
TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
 
Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry 
 
Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry on Turun Lausteella toimiva yhteislippukunta, joka on 
perustettu vuonna 1978. Jäsenmäärä on noin 85 henkilöä. Lippukunnan taustayhteisönä on 
Turun Henrikinseurakunta. Lippukunta kuuluu jäsenenä Lounais-Suomen partiopiiriin (L-SP) 
ja Pidä saaristo siistinä -yhdistykseen ja on Partiopurjehtijat ry:n jäsen. Lätynkääntäjien 
toimitila eli kolo sijaitsee Lausteella osoitteessa Raatimiehenpolku 8. 
 
Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät järjestää jäsenilleen Suomen Partiolaisten (SP) 
partio-ohjelman mukaista toimintaa maalla ja merellä. Toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus. 
Lippukunnan toiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita. 
Johtajatehtävissä olevat suorittavat Turvallisesti yhdessä -kurssin. 
 
Toimintavuoden aikana huomioidaan Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus, joka on 
johtajuus. 
 
PARTIO-OHJELMAN TOTEUTTAMINEN 
 
Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry:n toiminnassa noudatetaan suomalaista 
partio-ohjelmaa. Toiminnan organisoimisesta vastaa PJN eli partiojohtajaneuvosto, jonka 
jäseninä ovat kaikki johtajapestissä olevat samoajista aikuisiin. Kaikissa ikäkausiryhmissä 
toimitaan sekaryhminä. Jokaisella ikäkaudella on oma johtajarinki. Lisäksi jokaisella 
ikäkaudella on nimetty ikäkausivastaava. 
 
Ikäkausiryhmät 
 
Sudenpentulaumat (7-9 v.) kokoontuvat viikoittain aikuisten, vaeltajien ja samoajien johdolla. 
Sudenpennut opettelevat käytännöllisiä partiotaitoja leikin ja tarinoiden kautta. Jokainen 
sudenpentu pääsee purjehtimaan ja retkelle. Sudenpennut osallistuvat kesällä 
Henrikinseurakunnan lippukuntien yhteiselle sudenpentuleirille. 
 
Seikkailijajoukkueet (10-12 v.) kokoontuvat viikoittain opettelemaan partion perustaitoja ja 
retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä, retkiä, purjehduksia, 
leirejä ja kilpailuja. Seikkailijat osallistuvat L-SP:n piirileiri Otavalle. 
 
Tarpojajoukkueen (12-15 v.) ohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta. 
Tarppojen teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Tarpojat toimivat 
aktiivisesti kaikissa lippukunnan toiminnoissa ja osallistuvat L-SP:n piirileiri Otavalle. 
 
Samoajajoukkueen (15-17 v.) partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana 
ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. He toimivat yhdessä aikuisten kanssa ryhmien 
johtajina. Samoajilla on mahdollisuus päästä Lätynkääntäjien ritarikunnan kokelasjäseniksi. 
Samoajat osallistuvat L-SP:n piirileiri Otavalle sekä Kaakkois-Turun alueen, L-SP:n ja SP:n 
yhteisiin samoajatapahtumiin. 



 
Vaeltajat (18-22 v.) toteuttavat vaeltajaohjelmaa ja kasvavat aikuisen partiotehtävään kukin 
oman polkunsa kautta. Heitä kannustetaan suorittamaan PJ-peruskurssi. Myös muuhun 
kouluttautumiseen sekä kilpailutoimintaan kannustetaan. Vaeltajat osallistuvat piirileiri 
Otavalle. 
 
Aikuiset (+22 v.) tukevat muiden ikäkausien toimintaa toimien erilaisissa pesteissä kuten 
akeloina, sampoina, luotseina ja kippareina. Aikuisia kannustetaan osallistumaan 
partiokoulutuksiin ja partiotapahtumiin. Partiojohtajan jatkokoulutukseen eli 
Kolmiapila-Gilwell -koulutukseen (Ko-Gi) osallistumista tuetaan. Aikuiset osallistuvat L-SP:n 
piirileiri Otavalle. 
 
Retket ja leirit 
 
Retket ja leirit ovat keskeinen osa partio-ohjelmaa. Lätynkääntäjät retkeilevät aktiivisesti ja 
monipuolisesti siten, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Kevätkaudella 
järjestetään lippukunnan yhteinen retki sekä tutustumisretki mielenkiintoiseen kohteeseen, 
lisäksi seikkailijat osallistuvat seikkailijapeliin eli sepeliin. Syksyllä sudenpennut osallistuvat 
Henkan kisoihin. Seikkailijoille ja sitä vanhemmille on syksyllä yhteinen 
Tampio-partiotaitokilpailu tai retki. Lisäksi ryhmillä on mahdollisuus toteuttaa omia retkiä. 
 
Tänä vuonna Lätynkääntäjät eivät järjestä omaa kesäleiriä. Sudenpennut osallistuvat 
Henrikin seurakunnan lippukuntien yhteiselle sudenpentuleirille, kun taas seikkailijat ja sitä 
vanhemmat osallistuvat L-SP:n piirileiri Otavalle. 
 
