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1. Yleistä 
 
1.1 Yhdistys 
Meripartiolippukunta Nuotiotytöt ry on vuonna 1955 perustettu tyttölippukunta, joka on harjoittanut 
meripartiotoimintaa 1970-luvulta alkaen. Vuosi 2021 on Nuotiotyttöjen 66. toimintavuosi. Tällä 
hetkellä lippukunnassa on noin 250 jäsentä. Viikkotoiminta järjestetään Tuomiokirkkoseurakunnan 
nuortentalolla Turussa. Lippukunnalla on koulutusalus, s/y Pranstaka, sekä pienempi koulutusjolla. 
Lippukunnan käytössä on leirialue Nauvon Korssundissa. 
 

 
 
1.2 Toiminta 
Nuotiotytöissä toteutetaan Suomen Partiolaisten strategian mukaista partiotoimintaa, joka on partion 
päämäärän ja vision mukaista. Suomen Partiolaiset uudistaa strategiansa vuosille 2021-2026, ja 
Nuotiotyttöjen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 tehdään tämän strategialuonnoksen perusteella. 
Vuonna 2021 Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus on katsomus- ja rauhankasvatus. 
 

 
 

 
 
Nuotiotytöissä toimii nykyisen partio-ohjelman mukaisesti kuusi eri ikäkautta, joille kaikille 
järjestetään partio-ohjelman mukaista toimintaa sekä maalla että merellä. Lisäksi lippukunnassamme 
järjestetään toimintaa sisupartiolaisille (aisti-, liikunta- ja kehitysvammaiset partiolaiset).  
 
Partiotoiminnan mahdollistavat vapaaehtoiset aikuiset, jotka yhdessä samoaja- ja vaeltajaikäisten 
partiolaisten kanssa toimivat nuorempien ikäkausiryhmien johtajina, järjestävät tapahtumia ja 
huolehtivat lippukunnan yhdistystoiminnan ja hallinnon toteutumisesta. Vastuutehtävissä toimivat 
partiolaiset pestataan tehtäviinsä. Vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia on vaikuttanut myös 
partiotoiminnan järjestämiseen. Suomen Partiolaiset ja Lounais-Suomen Partiopiiri ovat antaneet ja 
antavat edelleen ohjeita turvallisen partiotoiminnan järjestämiseksi. Partiotoimintaa järjestetään 
todennäköisesti myös keväällä 2021 enemmän ulkotiloissa. Tilanne on tuonut epävarmuutta myös 
vuoden 2021 toiminnan suunnitteluun. 

Partion päämäärä: 
Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset 

ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan 
tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja 

kansainvälisen yhteisön jäsen. 
 

Partion visio: 
Partio – jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa 

Ikäkaudet partiossa (määrä Nuotiotytöissä 10/2020): 
- Sudenpennut: 7-9 -vuotiaat (42hlö) 
- Seikkailijat: 10-11 -vuotiaat (40hlö) 
- Tarpojat: 12-14 -vuotiaat (40hlö) 
- Samoajat: 15-17 -vuotiaat (21hlö) 
- Vaeltajat: 18-22 -vuotiaat (23hlö) 
- Aikuiset: yli 22-vuotiaat (91hlö) 

 
Näistä eri-ikäisiä sisupartiolaisia 15hlö 
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1.3 Tavoitteet 
Lippukunnan toiminnalle on laadittu tavoitteita, joiden avulla toteutetaan laadukasta 
meripartiotoimintaa tytöille. Tavoitteiden pohjalla ovat Suomen Partiolaisten strategian painopisteet 
sekä lippukunnassa työstetty Laadun portaat parempaan lippukuntaan -työkalu, jonka avulla 
lippukunnan toiminnan laatua mitataan ja parannetaan. 
 
 

 
 
 
 

Tavoite 1: Partiotoiminta Nuotiotytöissä on laadukasta ja kiinnostavaa, halukkailla on 
mahdollisuus osallistua toimintaan. 
Taustalla: SP:n strategia (Partio kasvaa) 
Tavoite: Lippukunnan ikäkausipartiolaisten (7-22 -vuotiaat) määrä kasvaa. 
Mittari: Lippukunnan ikäkausipartiolaisten määrä 
Keinot: Partio-ohjelman mukaisen ja laadukkaan ikäkausipartiolaisten toiminnan 

tarjoaminen, ikäkaudesta toiseen siirtymisen tehostaminen, selkeä viestintä 
toiminnasta. 

Vastuuhenkilö: Lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja 
Aikataulu: Tarkastellaan jäsenmäärää marraskuussa 2021. 

