PARTIOLIPPUKUNTA MARJATAT JA MIKON POJAT RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Partiolippukunta Marjatat ja Mikon pojat aloittaa partiovuoden 2022 edelleenkin koronan
asettamien rajoitusten täyttämässä maailmassa. Uusia ohjeistuksia ja rajoituksia tulee koko
ajan ja niiden kanssa joudutaan tulemaan toimeen vielä pitkään. Myös partiotoiminta kehittyy
ja muuttuu niiden mukana ja erilaisia uusia toimintamuotoja saadaan tai/ja joudutaan
ottamaan käyttöön.
Partiotoimintaa pyritään kuitenkin jatkamaan mahdollisuuksien mukaan normaalein koloilloin
ja retkin terveysturvallisuus huomioiden.Laumoja ja vartioita kannustetaan osallistumaan
oman lippukunnan toimintaan sekä järjestämään omia retkiä, koska useat piirin tapahtumat
saattavat peruuntua. Etäpartiointia kehitetään tarjoamaan uusia keinoja toteuttaa partiota
turvallisemmin. Lippukunta seuraa viranomaisohjeistuksia ja toimii niiden mukaan.
Kaksi sudenpentulaumaa ( Tuliketut ja Liito-oravat), seikkailijavartio Karhut, kaksi
tarpojavartiota (Merkkarit ja Nallekarkit) sekä tarpoja/samoajavartio Telttakepit jatkavat
toimintaansa säännöllisin koloilloin. Lisäksi sisuvartio Menninkäiset sekä aikuispartioryhmä
Kuukkelit järjestävät toimintaa koko vuoden ajan.
Syksyllä pyritään aloittamaan uusi sudenpentulauma johtajaresurssien niin salliessa.
Varainkeruuta järjestetään tarvittavissa olevin keinoin ja tarvittavissa määrin.
Paperinkeräystä jatketaan yhteistyössä Loimi-Hämeen jätehuollon kanssa. Suurin
varainkeruutempaus on loka-marraskuussa tapahtuva partiolaisten adventtikalenterien
myynti. Tähän pyritään partiolaisia aktivoimaan ja lisäksi myyntiä suoritetaan mm.
päivittäistavarakauppojen auloissa.Lisäksi osallistutaan jo perinteeksi muodostuneisiin
haravointitalkoisiin.
Lippukunta järjestää omia vuosittaisia tapahtumia tänäkin vuonna. Rajoitusten sallimin
järjestelyin vietetään Yrjönpäivän iltanuotiota huhtikuussa sekä aloitusiltanuotiota
elo-syyskuussa. Mikkelin kirkkoillassa uudet sudenpennut antavat partiolupauksen lokakuun
alussa. Lippukunnan yhteinen retki pyritään järjestämään syksyllä.
Leireillekin yritetään päästä. Talvileiri järjestetään alkuvuodesta seikkailijaikäisille ja
vanhemmille. Tämän partiovuoden kohokohta on heinäkuussa kuuden vuoden välein
järjestettävä Suomen Partiolaisten Jamboree “Kajo”-suurleiri, jonne ollaan lähdössä isolla
porukalla. Jo sitä ennen kesäkuussa sudenpennut osallistuvat omalle Lounais-Suomen
partioleirille “Tammileirille”. Vuonna 2022 aloitetaan myös seuraavana kesänä järjestettävän
Lapin vaellusmatkan suunnittelu.
Partiotaitokilpailut ovat aina olleet partiotoiminnan suola. Ensi vuonna järjestetään oman
lippukunnan CovaColausCivaCilausPieni Pamaus- partiokisat, jonne odotetaan perinteisesti
osallistujia myös alueen lippukunnista. Jo useamman vuoden suunnitteilla ollut Amazing
Race on myös tarkoitus järjestää alkuvuodesta.
MaMiPo osallistuu myös moniin alueen , partiopiirin ja Suomen partiolaisten järjestämiin
tilaisuuksiin kuten esim partiotaitokisoihin, kursseille ja retkipäiville. Suurin piirin järjestämä

tilaisuus on yleensä toukokuussa järjestettävä partiomarssi Turussa, joka kokoaa yhteen
tuhansia partiolaisia. Toivotaan, että tilaisuus saadaan järjestettyä useamman vuoden
korona tauon jälkeen. Piiri tarjoaa myös koulutusta johtajille ja näihin koulutuksiin kaikki
halukkaat voivat osallistua vaikkapa lippukuntapäivässä. Lisäksi kannustetaan mamipolaisia
osallistumaan partiojohtajien peruskurssille useamman vuoden tauon jälkeen.
Someron seurakunta toimii lippukunnan taustayhteisönä. Lippukunta osallistuu seurakunnan
tilaisuuksiin mm. kolehtia kantamalla. Itsenäisyyspäivänä sekä jouluaattona sytytetään
kynttilät Someron ja Somerniemen sankarihaudoille. Lippuvartiossa toimitaan ainakin
kaatuneiden muistopäivänä.
Lippukunnan hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Lisäksi pidetään koko johtajistolle
suunnittelupäiviä ta/jai muita tapahtumia. Lippukunnan vuosikokoukset pidetään sekä
keväällä että syksyllä.

TAMMIKUU
vk 2 Viikkotoiminta alkaa
29.1. Lippukuntapäivä, Pori
HELMIKUU
5.2. Koukussa, L-SP:n talvimestaruuskilpailut (Tarpojat ja sitä vanhemmat)
27.2 Laskiaistempaus
MAALISKUU
Talvileiri
CovaColausPieniPamausKivaKilaus
Spesiaali
HUHTIKUU
9.4. Riimu, L-SP:n kevätmestaruuskilpailut (seikkailijat/Tarpojat)
23.-24.4. Pertsa ja Kilu Raumalla, Tarpojien taitopäivät, Rauma
23.4 Yrjönpäivä (lauantai?)
Amazing Race
TOUKOKUU
7.5. L-SP sudenpentukilpailut, Salo
14.5. Kurnunkierros, Salo
20.-22.5. L-SP Selviytymismajakka Sotahuuto, Somero
20.-22.5 L-SP äsooässä, Samoajat, Rauma
21.5 Merellinen Retki Katanpään Linnakesaarelle, Aikuiset
KESÄKUU
9.-12.6. Tammileiri Mestarietsivä, Sauvo
11.-12.6 L-SP:n vaeltajafestarit (melontaa ja hengailua)
HEINÄKUU
15.-23.7. Kajo FinnJamboree, Evo, Hämeenlinna

ELOKUU
Partioon ilmoittautuminen
vk 36 viikkotoiminta alkaa

SYYSKUU
Aloitusiltanuotio
24.9 L-SP:n Kybersankarit, Tarpojat. Etänä, vartio samassa paikassa.
LOKAKUU
2.10. Mikkelin kirkkoilta
28.10. Simonpäivät
Koko lippukunnan retki
MARRASKUU
Adventtikalenterien myyntiä
JOULUKUU
6.12 Itsenäisyyspäivän perinteet
Kauneimmat joululaulut Someron kirkossa
24.12. Jouluaaton perinteet

