
TOIMINTASUUNNITELMA 2023, Maahiset ry

1. Yleistä
Maahiset ry:n toimintasuunnitelman teemana vuodelle 2023 on ”Loistolla laatua toimintaan!".
Tavoitteena on kehittää viikkotoimintaa aktiivisesti, jotta taataan toiminnan jatkuminen myös
tulevaisuudessa. Erityisesti panostetaan toiminnan laatuun.

Teeman mukaisesti toiminnan painopiste vuonna 2023 on kattavasti myös retki- ja
leiritaitojen kartuttamisessa.

Lippukunnan tavoitteena on saada Loistolippukunta – tunnustus toimintavuoden syksyllä.
Toiminnassa pidetään vahvasti mukana myös Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus
vuodelle 2023: ”Sanoista tekoihin!”. Ohjelmapainotuksen teemana ovat YK:n Kestävän
kehityksen tavoitteet.

2. Koulutustoiminta
Lippukunnassa toteutetaan ja osallistutaan partion koulutusjärjestelmän mukaiseen
koulutukseen. Moduuleista rakentuvat koulutuskokonaisuudet tarjoavat joustavaa ja
monimuotoista koulutusta kaikissa aikuisen mahdollistajan pesteissä.

Osa koulutuksesta on sijoitettu osaksi partio-ohjelmaa, mm. Partiojohtaja-peruskurssi on osa
vaeltajaikäkauden ohjelmaa ja sitä suositellaan vahvasti kaikille kohderyhmään kuuluville.

Maahiset tukee jäsentensä kouluttautumista ja kustantaa suurimman osan
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tai Suomen Partiolaisten järjestämien kurssien
osallistumismaksuista. Lippukunta pyrkii koulutustoiminnallaan siihen, että jokainen voi
löytää oman, mielekkään paikan partiossa ja kouluttaa sekä kouluttautuu kyseiseen
tehtävään parhaansa mukaan.

Kaikkien lippukuntapesteissä toimivien johtajien, ohjaajien jne. tulee kouluttautua pestin
mukaisella koulutuksella.

3. Ohjelmatoiminta
Lippukunnassa toteutetaan partio-ohjelmaa viidessä ikäkaudessa. Nuorimpien kolmen
ikäkauden (7-14v) toiminta koostuu ensisijaisesti viikkokokouksista ja retkistä. Yli 15-vuotiaat
toimivat oman ohjelmatoimintansa lisäksi pesteissä, esimerkiksi ryhmänjohtajina. Vuonna
2023 Maahiset osallistuu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kilpailuihin ja tapahtumiin
jäsenistön innostuksen ja mielenkiinnon mukaisesti. Kaikkiin PäPan järjestämiin tapahtumiin
osallistumista suositellaan.



Osallistumiskynnystä madalletaan kustantamalla osallistumismaksuja ja yhteiskuljetuksia.
Lippukunnan tase on koronapandemian vuoksi jäänyt useampana vuonna ylijäämäiseksi,
joten lippukunta kustantaa normaalia suuremman osan tapahtumien osallistumismaksuista
myös vuonna 2023.

Kilpailutoiminta

Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat osallistuvat vuoden aikana omien ikäkausiensa
partiotaitokilpailuihin. Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojakisoissa sovelletaan opittuja taitoja
käytäntöön.

Kaikille halukkaille annetaan mahdollisuus osallistua partiotaitokilpailuihin ja kilpailuihin
osallistumista kannustetaan.

Retki- ja leiritoiminta

Retkien aikana opitaan uusia taitoja ja syvennetään viikkotoiminnassa opittuja asioita.
Tarkoituksena on myös tuottaa uusia elämyksiä ja oppia toimimaan luonnossa.

Maahiset järjestää vuoden aikana lippukuntaretken syksyllä. Lisäksi ryhmät järjestävät omia
retkiään oman innostuksensa mukaisesti, tavoitteena on että jokainen ryhmä järjestäisi
vuoden aikana ainakin yhden oman retken.

Lippukuntaleiri järjestetään heinäkuussa Ahvenanmaalla.

Leirille odotetaan kaikkia lippukunnan jäseniä. Leiri on avoinna myös ei-vielä-partiolaisille,
erityisesti lasten huoltajille ja muuten vaan kiinnostuneille.
Kesäleiri on hyvä mahdollisuus tutustuttaa huoltajia partiotoiminnan maailmaan ja tätä kautta
pyritään kannustamaan heitä mukaan myös viikkotoimintaan.