Purjehdukset 
 
Meripartiotoiminnan ydin on purjehtiminen. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
purjehduksille, oman ikäkauden tason mukaisesti. Purjehdusta tukevia 
meripartioaktiviteetteja toteutetaan koloilloissa, retkillä ja leireillä. Sudenpennuille 
järjestetään iltapurjehduksia, sitä vanhemmilla on mahdollisuus osallistua sekä ilta-, 
viikonloppu-, että matkapurjehduksiin. Purjehtimaan kutsutaan myös partiolaisten perheitä, 
Lätynkääntäjien tuki ry:n jäseniä sekä seurakunnan ja muiden sidosryhmien edustajia. 
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 mukaisesti. 
 
Tekemällä oppimisen lisäksi samoajaikäisestä eteenpäin on mahdollisuus osallistua 
partiokoulutuksiin. Jäsenille suositellaan erityisesti Ryhmänohjaajakurssia (ROK), 
PJ-peruskurssia (PJPK), Veneenohjaajakurssia (VOK) ja Kipparikurssia sekä 
lippukuntapäivää. Ko-Gi-kurssille osallistumista kannustetaan. Kaikkien samoajaikäisistä 



eteenpäin odotetaan osallistuvan lippukunnan omaan Boss-tilaisuuteen, joka on 
koulutuksellinen virkistystilaisuus. 
 
Koulutusasioiden edistämisestä vastaa lippukunnan pestijohtaja, joka laatii ja päivittää 
lippukunnan koulutussuunnitelmaa yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa. Lippukunta 
maksaa pääsääntöisesti puolet partiokoulutusten kurssimaksuista (ks. Tapahtumamaksujen 
periaatteet nettisivuilta).  
 
Kilpailut 
 
Ryhmät saavat osallistua kilpailuihin oman kiinnostuksen mukaisesti. Kilpailutoimintaan 
lippukunta kannustaa ryhmiään maksamalla 50% osallistumismaksuista Suomessa 
järjestettäviin partiokilpailuihin. 
 
Henrikinseurakunnan lippukuntien kesken järjestetään keväällä yhteinen seikkailijapeli eli 
sepeli. Sudenpennuille tarkoitetut, lippukuntien yhteiset Henkan kisat järjestetään yhdessä 
syksyllä jo viidettä kertaa ja Lätynkääntäjät toimivat tänä vuonna kisojen vastuullisena 
järjestäjänä. Lippukunnan oma partiotaitokilpailu Tampio järjestetään joka toinen vuosi 
syksyisin. 
 
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. Lippukunta osallistuu yhteisvastuukeräykseen ja siihen liittyviin 
partiotempauksiin. Lisäksi osallistutaan seurakunnan tilaisuuksiin kuten adventtimyyjäisiin ja 
hautakynttilöiden siivoustalkoisiin. Lätynkääntäjät osallistuvat myös Betlehemin rauhantulen 
viemiseen johonkin joulunajan tilaisuuteen. 
 
Lätynkääntäjien ritarikunta järjestää johtajatehtävissä olleille Kiitosjuhlan. Ritarikunnan 
jäsenen tunnistaa lättypannun muotoisesta ansiomerkistä. Kokelasjäsenen partiopaidassa 
on sinivalkoinen nauha. 
 
VIESTINTÄ JA VERKOSTOT 
 
Lippukunnan kotisivut osoitteessa www.lätynkääntäjät.fi ovat ensisijainen viestintäkanava. 
Kotisivuilla 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 kirkkovaltuustossa ja 
toimikunnissa, Partiotyön ystävät -yhteistyöryhmässä, L-SP:n meripartiojaoston 



saaristomeren laivueessa ja L-SP:n partiolääkintäryhmässä. Läheisenä 
yhteistyökumppanina on Lätynkääntäjien tuki ry. 
 
Eri lippukuntien välistä yhteistyötä toteutetaan mm. HAPPI-foorumin ja aluekokousten 
kautta. HAPPI-foorumiin kuuluvat Henrikinseurakunnan alueen lippukunnat. Aluekokous 
kokoaa yhteen Kaakkois-Turun alueen lippukunnat.  
 
Taustayhteisö Henrikinseurakunnan tapahtumiin osallistutaan oma-aloitteisesti sekä 
pyynnöstä. Lätynkääntäjät näkyvät seurakunnan toiminnassa mm. apulaisvahtimestareina, 
myyjäisissä, tapahtumien järjestelyissä ja itsenäisyyspäiväkirkossa. Lippukunnanjohtaja 
edustaa lippukuntaa HAPPI-foorumilla, sekä partion ja seurakuntien yhteistyötilaisuuksissa. 
Yhteistyökumppanit ovat tervetulleita kaikkiin Lätynkääntäjien tilaisuuksiin.  
 
TOIMINNAN RAHOITUS 
 
Talouden suunnittelussa pyritään pitkäjänteisyyteen. Osallistumismaksuilla katetaan vain 
osa tapahtumien kuluista, jotta osallistumismaksut pysyvät kohtuullisina. Rahoitus koostuu 
Henrikinseurakunnan myöntämästä toiminta-avustuksesta, seurakuntayhtymän 
myöntämästä veneavustuksesta ja kolon vuokran maksusta, omasta varainhankinnasta 
(mm. adventtikalenterit, myyjäiset, osallistumismaksut, tempaukset) sekä Lätynkääntäjien 
tuki ry:n taloudellisesta tuesta. Retki- ja tapahtumamaksuissa noudatetaan hallituksen 
17.11.2019 hyväksymiä periaatteita. 
 


