa.

MITTARIT:

>> 70/80/90 % lippukunnista on liittynyt vuoden aikana mukaan  

 uusia aikuisia.

>> 20/40/60 % lippukunnista on partiokummin pesti käytössä.

TAVOITE:
Lippukuntien johtokolmikot kehittävät osaamistaan  
pestinsä mukaisesti.

MITTARIT:

>> 40/50/60 % lippukuntien johtokolmikoista on koulutettu pestiinsä.

TAVOITE:
Jokainen partion vapaaehtoinen saa vuoden aikana kiitosta ja  
kannustavaa palautetta.

MITTARIT:

>> 40/45 lippukuntaa ehdottaa vuoden aikana ansiomerkkiä. 

>> Paras vapaaehtoispaikka –kyselyn vastausten keskiarvo  

 kysymykseen “lippukunnassamme kannustavaa palautetta”  

 on 3,7/4,0.


