Partiolippukunta Tervaksentekijät ry.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Yleistä
Partio on maailman monipuolisin nuorten harrastus. Toimintamahdollisuuksia on
jokaisen makuun. Partio tarjoaa kavereita, tekemistä ja hauskoja kokemuksia.
Samalla partio kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisiä yksilöitä.
Vuosi 2022 on Partiolippukunta Tervaksentekijät ry:n neljästoista toimintavuosi.
Lippukunta kuuluu jäsenenä Tampereen Partiolaiset ry:een (TP) ja Hämeen
Partiopiiri ry:een (HP). Piiri on jäsenenä keskusjärjestö Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:ssä (SP), joka puolestaan kuuluu Partioliikkeen
maailmanjärjestöön (WOSM) ja Partiotyttöjen maailmanliittoon (WAGGGS).
Lippukunnan taustayhteisö on Tampereen Eteläinen seurakunta.
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Varsinainen toiminta
Yleistä
Lippukunta toteuttaa Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Ohjelman mukaiset
ikäkaudet ovat sudenpennut (7–10 vuotiaat), seikkailijat (10–12- vuotiaat), tarpojat
(12–15-vuotiaat), samoajat (15–17-vuotiaat) ja vaeltajat (18–22-vuotiaat). Yli
22-vuotiaat ovat toiminnan mahdollistavia aikuisia.
Sudenpentulaumat, seikkailijajoukkueet sekä tarpojavartiot kokoontuvat viikoittain
toimimaan oman ohjelmansa mukaisesti johtajiensa johdolla. Ne järjestävät omia
retkiään ja muita omia tapahtumiaan kaikkina vuodenaikoina. Samoajat kokoontuvat
keskenään kerran tai kaksi kuukaudessa.
Tervaksentekijät ei pidä SP:n näkemystä vaeltajaikäkauden ikärajoista toimivana, ja
lippukunnan vaeltajatoimintaan toivotetaankin tervetulleiksi kaikki itsensä vaeltajiksi
kokevat johtajat. Tervaksentekijöiden vaeltajaryhmä Kipinä, paremmin tunnetaan
nimellä aikuisryhmä, joka on suunnattu kaikille yli 18-vuotiaille partiosta
kiinnostuneille. Ryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuussa sovitusti ja ryhmän kokouksissa
tutustutaan partion perustoimintaan, sanastoon, sekä myös lippukuntaan. Ryhmän
pitkäaikainen tavoite on saada lippukuntaan lisää aktiivisia aikuisia, joista
mahdollisesti innokkaita saataisiin myös ryhmien johtajiksi.
Ryhmät osallistuvat aktiivisesti niin TP:n, HP:n kuin SP:nkin toimintaan.

