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Toimintasuunnitelma 2017 

Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry 

Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry on Turun Lausteella toimiva yhteislippukunta, joka on perus-
tettu vuonna 1978. Jäsenmäärä on noin 70 henkilöä. Lippukunnan taustayhteisönä on Turun Henri-
kinseurakunta. Lippukunta kuuluu jäsenenä Lounais-Suomen partiopiirin ja Pidä saaristo siistinä -
yhdistykseen ja on Partiopurjehtijat ry:n jäsen. Lätynkääntäjien toimitila eli kolo sijaitsee Lausteella 
osoitteessa Raatimiehenpolku 8. 
 
Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät järjestää jäsenilleen partio-ohjelman mukaista toimintaa maalla 
ja merellä. Toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus. Lippukunnan toiminnassa noudatetaan Suomen 
partiolaisten turvallisuusohjeita. Johtajatehtävissä olevat suorittavat Turvallisesti yhdessä -kurssin. 
 
Ohjelmapainotus: Suomi 100 - Yhdessä metsään

PARTIO-OHJELMAN TOTEUTTAMINEN 
 
Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry:n toiminnassa noudatetaan suomalaista partio-ohjelmaa. Toi-
minnan organisoimisesta vastaa PJN eli partiojohtajaneuvosto, jonka jäseninä ovat kaikki johtaja-
pestissä olevat samoajista aikuisiin. Kaikissa ikäkausiryhmissä tytöt ja pojat toimivat sekajoukku-
eina. Jokaisella ikäkaudella on oma johtajarinki. Lisäksi jokaisella ikäkaudella on nimetty ikäkausi-
vastaava. 
 

Kaikki ikäkaudet sudenpennusta aikuiseen aloittavat Yhteiseen partioon -merkin suorittamisen. 

 

Ikäkausiryhmät 
 
Sudenpentulauma (7-9v) kokoontuu viikoittain aikuisten, vaeltajien ja samoajien johdolla. Suden-
pennut opettelevat käytännöllisiä partiotaitoja leikin ja tarinoiden kautta. Jokainen sudenpentu pää-
see purjehtimaan ja retkelle. Sudenpennut osallistuvat lippukunnan omalle kesäleirille. 
 

Seikkailijajoukkue (10-12v) kokoontuu viikoittain opettelemaan partion perustaitoja ja retkeilevät 
paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä, retkiä, purjehduksia, leirejä ja kilpailuja. Seik-
kailijat osallistuvat lippukunnan omalle kesäleirille. 
 

Tarpojajoukkueen (12-15v) ohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta. Tarppo-
jen teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta.  Tarpojat toimivat aktiivisesti kaikissa 
lippukunnan toiminnoissa ja osallistuvat lippukunnan omalle kesäleirille. 
 

Samoajajoukkueen (15-17v) partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus 
ja johtamisharjoittelu. He toimivat yhdessä aikuisten kanssa ryhmien johtajina. Samoajilla on mah-
dollisuus päästä Lätynkääntäjien ritarikunnan kokelasjäseniksi.  Samoajat osallistuvat lippukunnan 
omalle kesäleirille ja veneenohjaajakurssille. 
 

Vaeltajat (18-22v) ja Aikuiset (+22v) tukevat muiden ikäkausien toimintaa toimien erilaisissa pes-
teissä kuten akeloina, luotseina ja kippareina. Vaeltajat kasvavat aikuisen partiotehtävään kukin 
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oman polkunsa kautta ja heitä kannustetaan suorittamaan PJ-peruskurssi. Myös muuhun kouluttau-
tumiseen sekä kilpailutoimintaan kannustetaan. 
 

Retket ja leirit 
 
Retket ja leirit ovat keskeinen osa partio-ohjelmaa. Lätynkääntäjät retkeilevät aktiivisesti ja monipuo-
lisesti siten, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Kevätkaudella järjestetään lippukunnan 
yhteinen yöretki ja tutustumisretki mielenkiintoiseen kohteeseen. Syksyllä sudenpennuille järjeste-
tään päiväretki. Seikkailijoille ja sitä vanhemmille on yhteinen kahden yön syysretki. Lisäksi ryhmillä 
on mahdollisuus toteuttaa omia retkiä. 
 

Lätynkääntäjien oma kesäleiri järjestetään Pyölinrannan leirikeskuksessa viikolla 30. Kesäleiri on 
Heikki Kosken PJ-kurssin välitehtävä. 

