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Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit ry. on Porin Ahlaisissa toimiva yhteis- ja maalippukunta,
joka on perustettu 28.2.1979.
Lippukunnan taustayhteisönä toimi Meri-Porin seurakunta.
Lippukunta on Lounais-Suomen partiopiiri ry.n ja Pohjois-Satakunnan alueen jäsen.
Lippukunnan kokoontumistilana toimii Ahlaisten seurakuntatalo sekä varsinaisena tilana seurakuntatalon piharakennus, Renkipirtti osoitteessa Föörikuja 2.
Lippukunnan virallinen lyhenne on AA.

Johtajisto ja pestit
Johtajaneuvostoon kuuluu lippukunnanjohtajan lisäksi vähintään 2 ja korkeintaan 10 jäsentä.
Lippukunnanjohtajan pestin lisäksi lippukunnassa on vuosittain jaossa
Varalippukunnanjohtajan
Pestijohtajan
Ohjelmajohtajan
Sihteerin
Jäsenrekisterinhoitajan
Taloudenhoitajan
Kalustonhoitajan
Akelan
Vastaavan Akelan

Vastaavan Sammon
Tarpojaluotsin
Samoajaluotsin
Vaeltajaluotsin
Aikuisluotsin
2 Turva-aikuisen
Kämppäisännän
Lippukunnan ansiomerkkivastaavan ja
Joulukampanjapäällikön pestit

Ikäkausitoiminta
Lippukunta toteuttaa omaa toimintaa ja osallistuu lisäksi piirin, alueen ja SP:n toimintaan.
Lippukunnassa toimivat SP:n voimassa olevat ikäkaudet: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat,
samoajat, vaeltaja sekä aikuiset. Kaikissa ikäkausissa toteutetaan suositusten mukaista SP:n
ikäkausiohjelmaa.
Ikäkausitoiminnassa vaaditaan ryhmänvetäjältä ROK-kurssin käymistä, jotta toiminnan laatu
voidaan taata. Jokaisen ikäkauden toiminnasta vastaa aikuinen akela, sampo tai luotsi.
Lippukunnassa on otettu käyttöön ”Turvallisesti yhdessä” ohjeistus osaksi lippukunnan toiminnan ohjeistusta. Ohjeistus edellyttää ryhmänvetäjän ja kaikkien yli 18 vuotiaiden lippukunnan aktiivitoiminnassa mukana olevien suorittavan turvallisesti yhdessä verkkokurssin.
Lippukunnassa toteutetaan sisu-partiotoimintaa perusviikkotoiminnan yhteydessä.
Lippukunnassa ei ole perhepartio-toimintaa.
Lippukunnan tavoitteena on toteuttaa tarpojaikäkaudesta ylöspäin suunnattu ulkomaanleiri
vuosittain, kotimaan suurleiri vuosia lukuun ottamatta. Leiritiliä kartuttaakseen lippukunnassa
harjoitetaan monimuotoista varainkeruuta.
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Muu toiminta
Lippukunnassa toteutetaan aikuispartiotoimintaa kokoontumisilla neljästi vuodessa. Aikuispartion ohjelman järjestämisvastuu on kiertävä.
Pyrimme siihen, että jokainen osallistuu oman ikäkautensa ohjelmaan kuin myös piirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin. Kannustamme lippukunnan jäseniä kouluttautumaan.
Kehitämme ja pidämme kiinni jäsenmäärästämme ja muistamme palkitsemisen ja kiittämisen
tärkeyden.
Lippukunnassa on sitouduttu noudattamaan uuden henkilötietosuojalainsäädännön mukaisia
tietosuojaperiaatteita toiminnassa.

Strategia 2020-2022
Lippukunnan strategian mukaisesti vuonna 2020 keskitymme lippukunnan ikäkausitoimintaan
ja sen kehittämiseen ja ylläpitoon partiomaisena, monipuolisena ja kannustavana.
Lisäksi kannustamme osallistumaan Piirileiri Otavalle ja tuemme osallistumista stipendein
tarpojista ylöspäin.
Samoajat ja vanhemmat toimivat Piirileiri Otavalla erilaisissa ja erikestoisissa pesteissä, jotka
näemme tärkeänä mahdollisuutena kasvuun ja kehitykseen.