4. Partioaatteellinen toiminta
Partioaatteellinen kasvatus on osa Maahiset ry:n partiotoimintaa. Vuonna 2023 Maahiset
ottaa mahdollisuuksien mukaan osaa mahdolliseen partioparaatiin.
Lippukunnan taustayhteisöinä ja tukijoina toimivat Malmin seurakunta ja Siltamäen Lions
Club.

5. Viestintä
Maahiset ry:n tiedotus ja viestintä tapahtuu pääosin sähköpostilla, Instagramissa,
Facebookissa ja lippukunnan kotisivuilla. Tiedotustoiminta on elintärkeä osa toimintaa ja sitä
pyritään tehostamaan ja varmistamaan tiedonkulku kotiin asti.



Johtajien informointiin käytetään ensisijaisesti sähköpostia sekä johtajiston
WhatsApp-ryhmiä. Lippukunnan hallitus kokoustaa n. kerran kuukaudessa, koko johtajistolle
suunnattuja Johtajaneuvostoja järjestetään niin ikään kerran kuussa. Johtajaneuvostoissa
tiedotetaan johtajistoa ja suunnitellaan yhteisiä asioita.

Maahisten nettisivuilta löytyy perustiedot lippukunnasta, tulevista ja menneistä tapahtumista
sekä johtajista ja heidän yhteystiedoistaan. Nettisivuilla välitetään tietoa lippukunnan
toiminnasta, historiasta, jäsenistä, toimintaryhmittymistä sekä muista tärkeistä ja
ajankohtaisista asioista. Lippukunnan sivut löytyvät osoitteesta www.maahiset.net.

Lippukunnan sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä helmi-maaliskuussa ja
syksyllä marras-joulukuussa.

6. Varainhankinta ja talous
Varainhankinnan pääpaino on adventtikalenterikampanjassa.

Myös uusia varainhankintakeinoja etsitään ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan.
Lippukunnan taloustilanne on kuitenkin sellainen, että mitään akuuttia tarvetta ylimääräiselle
varainhankintatoiminnalle ei pitäisi olla.

7. Edustus partiotapahtumissa
Maahiset ry pyrkii edustamaan itseään partiotilaisuuksissa vähintään yhdellä lippukuntaa
edustavalla partionjohtajalla. Lippukunnan hallitus nimeää edustajat mahdollisiin
edustustilaisuuksiin.



8. Tapahtumakalenteri 2023

Tammikuu
- 2.-6.1. PJ-PK 1/23 (ilmo päättyy 30.11.) (PÄPA)
- 21.-22.1. EA1 kaupunkikurssi (PÄPA)
- Hallitus
- JN
- Sunnuntainutat
- Viikko 3 Kokoukset alkavat (17.1.)

Helmikuu
- 10.2.-5.3. PJ-PK 2/23 (PÄPA)
- 13.-15.2. EA2 (PÄPA)
- vko 7 Aluetapaaminen 1/23
- Lions-Rieha (Lions Club)?
- Koulujen talviloma (vko 8)
- 28.2. ILMOPORRAS kevään koulutuksiin päättyy (PÄPA)
- Hallitus
- JN
- Sunnuntainutat

Maaliskuu
- Kevätkokous + JN
- Hallitus
- Sunnuntainutat

Huhtikuu
- 6.-10.4. PJ-PK 3/23
- Hiihtovaellus pääsiäisenä
- 19.4. Partioviikko alkaa (SP)
- Hallitus
- JN
- Sunnuntainutat

Toukokuu
- 17.-21.5. PJ-PK 4/23
- vk. 21 Vikat kokoukset
- Aluetapaaminen 2/23
- 17.-21.5. Helavaellus Nuuksiossa
- Hallitus
- JN
- Sunnuntainutat

Kesäkuu

Heinäkuu
- Kesäleiri?



Elokuu
- Elotossu + JN
- vk35 Kokoukset alkaa
- 31.8. ILMOPORRAS syksyn koulutuksiin (PÄPA)

Syyskuu
- 17.-18.9. Punkku (EPT)
- Alueen supekisat (ViVe)
- Hallitus
- JN
- Sunnuntainutat

Lokakuu
- 10.10. Maahiset 57v
- syyslomaviikko, ei kokouksia
- Hallitus
- JN
- Sunnuntainutat

Marraskuu
- Lempin hämärähapuilu (Koudat)
- 30.11. ILMOPORRAS talven koulutuksiin (PÄPA)
- Hallitus
- JN
- Sunnuntainutat

Joulukuu
- Joulutossu + JN
- 6.12. Roihut
- Joulujuhla
- Kokoukset loppuu joulujuhlaan
- Hallitus
- Sunnuntainutat