Terte 2026 - viisivuotissuunnitelma
Tervaksentekijät on vuonna 2026 elinvoimainen, eteläisen Hervannan suurin ja
kaunein lippukunta, jonka toiminnan painopisteenä ovat erätaidot, luonnossa
liikkuminen ja partion tarjoaminen kaikille, myös erityistä tukea tarvitseville
sisupartiolaisille. Tiedotus englanniksi suomen ohella palvelee myös partion
saatavuutta kaikille, samoin kuin monikieliset ryhmät tarpeen vaatiessa.
Lippukunnan jatkuvuus on tärkeää myös johtajiston puolella. Nuoria kannustetaan
johtamis- ja hallintopesteihin. Jokainen perehdytetään pestiin, mitä helpotetaan
kirjoittamalla selkeät pestikuvaukset. Lippukunnassa siirrytään totetuttamaan
parijohtajuutta ja vertaisoppimista.
Lippukunnan ryhmät retkeilevät säännöllisesti, ja retkillä ja leireillä yövytään
pääasiallisesti teltoissa, laavuissa tai muissa vastaavissa majoitteissa sisätilojen
sijaan. Niin viikoittaisissa kokouksissa kuin retkilläkin toimitaan ulkona säästä
riippumatta.
Lippukunnan tarpojat, samoajat ja vaeltavat oppivat HP:n erätaitokurssien lisäksi
erilaisia erä- ja luonnossaliikkumistaitoja myös lippukunnan omilla retkillä. Jo
sudenpennut pääsevät opettelemaan kaminateltassa kipinänä toimimista ja ulkona
yöpymistä kelissä kuin kelissä. Lippukunnan kaikki ryhmät osallistuvat aktiivisesti
partiotaitokilpailuihin.
Sudenpentujen ja seikkailijoiden viikoittaisissa kokouksissa ulkoillaan säästä
riippumatta, ja tarpoja-, samoaja- ja vaeltajavartiot kokoustavat ajoittain ulkona tai
maastossa. Ikäkausien vaihtumisen yhteydessä kullekin siirtyvälle joukolle
järjestetään siirtymätapahtuma.
Perhepartion käynnistäminen yhdessä naapurilippukunta Hervannan Hukkien
kanssa.
Koulutus
Lippukunta huolehtii siitä, että kaikki toimivat johtajat ovat taidoiltaan tehtäviensä
tasalla. Pestijohtajan johdolla jäseniä kannustetaan osallistumaan lippukunnan ja
muiden järjestöjen järjestämille kursseille. Lippukunta maksaa kaikki pestiin liittyvät
kurssit ja koulutukset, minkä lisäksi maksetaan myös ne koulutukset, jotka koetaan
lippukunnan kannalta hyödyllisiksi. Kullekin johtajalle maksetaan myös
partiojohtajaperuskurssi ja suositellaan pj-valtakirjan hankkimista samassa
yhteydessä.
Lippukunnan jäseniä kannustetaan osallistumaan retkeily-, vaellus- ja
erätaitokursseille. Lippukunta maksaa kurssien osallistumismaksut.
Lippukunnassa olevaa taitoa ja kokemusta jaetaan muille osallistumalla aktiivisesti
eri kurssien järjestelyihin.
Tarpojia rohkaistaan HP:n ryhmänohjaajakurssille, ja vähintään puolet
kohderyhmäikäisistä osallistuu kurssille. Kaikki johtajatehtävissä toimivat samoajat
ovat käyneet ryhmänohjaajakurssin.

Leirit ja retket
Keväällä lippukunnan yhteinen retki ja vaellus.
Kesäkuussa sudenpennut osallistuvat Eteläisen seurakunnan yhteiselle
sudenpenturetkelle Rusko.
Lippukunta osallistuu Kajo 2022 -finnjamboreelle 15.-23.7.2022.
Syyskuussa järjestetään isommille erätaitoretki Juuma.
Terte järjestää loka-marraskuussa koko lippukunnan yhteisen retken
Lisäksi vanhemmille ikäkausille järjestetään omia retkiä joko yhdessä muiden
lippukuntien kanssa tai yksin.
Vuoden mittaan ryhmät retkeilevät myös itsenäisesti, ja järjestetään yksi tai useampi
johtajaretki.
Jokainen ryhmä tekee vuoden aikana vähintään kaksi omaa päivä- tai
viikonloppuretkeä koko lippukunnan ja ikäkauden retkien ja tapahtumien lisäksi.
Kilpailut
Jäsenet osallistuvat aktiivisesti kauden aikana järjestettäviin TP:n, HP:n ja SP:n
kilpailuihin. Lippukunta tukee kaikkien ikäkausien kilpailuosallistumismaksuja
harkinnanvaraisesti. Tavoitteena on, että Terten kaikki ikäkaudet - aikuiset mukaan
lukien - ovat edustettuina vähintään yksissä partiotaitokilpailuissa.
Tervaksentekijät järjestävät keväällä 2022 Tampereen Partiolaisten Yrjönviestin
yhdessä muiden sisäpiirin lippukuntien kanssa.
Muu toiminta
Lippukunnan toimintakausi päättyy toukokuun puolivälissä koko lippukunnan
kevätjuhlaan, joka pidetään lippukunnalle sopivassa paikassa.
Lokakuun kolmantena viikonloppuna osallistutaan kansainväliseen JOTA-JOTI
(Jamboree On The Air – Jamboree On The Internet) -tapahtumaan. Selvitetään
samoaja-, tarpoja- ja seikkailijaryhmien kiinnostusta tapahtumaan, ja kysynnän
ollessa riittävä järjestetään joko oma tapahtuma taikka osallistutaan johonkin
lähialueen tapahtumaan.
Lippukunta osallistuu Suomen Partiolaisten joulukampanjaan loka-joulukuussa.
Vuosi huipentuu yhteiseen joulujuhlaan. Joulujuhla pidetään lippukunnalle sopivassa
paikassa.
Lippukunta järjestää johtajahuoltoa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi keväisin
ja syksyisin pyritään järjestämään koko johtajiston retki joko erillisenä tapahtumana
tai Kipinän retken yhteydessä.

