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1. YLEISTÄ 

Napapiirin Tytöt ry on rovaniemeläinen partiolippukunta, jonka tarkoituksena on järjestää 

partiotoimintaa alueen nuorille. Lippukunta kuuluu Lapin Partiolaisiin, joka on Suomen 

Partiolaisten pohjoisin piiriorganisaatio.  

Lippukunta toimii yhteistyössä pääasiassa taustayhteisönä toimivan Rovaniemen 

seurakunnan, veljeslippukunta Napapiirin Pojat ry:n sekä Napapiirin Tyttöjen ja Napapiirin 

Poikien vanhempainyhdistyksen kanssa. Muita läheisiä yhteistyötahoja ovat rovaniemeläiset 

lippukunnat Lapin Samoilijat ry ja Aavanvalkea ry. 

Napapiirin Tytöt ry toimii vuonna 2022 Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n 

ohjelmapainotuksen “Sanoista tekoihin” mukaisesti. 

 

Toiminnan tavoitteet 2022 

Vuonna 2022 partiotaitokilpailut ovat merkittävässä osassa lippukunnan toimintaa.  Napapiirin 

Tytöt järjestää yhdessä muiden rovaniemeläisten lippukuntien kanssa kevään 

partiotaitokilpailut alueen sudenpennuille ja seikkailijoille. Piirin syys pt -kisat ovat Napapiirin 

Tyttöjen vastuulla sekä olemme aktiivisina tekemässä kevättalvella 2023 olevia partiotaitojen 

talvi SM-kisoja, jotka ovat Lapin Partiolaisten järjestelyvuorossa. Nämä kaikki kisat tarvitsevat 

tekijöitä, meitä kaikkia sekä meidän tukijoukkoja. Meillä on loistava mahdollisuus näyttää 

omaa osaamistamme muille. Kisat vaativat meiltä aikaa ja työtä, mutta ne antavat meille 

mahdollisuuden tehdä asioita yhdessä, oppia, saada kisainnostusta lippukuntaan ja vahvistaa 

lippukuntalaisten me-henkeä. Lippukunta kannustaa myös osallistumaan muihin pt-kilpailuihin 

maksamalla osallistumismaksuja. 



 

 

Tänä vuonna on kaksi suurta leiriä: pohjoisten piirien yhteinen talvileiri Hile pääsiäisenä sekä 

kansallinen suurleiri Kajo heinäkuussa, joihin lippukunta kannustaa jäseniään osallistumaan. 

Nuoremmat ikäkaudet eivät pääse vielä osallistumaan suurleirille, jonka vuoksi lippukunta 

järjestää sudenpennuille ja seikkailijoille oman kesäleirin.    

Johtajat ovat lippukunnan voimavara ja ilman sen johtajia lippukunta ei toimi. Kaikkien 

pesteissä toimivien kanssa käydään pestikeskustelu, joka sitouttaa toimimaan pestissä tietyn 

ajan ja jokaista tuetaan pestissään. Johtajista pidetään huolta kouluttamalla heitä tehtäviin, 

mahdollistamalla osallistumisia piirin ja SP:n tapahtumiin sekä järjestämällä johtajahuoltoa 

vastuullisten lippukuntatehtävien vastapainoksi.  

Lippukuntien kämpät pidetään kunnossa järjestämällä mm. yhteisiä siivous-, kunnostus- ja 

puutalkoita, jotta niissä on turvallista retkeillä. Johtajia rohkaistaan lähtemään ryhmiensä 

kanssa lisäksi laavu- ja telttaretkille. Lippukunnassa käytetään aktiivisesti retkiselosteita ja -

ilmoituksia. 

 

Aikuisille ja johtajille maksetaan osallistumismaksu, mikäli he osallistuvat lippukunnan leireille 

ja tapahtumiin ryhmiensä kanssa tai toimivat tapahtumassa johtajatehtävissä. Näin 

mahdollistetaan mahdollisimman monen ryhmän osallistuminen ikäkausiohjelmiin riittävällä 

määrällä aikuisia. 

Lippukuntatoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi suunnitellaan lippukunnan toimintaa pitkällä 

tähtäimellä ja valmistaudutaan ajoissa uusien jäsenten liittymiseen syksyllä kartoittamalla 

ryhmä- ja johtajatilannetta. Lippukunnan pesteissä ja tapahtumissa käytetään parijohtajuutta. 

Pyritään kasvattamaan aktiivisten johtajien määrää viikkotoiminnan lisäksi myös muussa 

lippukunnan toiminnassa. Kannustetaan nuoria johtajuuteen ja ottamaan vastuullisempia 

pestejä, joissa voidaan kasvaa vanhemman partiolaisen tuella. 

 

2. IKÄKAUSITOIMINTA 

Ikäkaudet sudenpennuista tarpojiin kokoontuvat kerran viikossa. Ryhmät käyvät retkillä 

vähintään pari kertaa vuodessa ja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan eri tapahtumiin ja 

leireille. 

Samoajat ja vaeltajat kokoontuvat kerran kuukaudessa ja toteuttavat oman ikäkauden 

ikäkausiohjelmaa sekä retkeilevät. Tukenaan heillä on ikäkausivastaava tai luotsi. Samoajat 



 

 

toimivat pääasiassa tarpojaryhmien  johtajina ja vaeltajia toimii nuorempien ikäluokkien 

johtajina. Samoajat ja vaeltajat osallistuvat muutenkin aktiivisesti lippukunnan toiminnan 

järjestämiseen.  

Sisupartiolaiset kokoontuvat ja retkeilevät ryhmiensä kanssa ja he osallistuvat 

mahdollisuuksien mukaan eri tapahtumiin ja leireille. Lippukunta kustantaa henkilökohtaisten 

avustajien osallistumismaksut lippukunnan ja piirin retkille, tapahtumiin ja leireille, mikäli piiri 

tai muu taho ei tee sitä. 

Aikuiset toimivat pääsääntöisesti ryhmänjohtajina tai mahdollistavat muuten lippukunnan 

toimintaa. Lisäksi aikuiset voivat käydä retkillä ja osallistua erilaisiin tapahtumiin, leireille ja 

koulutuksiin. Lippukunnan aikuisryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa toteuttaen 

keskenään partiomaista ohjelmaa.  

 

 

3. VIESTINTÄ 

Viestinnän tavoitteena on antaa jäsenistölle monipuolinen ja kattava tiedotus lippukunnan, 

piirin ja keskusjärjestön toiminnasta. Lisäksi viestinnällä pyritään markkinoimaan 

partiotoimintaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Sosiaalisen median viestintää 

tehdään yhdessä veljeslippukunta Napapiirin Pojat ry:n kanssa. 

Johtajistoa voidaan tarpeen mukaan kouluttaa esimerkiksi sosiaalisen viestinnän käyttöön, 

jotta nuoremmat jäsenet oppivat viestintäkanavien hyötykäyttöä johtajiltaan. Viestinnässä 

pyritään käyttämään jäsenille sopivia viestintätapoja ajan hermolla mukana pysyen. 

Tavoitteena on, että vuonna 2022 jatketaan lippukunnan nettisivujen ja kattavuuden 

kehittämistä. TikTokin käyttö käynnistetään uudelleen, jotta näkyvyys nuorison keskuudessa 

kasvaisi. 

Sosiaalinen media 

Lippukunta pyrkii aktiivisesti päivittämään profiilejaan sosiaalisessa mediassa. Napapiirin 

Tytöissä toimii omat somevastaavat, jotka vastaavat profiilien päivittämisestä, 

ajankohtaisuudesta ja organisoinnista. 

Lippukunnan Facebook-sivu löytyy Napapiirin Tytöt ry -nimellä, ja sitä käytetään aktiivisesti 

lippukunnan toiminnasta tiedottamiseen ja markkinointiin. Julkisten sivujen lisäksi 



 

 

lippukunnalla on Napapiirin Tytöt -ryhmä, joka toimii kaikkien lippukunnan jäsenten ja 

mahdollisesti myös jäsenten huoltajien välisessä viestinnässä. Ryhmän ylläpitäjinä toimii 

lippukunnanjohtaja, viestintävastaava ja sometiimi. 