 
 

 
 
 
 
 

Tavoite 2: Nuotiotytöt tekee aktiivista yhteistyötä tausta- ja sidosyhteisöjensä kanssa. 
Taustalla: SP:n ohjelmapainotus (Katsomus- ja rauhankasvatus) 
Tavoite: Lippukunnan johtajien katsomus- ja rauhankasvatuksen toteutuksen osaaminen 

lisääntyy. Johtajisto tapaa Turun Tuomiokirkkoseurakunnan yhteyshenkilöitä 
sekä lippukunnan tukiyhdistyksen hallitusta säännöllisesti. 

Mittari: Tapaamisten määrä marraskuuhun 2020 mennessä. 
Keinot: Yhteistyö Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa vuoden 2021 ohjelmapainotuksen 

tuomiseksi lippukunnan toimintaan. Tapaamiset tausta- ja sidosryhmien kanssa.  
Vastuuhenkilö: Lippukunnanjohtaja 
Aikataulu: Tarkastellaan toteutumista kesäkuussa ja joulukuussa 2021. 

Partion strategian painopisteet: 
1. Partio kasvaa 

- Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria. 
- Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. 
- Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luomme rohkeasti uusia tapoja harrastaa. 

2. Partio antaa taidot elämään 
- Partio-ohjelma saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin. 
- Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan. 
- Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta. 

3. Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä 
- Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille. 
- Partio kehittää vapaaehtoisten osaamista monipuolisesti. 
- Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista. 
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Tavoite 3: Nuotiotytöt alkaa luoda systemaattisempaa tapaa suunnitella lippukunnan toimintaa 
2-3 vuoden aikajänteellä. 
Pohjalla: Laadun portaat parempaan lippukuntaan -työkalu (osat 24 ja 25) 
Tavoite: Lippukunta alkaa luoda toiminnalle systemaattisempaa 2-3 vuoden toiminnan 

suunnittelua. Tällöin myös lippukunnan talouden suunnitteluun voidaan luoda 
pitkäjänteisyyttä. 

Mittari: Lippukunnan puolivuotinen toiminnan suunnittelu voidaan tehdä pidemmän 
tähtäimen suunnitelman pohjalta. 

Keinot: Puolivuosittaisen suunnittelun yhteydessä myös pidemmän suunnitelman 
luominen, keskustelua lippukunnan tulevaisuuden näkymistä ja toiveista mm. 
Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumien pohjalta. 

Vastuuhenkilö: Lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja, pestijohtaja, hallitus 
Aikataulu: Kevät 2021: Esitellään ajatus 2-3 -vuotisen toiminnansuunnittelun aloittamisesta 

Syksy 2021: Ensimmäinen luonnos suunnitelmasta 
Kevät 2022: Luonnoksen muokkaaminen 
Syksy 2022: Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan valmistellaan lippukunnan 2-3 
vuoden ”tähtikartta” 

 
 

Tavoite 4: Nuotiotytöt osallistuvat aktiivisesti partiotaitokilpailuihin. 
Taustalla: Nuotiotytöt järjestää syksyllä  2022 Lounais-Suomen partiopiirin partiotaitojen 

mestaruuskilpailut. 
Tavoite: Lippukuntalaisten partiotaitokilpailuosaamisen lisääminen. Jokaisesta 

lippukunnan pt-kisojen kohdeikäkaudesta osallistuu yksi tai useampi joukkue 
järjestettäviin partiotaitokilpailuihin vuoden 2021 aikana. 

Mittari: Kilpailuihin osallistuneiden joukkueiden määrä 
Keinot: Partiotaitokilpailujen markkinointi ikäkausiryhmille, tuki pt-kisoihin lähteville 
Vastuuhenkilö: Ohjelmajohtaja 
Aikataulu: Tarkastellaan kilpailuihin osallistumisen aktiivisuutta marraskuussa 2021. 

 
 

Tavoite 5: Partion kansainvälisyys näkyy Nuotiotyttöjen toiminnassa. 
Taustalla: Laadun portaat parempaan lippukuntaan -työkalu (osa 8) 
Tavoite: Jokaisella lippukunnan ikäkausipartiolaisten (7-22 -vuotiaat) ryhmällä on 

toimintasuunnitelmassaan vähintään yksi kansainvälisyyteen liittyvä aktiviteetti 
vuoden 2021 aikana (esimerkiksi muistelemispäivän aktiviteetit, JOTA-JOTI, 
JOTT, Suomen Partiolaisten Uganda-projekti, Suomen Partiolaisten Nepal-
hanke) 

Mittari: Kansainvälisyyteen liittyvien aktiviteettien määrä ryhmien 
toimintasuunnitelmissa.  