Jamboree 2023 -porukan aktiivinen varainhankinta ja matkan suunnittelu jatkuu.
Tiedotus
Lippukunnan tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat nettisivut osoitteessa
https://terte.partio.net sekä ryhmien omat sähköpostilistat. Osalla lippukunnan
ryhmistä on WhatsApp-ryhmät vanhemmille tai jäsenille. Edellä mainittujen lisäksi
lippukunta lähettää kaikille lippukunnan jäsenille, sekä heidän mahdollisille
huoltajilleen jäsenkirjeen, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista, kampanjoista ja
muista tärkeistä asioista. Jäsenkirje lähetetään johtajaneuvoston jälkeisellä viikolla,
jotta voidaan tiedottaa myös johtajaneuvostossa ilmi tulevista asioista.
Lippukunnan oman lehden Tökötin korvaa aktiivisuus sosiaalisessa mediassa.
Pyritään saamaan ainakin 1-2 kertaa vuoden aikana juttu lippukunnan toiminnasta
paikalliseen sanomalehteen.
Johtajiston pääasiallisena tiedotuskanavana toimii sähköposti. Sen lisäksi käytössä
on vapaamuotoisempi WhatsApp-ryhmä. Lisäksi lippukunnalla on julkinen
Facebook-sivu, Instagram-tili, tiktok-tili ja vanhemmille suunnattu Facebook-ryhmä.
Toimitilat ja kalusto
Lippukunnalla on kaksi toimipistettä: varsinainen kolo Hervannan Elementinpolulla
sekä viikoittainen kokousaika Hallilassa Havumetsänkatu 6 C kerhotilassa
maanantaisin. Lippukunnan kalustotilanne on kohtalaisen hyvä. Kalustoa pyritään
huoltamaan ja hankkimaan uutta aina tarpeen mukaan.
Varastotilat ovat kohtuulliset, mutta varsin ahtaat. Varastohuoneet pidetään
jatkossakin siistinä.
Hallinto
Lippukunnan ylimmät päättävät elimet ovat kevät- ja syyskokous. Juoksevia asioita
hoitaa lippukunnan hallitus, joka kokoustaa kuukausittain.
Lippukunnan johtajisto kokoontuu lippukunnanjohtajan johdolla toimintakaudella noin
kuukauden - kahden välein suunnittelemaan ja johtamaan lippukunnan toimintaa ja
varmistamaan myös taloudellista jatkuvuutta. Johtajiston jäsenet vastaavat kukin
omien tehtäviensä hoitamisesta ja vastaavat omalta osaltaan lippukunnan
toiminnasta.
Lippukunnan aktiivitoiminnan suunnittelua varten pidetään kevät- ja syyskauden
alussa suuremmat, päivän mittaiset, johtajiston kokoukset. Kyseisissä
kokoontumisissa suunnitellaan yhteisiä merkkejä, tulevan kauden tapahtumia ja
niistä vastuullisia.
Tervaksentekijät jatkaa kolmijakoisella lippukunnanjohtamismallilla, jossa lpkj,
ohjelmajohtaja ja pestijohtaja vastaavat kukin omalta osaltaan lippukunnan toiminnan
johtamisesta.
Jäsenistö