Napapiirin Tyttöjen profiili Instagramissa on @napapiirintytot. Lisäksi lippukunnan tunnisteena 

käytetään #napapiirintytöt sekä halutessaan muita lippukuntaan viittaavia tunnisteita. 

Partiotoiminnasta kuvia lisättäessä on hyvä muistaa myös #lapinpartiolaiset ja #partioscout. 

Instagramia käytetään pääsääntöisesti toiminnan esittelyyn, tunnelmointiin ja markkinointiin 

sekä satunnaisesti jäsentiedotukseen. 

Tiktok-tili napapiirin_tytot perustettiin vuoden 2020 lopussa. TikTok on lyhyiden videoiden 

jakamiseen tarkoitettu mobiilisovellus. 

Nettisivut 

Lippukunnan nettisivut on päivitetty kesällä 2021, jolloin lippukunta otti käyttöön valmiin 

Suomen Partiolaisten tarjoaman nettisivupohjan, jonne sisällön tuottamisesta vastaa 

lippukunta. Lippukuntaan on pestattu www-vastaavia, joiden kautta sisältöä nettisivuja 

päivitetään. Nettisivut toimivat pääasiallisesti toiminnan tiedottamisessa (esim. tapahtumat, 

toimintaryhmät, ajankohtaisasiat), ja niitä pyritään päivittämään aktiivisesti. 

Uusien nettisivujen lisäksi lippukunta on otettu käyttöön @partio.fi -sähköposteja ja niiden 

kanssa O365-palvelun. Office 365 -käyttäjätunnus (etunimi.sukunimi@partio.fi) myönnetään 

Suomen Partiolaisten, partiopiirien ja lippukuntien taloudellisesti ja toiminnallisesti sekä 

työmäärällisesti merkittävissä luottamustehtävissä toimiville partiolaisille ja työntekijöille.  

Kaiku-sähköpostitiedote 

Lippukunnan hallitus kokoaa ja lähettää noin kerran kuussa, ja tarvittaessa, kaikille 

jäsenmaksunsa maksaneille kuluvana vuonna 15 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille 

jäsenille Kaiku-sähköpostitiedotteen. Tiedote kootaan lippukunnan, piirin ja keskusjärjestön 

ajankohtaisista asioista, minkä lisäksi jäsenet voivat laittaa tiedotettavia asioita Kaiun 

kokoajille. 

Lippukuntalehti Näppis 

Lippukuntalehti Näppis on elvytetty korona-aikana ja se ilmestyy noin kaksi kertaa vuodessa. 

Lehden toimitus ottaa vastaan ideoita, tekijöitä ja juttuja. 

 



 

 

4. KOULUTUKSET  

Lippukunta kannustaa johtajiaan kouluttautumaan erilaisilla piirin ja keskusjärjestön 

järjestämillä kursseilla ja tapahtumissa tukemalla osallistumis- ja matkakuluissa. 

Lippukunnan järjestämät koulutukset 

Lippukunta pyrkii hankkimaan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa järjestetään yhdessä EA-

koulutus lippukunnan jäsenille tulevana syksynä. 

 

Piirin ja keskusjärjestön järjestämät koulutukset 

Lapin Partiolaiset järjestää useita johtajille suunnattuja koulutuksia. Erityisesti lippukunnan 

samoaja-ikäisiä kannustetaan osallistumaan ryhmänohjaajakurssille sekä vaeltajia ja aikuisia 

lähtemään partiojohtajan peruskurssille.  

Suomen Partiolaiset järjestää vuonna 2022 mm. valmentajakoulutuksen ja Ko-Gi-kurssin. 

Myös hyviä verkkokoulutuksia on tarjolla. 

 

 

5. LIPPUKUNNAN TAPAHTUMAT 

Lippukunta järjestää partioviikolla Yrjönpäivän juhlan sekä itsenäisyyspäivän aaton iltakirkon 

yhdessä muiden rovaniemeläisten lippukuntien ja Rovaniemen seurakunnan kanssa. 

Tilaisuuksissa uudet partiolaiset antavat partiolupauksensa, ja lippukunnat jakavat 

ansiomerkkejä ja huomionosoituksia. 