 

Purjehdukset 
 
Meripartiotoiminnan ydin on purjehtiminen. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua purjehduk-
sille, oman ikäkauden tason mukaisesti. Purjehdusta tukevia meripartioaktiviteetteja toteutetaan ko-
loilloissa, retkeillä ja leireillä. Sudenpennuille järjestetään iltapurjehduksia, sitä vanhemmilla on mah-
dollisuus osallistua sekä ilta- että viikonloppu- ja matkapurjehduksiin. Purjehtimaan kutsutaan myös 
partiolaisten perheitä, Lätynkääntäjien tuki ry:n jäseniä sekä seurakunnan ja muiden sidosryhmien 
edustajia.  
 

Lätynkääntäjien uuden koulutusaluksen ensimmäinen purjehduskausi alkaa keväällä 2017. Uuden 
veneen kunniaksi järjestetään kastetilaisuus, jonne on tervetulleita kaikki lätynkääntäjät perheineen. 
Uuden aluksen myötä kiinnitetään erityistä huomiota laivapäällystön koulutukseen.  
 

Vuonna 2017 Lätynkääntäjät järjestävät partiopiirin lippukuntien kokoontumispurjehduksen (kiertävä 
järjestelyvuoro.) 
 

Lätynkääntäjien meripartiotoiminnasta vastaa kippareiden ryhmä Mursu. 

 

Koulutus 
 
Kouluttautuminen on tärkeää, jotta partiotehtävissä voi kehittyä. Partio on jo itsessään tekemällä 
oppimisen ympäristö. Koloillat, purjehdukset, retket ja leirit tarjoavat aina tilaisuuden oppia uutta. 
Jokaisella Lätynkääntäjien jäsenellä on oikeus oppia taitoja omien kiinnostuksenkohteiden mukai-
sesti. 
 

Tekemällä oppimisen lisäksi samoajaikäisestä eteenpäin on mahdollisuus osallistua partiokoulutuk-
siin. Jäsenille suositellaan erityisesti Ryhmänohjaajakurssia (ROK), PJ-peruskurssia, Veneenohjaa-
jakurssia (VOK) ja Kipparikurssia sekä lippukuntapäivää. Kaikkien samoajaikäisistä eteenpäin odo-
tetaan osallistuvan lippukunnan omaan Boss-tilaisuuteen, joka on koulutuksellinen virkistystilaisuus. 
 

Koulutusasioiden edistämisestä vastaa lippukunnan koulutusvastaava/pestijohtaja, joka laatii ja päi-
vittää lippukunnan koulutussuunnitelmaa yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa. Lippukunta maksaa 
pääsääntöisesti puolet partiokoulutusten kurssimaksuista.  
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Kilpailut 
 
Vuoden aikana järjestetään lippukunnan oma partiotaitokilpailu Tampio. Ryhmät saavat osallistua 
kilpailuihin oman kiinnostuksen mukaisesti. Kilpailutoimintaan lippukunta kannustaa ryhmiään mak-
samalla osallistumismaksut Suomen Partiolaisten ja Lounais-Suomen partiopiirin kilpailuihin sekä 
harkinnan mukaan muihin kilpailuihin. 
 

Muu toiminta 
 
Lippukunnan omia perinteisiä tilaisuuksia ovat muistelemispäivä, Yrjönpäiväjuhla ja joulujuhla sekä 
yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset. Lätynkääntäjät osallistuvat Lounais-Suomen partiopiirin 
yhteiseen partioparaatiin, partioviikkoon ja partiolaisten itsenäisyyspäiväkirkkoon (2017 järjestely-
vuoro). Lippukunta osallistuu yhteisvastuukeräykseen ja siihen liittyviin partiotempauksiin. Lisäksi 
osallistutaan seurakunnan tilaisuuksiin kuten adventtimyyjäisiin ja hautakynttilöiden siivoustalkoisiin. 
Lätynkääntäjät osallistuvat myös Betlehemin rauhantulen viemiseen johonkin joulunajan tilaisuu-
teen. 
 

Lätynkääntäjät aloittavat oman yhteisvastuun keräystuottojen mahdollistaman hankkeen toteutuk-
sen, joka on suunnattu maahanmuuttajille. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Yhdessä-yhdistys 
ja partiolippukunta Tavastin Liljat.  
 

Lätynkääntäjien ritarikunta järjestää johtajatehtävissä olleille Kiitosjuhlan. Ritarikunnan jäsenen tun-
nistaa lättypannun muotoisesta ansiomerkistä. Kokelasjäsenen partiopaidassa on sinivalkoinen 
nauha. 