Lippukunnassa toimii vuoden 2022 alussa kolme sudenpentulaumaa, kolme
seikkailijajoukkuetta, joista yksi sisuryhmä, kaksi tarpojavartiota sekä kaksi
samoajavartiota ja Kipinä-aikuisvartio. Toimintaa on Hervannassa ja Hallilassa.
Hallilan sudenpentulauma jatkaa toimintaansa putkilaumana, eli samassa ryhmässä
on eka-, toka- ja kolmasluokkalaisia lapsia.
Syksyllä mainostetaan Etelä-Hervannan sekä Hallilan kouluissa uusien jäsenten
saamiseksi. Lisäksi mainostetaan somessa sekä Hervannan Sanomissa yhdessä
naapurilippukuntien kanssa.
Yhteistyö
Lippukunta osallistuu aktiivisesti lähialueen lippukuntien kanssa tehtävään
yhteistyöhön Tampereen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin ja Tampereen Eteläisen
seurakunnan kautta. Muihin lippukuntiin pyritään pitämään yllä hyvää henkeä ja
järjestämään yhteistä toimintaa. Kajolle lähdetään yhdessä lippukuntien kanssa
yhteiseen leirilippukuntiin. Tarpoja- ja samoajavartioilla on aiempaa kiinteämmät
suhteet muiden lippukuntien vartioihin, ja tällä saralla pyritään kehittämään
yhteistyötä edelleen.
Eteläinen seurakunta on Terten taustayhteisö. Srk partiotyöntekijä on tärkeä
taustatuki johtajistolle ja hän on paikalla johtajistoissa sekä lippukunnan retkillä,
juhlissa ja muissa tapahtumissa. Srk järjestää pari kertaa vuodessa aktiviteetteja eri
ikäkausille ja niihin osallistutaan aktiivisesti. Lisäksi osallistumme aktiivisesti
vapaaehtoisina seurakuntien toimintaan, kuten yhteisvastuu-keräykseen
lipaskerääjinä.
Seurakunnan lisäksi lippukunta saa taloudellista tukea myös Tampereen kaupungilta
ja lippukunta on mukana Tampereen kaupungin Nuorisopassissa. Lippukunta
osallistuu Tampereen Sisäpiirin aluetapaamisiin ja Tampereen Eteläisen
seurakunnan KATI-kokouksiin.

Tapahtumakalenteri
Tammikuu
ma 10.1. Ryhmien toiminta jatkuu joulutauon jälkeen
la 8.1. Kevätkauden suunnittelukokous koko johtajistolle.
Helmikuu
Hämeen Partiopiirin talvimestaruuskilpailut
Maaliskuu
Ryhmien omia retkiä
Lippukunnan sääntömääräinen kevätkokous

Huhtikuu
Johtajaretki
Koko lippukunnan retki
Lippukunta osallistuu Tampereen Partiolaisten järjestämään suunnistusiltaan
Partioviikko 18.-24.4.
Tampereen Eteläisen seurakunnan partiomessu
Toukokuu
Sudenpennut osallistuvat Hämeen Partiopiirin sudenpentukisaan
Seikkailijat ja sitä vanhemmat osallistuvat Tampereen Partiolaisten Yrjönviestiin, jota
Terte on mukana järjestämässä.
Lippukunnan toimintakausi päättyy perinteiseen kevätjuhlaan.
Samoajat, vaeltajat ja aikuiset osallistuvat partiotaitokilpailu Leon Lenkkiin ja Hilkan
Kilpaan
Tarpojat osallistuvat Hämeen kevätmestaruuskilpailuihin.

Kesäkuu
Puolustusvoimain lippujuhlan päivän tilaisuus Mannerheiminkalliolla
Eteläisen seurakunnan yhteinen vkl kesäretki sudenpennuille
Heinäkuu
Johtajahuolto
Kajo
Elokuu
Kolon siivoustalkoot
Aloitetaan aktiivinen uusien jäsenten rekrytointi kouluilla ja Hervannan Sanomissa
Aloitustapahtuma ja uusien jäsenten vanhemmille infotilaisuus
vko 35 Ryhmien kokoukset jatkuvat kesätauon jälkeen
Syyskauden suunnittelukokous koko johtajistolle
Syyskuu

Isompien erätaitoretki Juuma
Vaeltajat ja aikuiset osallistuvat Tampereen Partiolaisten järjestämään Pottukisaan
Lippukunta osallistuu Tampereen Partiolaisten järjestämään suunnistusiltaan
Seikkailijat ja tarpojat osallistuvat Tampereen Partiolaisten kaupunkikisa
Harhahetkeen
Lokakuu
Tampereen Eteläisen seurakunnan ikäkausiuskontokasvatustapahtuma lokakuun
alussa
Seikkailijat osallistuvat Hämeen Partiopiirin seikkailijakisoihin
Jamboree On The Internet ja Jamboree On The Air seikkailijoille ja sitä vanhemmille
Joulukampanja alkaa lokakuun puolivälissä
Lippukunnan sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuun aikana.
Koko lippukunnan syysretki loka-marraskuussa
Marraskuu
Hämeen Partiopiirin sudenpentutapahtuma
Joulukuu
Tampereen Partiolaisten PJ-night 5.12.
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuudet ja itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
-soihtukulkue
Koko lippukunnan joulujuhla
Johtajiston pikkujoulut