Keinot: Kansainvälisyyteen liittyvien aktiviteettien nostaminen esille ja sitä kautta 
ryhmien toimintasuunnitelmiin. Valitaan kansainvälisistä aktiviteeteista vastaava 
johtaja, joka ohjaa aktiviteettien toteuttamiseen ryhmissä. 

Vastuuhenkilö: Ohjelmajohtaja 
Aikataulu: Tarkastellaan kansainvälisyyteen liittyvien aktiviteettien toteutumisen määrää 

marraskuussa 2021. 
 
 
1.4 Hallinto 
Lippukunnan hallinto ja sen työnjako on määritelty yhdistyksen säännöissä. Yhdistystoiminnasta 
päätetään kevät- ja syyskokouksissa, joihin kaikilla yhdistyksen jäsenillä on osallistumisoikeus, ja 
äänioikeus on yli 15-vuotiailla. Yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta vastaa yhdistyksen 
sääntömääräisessä syyskokouksessa valittava hallitus. 
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Lippukunnan käytännön toimintaa ohjaavat lippukunnan johtajistosta koostuvat 
partiojohtajaneuvosto ja kipparineuvosto. Ne vastaavat partio-ohjelman toteutumisesta, vastuista ja 
käytännöistä. Partiojohtajaneuvosto kokoontuu johtokolmikon (lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja 
ohjelmajohtaja) johdolla kuukausittain, ja kokoukset ovat avoimia kaikille lippukunnan 
johtajapesteissä toimiville täysi-ikäisille johtajille. Kipparineuvosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. 
Kipparineuvosto vastaa aluksen päälliköiden johdolla meripartio-ohjelman toteutumisesta, ja 
kokoukset ovat avoimia kaikille koulutusaluksellamme toimiville kippareille ja försteille. 
Lippukunnassa toimii myös useita toimikuntia, kuten ansiomerkkitoimikunta, 
varainhankintatoimikunta ja viestintäryhmä, jotka vastaavat jostain tietystä lippukunnan toimintaa 
tukevasta osa-alueesta. Ansiomerkkitoimikunnan jäsenet yhdistyksen sääntömääräisessä 
syyskokouksessa, varainhankintatoimikuntaan ja viestintäryhmään voidaan ottaa kaikki halukkaat 
kesken kaudenkin. 
 
1.5 Tausta- ja sidosryhmät 
Nuotiotyttöjen taustayhteisöjä ovat Turun Tuomiokirkkoseurakunta sekä Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymä. Lisäksi lippukunnan toimintaa tukee tukiyhdistys Nuotiotyttöjen Tuki ry, joka 
ylläpitää Nauvon leirialuetta. Lippukunnan toimintaa tukee myös Äitikerho, jonka jäsenet ovat myös 
lippukunnan tukiyhdistyksen jäseniä. Nuotiotytöt tekee yhteistyötä Lounais-Suomen Partiopiirin ja 
Etelä-Turun alueen muiden lippukuntien kanssa sekä muiden turkulaisten lippukuntien kanssa. 
Tiivistä yhteistyötä tehdään veljeslippukuntamme Partiopoikalippukunta Turun Sinikotkien kanssa. 
 
 
2. Ohjelmatoiminta 
 
2.1 Viikkotoiminta 
Nuotiotytöt järjestää kaikille ikäkausille partio-ohjelman mukaista viikkotoimintaa, jonka pohjalla on 
puolivuotista kautta varten tehtävä toimintasuunnitelma. Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat 
kokoontuvat kerran viikossa, samoajat ja vaeltajat harvemmin. Viikkotoiminnassa johtajat järjestävät 
kunkin ikäkauden ohjelman mukaisia aktiviteetteja. 
 
2.2 Retki- ja leiritoiminta 
Nuotiotytöt järjestää kaikille ikäkausille retki- ja leiritoimintaa. Lippukunnan yhteisten retkien ja 
leirien lisäksi järjestetään ikäkausiryhmien omia retkiä. Lisäksi lippukunta osallistuu Lounais-
Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten suurleireille. Vuonna 2021 Nuotiotytöt osallistuu vuodelta 
2020 siirtyneelle Lounais-Suomen Partiopiirin kesäleiri Otava 2020:lle, jonne osallistuvat 
seikkailijaikäiset ja sitä vanhemmat nuotiotytöt. Lippukunta järjestää sudenpennuille mahdollisuuden 
osallistua kesäleirille kesällä 2021. 
 