Lippukunta järjestää yli 15-vuotiaille johtajahuollollisia tapahtumia. Tapahtumien tarkoitus on 

nostattaa johtajaikäisten yhteishenkeä ja saada matalan profiilin toimintaa johtajille ilman 

järjestämisvastuuta. 

Leirit 

Kesäleiri järjestetään sudenpennuille ja seikkailijoille. Lippukunta järjestää kaikille ikäkausille 

tänä vuonna vain syysleirin, sillä tarjolla on suurleirejä pääsiäisenä ja kesällä jonne lippukunta 

kannustaa jäseniään lähtemään. Leireillä järjestetään partiomaista toimintaa osallistuville 

ikäkausille. Jäsenet samoajaikäkaudesta ylöspäin toimivat pääsääntöisesti leirin järjestäjinä. 



 

 

Partiotaitokilpailut 

Lippukunta kannustaa jäseniään osallistumaan piirin ja keskusjärjestön partiotaitokilpailuihin, 

joita järjestetään niin talvi-, kevät- kuin myös syyskaudella. Lippukunta tukee 

partiotaitokilpailuihin osallistuvia vartioita maksamalla näiden osallistumismaksut kisoihin. 

Tänä vuonna erityisesti kannustetaan jokaista johtajaikäistä ilmoittautumaan 

partiotaitokilpailujen järjestelytehtäviin. Lippukunta on yhtenä järjestämässä sudenpentu- ja 

seikkailijakisoja keväällä sekä järjestämisvastuussa syksyn pt-kisoissa. Lisäksi loppuvuonna 

tarvitaan apua talven 2023 SM-kisojen onnistumiseksi.  

 

 

 

6. TAPAHTUMAKALENTERI 2022 

 

Tammikuu          

 

Helmikuu 

24.2.2022   Vuosikokous       

22.2.2022              Muistelemispäivä     LPK 

 

Maaliskuu 

12.-13.3.2022   Talvi SM-kisat, Kajaani   SP 

26.-27.3.2022   Talouden ja hallinnon koulutus,  Piiri, Simo 

27.3.2022    Piirin kevätkokous, Simo   PiHa 

27.3.2022   Johtokolmikkotapaaminen,   Piiri, Simo 

27.3.2022   Piirin talvi-pt-kisat, Sodankylä   Piiri   

 

Huhtikuu 

8.-10.4.2022   PJ-kurssi osa 1, Savukoski   Piiri 

14.-18.4.2022   Hile 2022, Sarriojärvi    3 Piiriä 

Lumiluolavaellus    LPK 

22.-23.4.2022   Pj-kurssi osa 2, Savukoski   Piiri 

18.-24.4.2022    Partioviikko     LPK 

23.4.2021   Yrjönpäivänjuhla    LPK 

 



 

 

 

Toukokuu 

14.5. SuSe kisat     Rovaniemen lpkt 

19.5.     Johtajahuoltoilta    Hallitus 

20.-22.5.2022   RO-kurssi     Piiri 

 

   

Kesäkuu 

10.-12.6.2022   JMTK-kurssi     Piiri 

Valmistuvien muistaminen   Hallitus 

22.-26.6.2022   VAIVA vain aikuisten vaellus,   Piiri, UKK puisto 

 

Heinäkuu 

15.-23.7.2022    Finnjamboree Kajo, Evo   SP 

SuSe-leiri     LPK 

 

Elokuu 

    Eläintarha     LPK 

    Kauden aloitustapahtuma   LPK, Ikävat 

20.8.    Kämppätalkoot   Vanhempainneuvosto 

  

Syyskuu 

9.-11.9.2022   Akela- ja sampokurssit, Pello   Piiri 

17.-18.9.2022   Piirin pt-syyskisat, Rovaniemi   

 

 

Lokakuu 

Piirin syyskokous    Piiri 

    Syysleiri/vaellus    LPK 

 

Marraskuu 

    Adventtikalenterikampanja   LPK 

18.-20.11.   Johtajaviikonloppu    Hallitus 

 

Joulukuu 

5.12.2021   Itsenäisyyspäivänaaton kirkko    



 

 

    Lippukunnan ikäkausien puurojuhlat  IkäVat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