 

VIESTINTÄ JA VERKOSTOT 
 
Lippukunnan kotisivut osoitteessa www.lätynkääntäjät.fi ovat ensisijainen viestintäkanava. Kotisi-
vuilla on esillä lippukunnan tapahtumat, ikäkausien toimintakalenterit, avainhenkilöiden yhteystiedot 
sekä linkit tapahtumien ilmoittautumislomakkeisiin. Muita viestintäkanavia ja –tapoja ovat Facebook, 
Instagram, ilmoitustaulut, kirjeet ja sähköposti. Lippukunnan oma Pänkyörkkeli-lehti ilmestyy kerran 
vuodessa. 
 

Lätynkääntäjät on aktiivinen lippukunta erilaisissa verkostoissa. Edustajia lippukunnasta on muun 
muassa seurakuntaneuvostoissa, seurakuntayhtymän toimikunnissa, Partiotyön ystävät –yhteistyö-
ryhmässä, Lounais-Suomen partiopiirin meripartiojaoston saaristomeren laivueessa ja Lounais-Suo-
men partiopiirin partiolääkintäryhmässä. Läheisenä yhteistyökumppanina on Lätynkääntäjien tuki ry. 
 

Taustayhteisö Henrikinseurakunnan tapahtumiin osallistutaan oma-aloitteisesti sekä pyynnöstä. Lä-
tynkääntäjät näkyvät seurakunnan toiminnassa mm. apulaisvahtimestareina, myyjäisissä, tapahtu-
mien järjestelyissä ja itsenäisyyspäiväkirkossa. Lippukunnanjohtaja edustaa lippukuntaa Henrikin-
seurakunnan lippukuntien yhteisellä HAPPI-foorumilla sekä partion ja seurakuntien yhteistyötilai-
suuksissa. Yhteistyökumppanit ovat tervetulleita kaikkiin Lätynkääntäjien tilaisuuksiin. 

 

TOIMINNAN RAHOITUS 
 

Talouden suunnittelussa pyritään pitkäjänteisyyteen. Osallistumismaksuilla katetaan vain osa tapah-
tumien kuluista, jotta osallistumismaksut pysyvät kohtuullisina. Rahoitus koostuu Henrikinseurakun-
nan myöntämästä toiminta-avustuksesta, seurakuntayhtymän myöntämästä veneavustuksesta ja 
kolon vuokran maksamisesta, omasta varainhankinnasta (mm. adventtikalenterit, myyjäiset, osallis-
tumismaksut, tempaukset) sekä Lätynkääntäjien tuki ry:n taloudellisesta tuesta. 2017 talousarvio on 
laadittu tappiolliseksi uuden veneen hankinnan takia.
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Tapahtumakalenteri 2017 
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4.1. Kolon siivoustalkoot  x x x x x x 
6.-7.1. BOSS, Pyölinranta    x x x  
Vko 2 partiokevät alkaa x x x x x x  
Matruusikurssin kertauskurssi    x x x  
7.2. Veneenohjaajakurssin pääsykoe    x x x  
22.2. Muistelemispäivä x x x x x x  
Maaliskuu: hallituksen kokous      x  
18.3. Meripartiojohtajapäivät      x  
24.-26.3. Retki koko lippukunnalle, Kunstenniemi x x x x x x  
2.4. L-SP:n kevätkokous ja lippukuntafoorumi    x x x  
7.-9.4. VOK teoriaosa    x x x  
Huhtikuu: Lätynkääntäjien kevätkokous x x x x x x  
17.-23.4. Partioviikko x x x x x x x 
23.4. Yrjönpäivä x x x x x x x 
Veneenlasku    x x x x 
7.5. Partioparaati x x x x x x x 
Uuden veneen kaste x x x x x x x 
13.5. L-Sp:n sudenpentukilpailut x       
Tutustumisretki x x      
Kiitosjuhla    x x x  
6.6. Boss    x x x  
24.-30.7. Kesäleiri, Pyölinranta x x x x x x  
Kolon siivous  x x x x x x 
15.8. Aloituskokous  x x x x x  
25.-27.8. L-SP:n kokoontumispurjehdus    x x x  
28.8. Sudenpentujen aloitus x       
Turun partiolaisten Partiosyksyn aloitusiltanuotio x x x x x x x 
22.-24. Archipelago Race     x x  
24.9. L-SP:n lippukuntapäivä     x x  
Tampio  x x x x x  
Päiväretki tai Henkan kisat x       
Syysretki  x x x x x  
Veneen nosto   x x x x x 
Lokakuu: Hallituksen kokous      x  
Marraskuu: Lätynkääntäjien syyskokous x x x x x x  
5.11. L-SP:n syyskokous     x x  
Adventtimyyjäiset x x x x x x x 
6.12. Itsenäisyyspäiväkirkko x x x x x x x 
Joulujuhla x x x x x x x 
Hautakynttilöiden siivoustalkoot x x x x x x x 
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