2.3 Meripartiotoiminta 
Nuotiotyttöjen meripartiotoiminnan pohjana on Suomen Partiolaisten meripartio-ohjelma. 
Meripartio-ohjelmaa toteutetaan ikäkausien tavoitteiden mukaisesti purjehtien 
koulutusaluksellamme s/y Pranstakalla ja jollalla, sekä ryhmien kokouksissa. Keväällä, kesällä ja 
syksyllä järjestetään kaikille ikäkausille iltapurjehduksia Pranstakalla. Seikkailijaikäisille ja sitä 
vanhemmille ikäkausipartiolaisille järjestetään viikonloppupurjehduksia siten, että jokaisella on 
mahdollisuus osallistua oman ikäkautensa purjehdukselle. Lisäksi kesällä järjestetään 
matkapurjehduksia, joilla osallistujat ovat tarpojaikäisiä ja sitä vanhempia partiolaisia. Kesäisin 
tarpojaikäiset ja sitä vanhemmat nuotiotytöt pääsevät harjoittelemaan purjehdustaitojaan myös 
jollailemalla. Kesällä 2021 koulutusaluksemme Pranstaka osallistuu Lounais-Suomen Partiopiirin 
kesäleiri Otava 2020:lle. Vuonna 2021 Turussa järjestetään Tall Ships’ Races -tapahtuma. 
 
2.4 Kilpailutoiminta 
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Nuotiotytöt osallistuu Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailuihin. 
Näiden kilpailujen lisäksi osallistutaan sudenpentujen ja seikkailijoiden piirikohtaisiin 
partiotaitokilpailuihin. Nuotiotytöt järjestää myös lippukunnan omaa Nuotiomestari-
partiotaitokilpailua, joka on kohdistettu seikkailija- ja tarpojaikäisille nuotiotytöille. Lisäksi 
osallistutaan Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailuihin. Vuonna 2021 
kilpailuihin osallistujat markkinoivat lippukunnan järjestämiä vuoden 2022 syksyn 
partiotaitokilpailuja. 
 
 
3. Koulutustoiminta 
 
Nuotiotytöissä pestijohtaja vastaa siitä, että kaikki pesteissä toimivat johtajat ovat tehtäviinsä 
koulutettuja. Johtajia kannustetaan osallistumaan Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän 
mukaisiin koulutuksiin ja lippukunta järjestää koulutusta myös itse. Kaikkien ikäkausiryhmien 
johtajien ja täysi-ikäisten partiolaisten tulee suorittaa Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -
koulutus. 
 
 
4. Viestintä 
 
Nuotiotyttöjen toiminnasta viestitään jäsenille ja jäsenten huoltajille sähköpostitse tiedotuskirjeen 
välityksellä, jossa kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Lisäksi lippukunnalla on 
nettisivut, joilla tiedotetaan lippukunnan toiminnasta. Lippukunta näkyy myös sosiaalisessa mediassa 
Facebook-sivun ja Instagram-tilin kautta. Ikäkausipartiolaisten huoltajille on luotu sähköpostilistat, 
joilla ryhmien johtajat voivat viestiä ryhmän asioista. Kahdesti vuodessa julkaistaan lippukunnan lehti 
Vatupassi. Lippukunnan johtajiston kesken tiedotus toteutuu sähköpostitse, puhelimitse ja 
WhatsApp-ryhmissä. Lippukunnan viestinnästä vastaa viestintävastaava yhdessä viestintäryhmän 
kanssa. 
 
 
5. Talous ja varainhankinta 
 
Lippukunnan talous perustuu Turun Tuomiokirkkoseurakunnan myöntämään toiminta-avustukseen, 
tukiyhdistyksen taloudelliseen tukeen ja lippukunnan omaan varainhankintaan.  Lippukunnan 
varainhankinnasta vastaa varainhankintatoimikunta, jonka toiminta on käynnistetty uudelleen 
vuonna 2019. Merkittäviä lippukunnan omia varainhankintamuotoja ovat mm. Nuotiotyttöjen ja 
Sinikotkien perinteiset itsenäisyyspäivän myyjäiset sekä Suomen Partiolaisten joulukampanja. Lisäksi 
järjestetään erilaisia varainhankintatempauksia ja myydään lippukunnan omia tuotteita. Lippukunta 
tarjoaa taloudellista tukea retkille, leireille, partiotaitokilpailuihin ja koulutuksiin osallistumiseksi 
erikseen sovittujen sääntöjen mukaan. 


