
 

Visio 2030 
Strategian painopisteet ja päämäärät 2020-2029 

 
Visio on lippukuntamme yhteinen suunta, mikä halutaan saavuttaa 1.1.2030 
mennessä. Vision hyväksyy lippukunnan varsinainen kokous ja se on otettava 
huomioon kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa.  Vision toteuttaminen alkaa 
välittömästi lippukunnan varsinaisen kokouksen hyväksyttyä se. 
 
Seuraava visio tehdään keväällä 2029 vuosille 2030-2039.  
 
Mesikämmenet on kukoistava 150 aktiivisen jäsenen lippukunta 
Mesikämmenissä on tasainen ikä- ja sukupuolijakauma ikäkausissa. Samana 
vuonna syntyneitä on lippukunnassa 10-5 henkilöä, jotta saadaan turvattua 
tulevaisuuden johtajaresurssit ja laadukas toiminta. Joka syksy on tavoitteena 
perustaa uusi sudenpentulauma. Tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille 
järjestetään laadukasta ja aktiivista omaa partiotoimintaa.  
 
Mesikämmenet on saaristopartio 
Mesikämmenet ei ole enää yksinomaan maalippukunta, vaan jatkossa järjestämme 
metsätoiminnan lisäksi vahvaa saaristopartiotoimintaa, erityisesti Suvisaariston 
alueella. Saaristopartiolippukunnan toimintaan kuuluu esim. aktiivinen 
kanoottitoiminta merellä, päivä- ja yöretkiä saarille, sekä muuta meri- ja 
erätoimintaa saaristossa. Espoon saaristo tarjoaa mahtavat puitteet 
saaristopartiotoimintaan: 13 retkeilysaarta, joista 7:ssä voi telttailla. Rahaa 
kerätään vuosittain varainkeruulla säästöön, jotta pystytään investoimaan 
saaristopartiotoiminnan kalustoon. Saaristopartiotoiminta yhdistää 
vesielementin, erätaidot ja vaellustoiminnan saaristossa, luoden näin mahtavan 
tavan harrastaa partiota. 
 
Mesikämmenet on vaikuttava erä- ja vaellustoimintaa järjestävä 
lippukunta 
Mesikämmenet panostaa erätoimintaan ja vaellustoimintaan, järjestäen 
esimerkiksi metsä- ja saariretkiä, vaelluksia vanhemmille ikäkausille ja 
suunnistusta. Jokainen mekäläinen viihtyy metsässä niin päiväretkillä kuin 
teltassakin. Perus erätaidot on tarpojasta eteenpäin hyvin hallussa (kuten 
suunnistus, nuotio, ruuanvalmistus retkiolosuhteissa, majoittautuminen 
metsässä, vaeltaminen, ensiapu). Vaelluksia tullaan järjestämään säännöllisesti 
lähialueella ja koko Suomen sisällä, esimerkiksi Lapissa. Vahva erätoiminta kuuluu 
erottamattomasti saaristopartiotoimintaan. 
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Mesikämmenet on mukaansatempaava lippukunta 12-29-vuotiaille 
Mesikämmenet on paras valinta 12-29-vuotiaalle, joka haluaa harrastaa 
partiotoimintaa. Meidän nousujohteisen partiotoimintamme painopisteet ovat 
juuri näissä ikäkausissa ja niihin myös varataan reippaasti resursseja. 
Partiotoiminta on kaikkien harrastus ja niin se pitää olla myös vanhemmille 
ikäkausille. Vanhemman partiolaisen toimintaan kuuluu osallistuminen 
lippukunnan ylläpitoon ja nuorempien ohjaamiseen, mutta myös oma 
partioharrastus ja eteneminen partiopolulla. Vanhempien ikäkausien toiminta on 
säännöllistä, laadukasta ja mukaansa kutsuvaa. Paljon retkiä, vaelluksia ja 
saaristopartiotoiminnan aktiviteetteja on varattu juuri vanhemmille ikäkausille.  
 
Mesikämmenet on vakavarainen lippukunta 
Mesikämmenten likvidiä varallisuutta halutaan nostaa turvaamaan paremmin 
lippukuntaa mahdollisia kriisejä varten. Tämä toteutetaan perustamalla Mekälle 
Nordeaan uusi varakassatili ja  siirtämällä vuosittain säästöön 500€, jota ei varata 
investointimenoihin tai muihin kuluihin. Tämä summa siirretään tilikauden 
lopussa varakassatilille. Alkuvuodesta 2030 varakassassa tulisi olla 5000€, jonka 
käyttöön tarvitaan aina lippukunnan varsinaisen kokouksen päätös. 
 
Mesikämmenet on kunnianhimoinen kisaaja partiotaitokisoissa 
Mesikämmenet on historiansa aikana ollut aktiivinen kisaaja pt-kisoissa ja 
menestynyt myös hyvin. Tämä vahva kisaperinne halutaan palauttaa lippukuntaan. 
Partiotaitokisat ovat paras tapa päästä kokeilemaan opittuja erä- ja partiotaitoja, 
sekä testaamaan osaamisen rajoja todellisessa ympäristössä. 
Periksiantamattomalla tahdolla näkee mitä osaa ja mitä taitoja voi vielä hioa ennen 
seuraavan kauden kisoja. Pt-kisoista tärkeimpiä ovat Törmä (piirin päiväkisat: 
seikkailijat, tarpojat ja johtajat), Espoon Punanen (EPT:n yökisat: tarpojat ja 
johtajat), Espoon Pinkki (EPT:n sudenpentujen päiväkisa). Ikäkausittain 
sudenpentujen tavoite on osallistua partiotaitokilpailuihin kerran syksyisin ja 
muiden kerran syksyllä ja keväällä. 
 
Nämä 6 päämäärää kuvastavat Mesikämmenten periksiantamatonta 
identiteettiä ja mitä me olemme 2030! 
 
Lippukunnan ylimääräinen kokous hyväksynyt 
Paikka:__________ Päivämäärä: __/__/2019 
 
Allekirjoitukset Nimenselvennykset 
 
____________________ ____________________ 
Lippukunnanjohtaja 
 
____________________ ____________________ 
Lippukunnan ylimääräisen kokouksen puheenjohtaja 
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