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Toimintasuunnitelma 

Toiminta 
Vuosi 2020 on Messukylän Metsätytöt ry:n 73. toimintavuosi. Lippukunnan perustoimintaa          
ovat viikoittaiset sudenpentujen laumaillat sekä seikkailijajoukkueiden ja tarpojavartioiden        
kokoukset. Myös samoaja- sekä vaeltajaryhmät toteuttavat omaa partio-ohjelmaansa.        
Messukylän Metsätytöt järjestää vuosittain ainakin syys- ja kevätretken sudenpennuille,         
seikkailijoille ja tarpojille. Lisäksi järjestetään lippukunnan yhteinen joulu-/talviretki ja         
kesäleiri. Keväällä järjestetään perinteiseen tapaan myös Messukylän Metsätyttöjen oma         
varainkeruutapahtuma Wapputempaus.  

Johtajisto kokoontuu suunnittelemaan toimintaa sekä koko johtajiston kokouksiin että         
ikäkausineuvostoihin. Johtajille järjestetään johtajahuoltoa kevät- ja syyskauden lopulla.        
Johtajisto on sitoutunut kehittämään lippukunnan toimintaa ja tavoitteemme on tehdä          
entistäkin parempaa partiota Hämeen Partiopiirin Loisto -laatutyökalun avulla ja hyödyntää          
sitä partiotoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on uusia Hämeen Partiopiirin        
Loisto-laatutyökalu vuoden 2020 aikana. 

Lippukuntamme ikäkaudet ja yksittäiset jäsenet osallistuvat lisäksi Tampereen Partiolaisten,         
Hämeen Partiopiirin, Suomen Partiolaisten sekä Tampereen seurakuntayhtymän ja        
Messukylän seurakunnan toimintaan ja niiden järjestämiin tapahtumiin. 

Tapahtumakalenteri vuodelle 2020 esitetään liitteenä. 

Kilpailut 
Lippukuntamme jäsenet osallistuvat erilaisiin Tampereen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin        
ja Suomen Partiolaisten järjestämiin kilpailuihin. Kannustamme ja tuemme taloudellisesti         
jokaista ikäkautta osallistumaan heille järjestettyihin kilpailuihin ja tapahtumiin. 

Koulutus 
Jäsenemme osallistuvat Tampereen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin ja Suomen        
Partiolaisten taito- ja johtajakoulutuksiin. Lippukuntana tuemme pestin mukaista        
koulutusta kustantamalla aktiivijohtajille pestiin liittyvän koulutuksen kokonaan ja muusta         
taito- ja johtajakoulutuksesta puolet osallistumismaksuista. Lippukunnan toimesta johtajia        
perehdytetään ja tuetaan jatkuvasti ja taukoamatta. Tavoitteenamme on, että jokaiselle          
pestissä toimivalle nimetään aikuinen tukihenkilö. Jokainen pestin haltija on pestattu          
pestiinsä. Uusille aikuisille järjestetään Tervetuloa partioon -koulutuksia tarpeen mukaan.         
Vuonna 2020 jatkamme aikuisrekrytointia sekä johtajien koulutusta oman lippukunnan         
sisällä.  

Kansainvälinen toiminta 
Messukylän Metsätyttöjä kannustetaan osallistumaan kansainväliseen toimintaan,      
esimerkiksi kansainväliselle leirille tai vaellukselle. 

Varainhankinta ja talous 
Lippukunnan taloustilanne on vakaa. Suurin osa menoista aiheutuu retkien ja muiden           
tapahtumien järjestämisestä, vaikka osa kuluista peitetäänkin osallistumismaksuilla.       
Vuodelle 2020 on suunnitteilla Melodia-laulukirjamme uudistus. Kustannukset katetaan osin         
varainhankinnan avulla, osin tapahtumamaksuilla. Joulukampanja on suurin vuotuinen        
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varainhankintakeinomme ja jatkamme kynttilämyyntiä. Järjestämme perinteisen      
Wapputempaukseen, joka on pitkäaikainen varainkeruu- ja markkinointitapahtumamme.       
Vuonna 2020 teetämme ja myymme myös Mety-tuotteita varainhankintana. 

Yhteistyö 
Lippukuntamme tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Toisista tamperelaisista         
lippukunnista erityisesti Messukylän Metsäpoikien sekä muiden Tampereen Partiolaisten        
itäpiirin lippukuntien kanssa järjestämme yhteistä toimintaa. Esimerkiksi meillä on         
Messukylän Metsäpoikien kanssa yhteinen sudenpentulauma Oravat. 

Tarjoamme vanhemmille matalan kynnyksen toimintaa, esimerkiksi talkootehtäviä.       
Yhteistyömme jatkuu myös taustayhteisömme Messukylän seurakunnan, Tampereen       
kaupungin, Tampereen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten kanssa.  

 
Viestintä 
Lippukuntamme viestii jäsenille ja huoltajille sekä partion ulkopuolelle pääasiassa         
sähköpostitse, Facebookissa, Instagramissa ja lippukunnan kotisivuilla. Johtajien       
informointiin käytetään sähköpostia ja intraa sekä Facebook- ja Whatsapp-ryhmiä.  
 
Viime vuosina olemme panostaneet avoimeen tiedotukseen ja viestintään, ja jatkamme          
tulevanakin vuonna sekä kotisivujen että sosiaalisen mediamme kehittämistä. Keräämme         
säännöllisesti palautetta tapahtumista ja niiden hoitamisesta sekä osallistujilta että         
huoltajilta. 
 
Tavoitteet 
Lippukuntana pidämme leireistä ja retkistä saadun palautteen tyytyväisyyden yli 2,5          
(asteikko 1-4). Vuoden 2020 aikana lippukunnalle saadaan hankittua uudet         
Melodia-laulukirjat. Lisäksi pyrimme helpottamaan lippukuntamme kirjanpitoa, esimerkiksi       
sähköistämällä sen. Vuonna 2020 käynnistyy 75-vuotisjuhlamatkan suunnittelu.       
Juhlamatkalle lähdetään yhdessä Metsäpoikien kanssa kesällä 2021. 