SPn ja Lounais-Suomen partiopiirin ohjelmapainotus 2020
Vuonna 2020 ohjelmapainotuksena on Johtajuus.
Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Johtaminen on vastuun kantamista ja taito, jossa jokainen voi kehittyä. Partio tarjoaa laajaa johtajuuskoulutusta ja mahdollisuuden johtajuuskokemuksiin kaikille vapaaehtoisille ja ikäkausille.
Vuoden 2020 ohjelmapainotuksen tavoitteena on jokaisen partiojohtajan ymmärtää, että partio-ohjelma kasvattaa johtamistaitoja monipuolisesti.
Ohjelmapainotuksen tueksi SP tuottaa materiaalin ja julkaisee vinkkejä vuoden 2020 aikana.
Lippukunnassa haluamme mahdollistaa hyvää johtajuutta, kannustaa johtajia kouluttautumaan
pesteihinsä sekä tukea kohderyhmäikäisten vertaisjohtajuusharjoittelua.

Liitteet:
AA Lippukuntakalenteri 2020
AA Strategia 2020 - 2022
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Ahlaisten Ankkurit - lippukuntakalenteri 2020
Piirin ja SP: tapahtumien lisäksi lippukunnan omat tapahtumat:
Tammikuu
tässä kuussa LPK kevätkauden suunnittelukokous
13.1.

Kevään toimintakauden aloitus

15.1.

Keväällä (paraati ym.) jaettavien ansiomerkkien ehdotusten viimeinen jättöpäivä

Helmikuu
koko kuun

Piirirekry

tässä kuussa Lippukunnan talvileiri
tässä kuussa Ravintolapäivä
1.2.

Lippukuntapäivä

8.2.

Talvimestaruuskilpailut, Salo

22.2.

Muistelemispäivä

28.2.

LPK syntymäpäivä

Maaliskuu
tässä kuussa LPK sääntömäräinen kevätkokous
tässä kuussa Lippukunnan yhteinen retki uimaan tms.
29.3.

Lippukuntafoorumi ja piirin kevätkokous

Huhtikuu
tässä kuussa Sudenpentujen retkipäivä
tässä kuussa Seikkailijoiden retkipäivä
tässä kuussa Tarpojien retki
tässä kuussa Samoajien Amazing Race - retki
11.4.
Pääsiäistori
20.-26.4.

Partioviikko

25.4.

Piirin kevätmestaruuskilpailut, Rauman alue

29.-30.4.

Vappupallojen myynti

Toukokuu
tässä kuussa Ravintolapäivä - torilla hampurilaisbaari
tässä kuussa Ryhmänvetäjien johtajahuolto
tässä kuussa Torikausi alkaa
3.5.

Partioparaati

9.5.

Sudenpentukisat, Kymmenykset ja Huittinen

Kesäkuu
tässä kuussa Kesäkauden avaus ja paperimyynti
tässä kuussa Torikahvilat pyörivät
Heinäkuu
tässä kuussa Torikahvilat pyörivät
tässä kuussa SuomiAreena
2.-7.7.

Vaeltajien Vassarö-leiri

22.-29.7.

Piirileiri Otava (seikkailijat ->)
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Elokuu
tässä kuussa Torikahvilat pyörivät
tässä kuussa LPK syyskauden suunnittelukokous
tässä kuussa Ravintolapäivä torilla
tässä kuussa Piirirekry
17.-23.8.

Partion aloitusviikko - markkinointiviikko

24.8.

LPK syyskauden aloituspäivä - uusien partiolaisten ilmoittautuminen

Syyskuu
tässä kuussa Torikahvila kausi päättyy
tässä kuussa Sudenpentujen retkipäivä
4.9.

Toimintakauden avajaisiltanuotio

12.-13.9.

Syysmestaruuskilpailut Keskipiste, Pohjoiskulma

15.9.

Vuoden lopussa jaettavien ansiomerkkien ehdotusten viimeinen jättöpäivä

21.9.

Rauhanpäivä

Lokakuu
tässä kuussa Lippukunnan yhteinen retki uimaan tms.
tässä kuussa Seikkailijoiden retkipäivä
tässä kuussa Tarpojien retki
tässä kuussa Samoajien Amazing Race
tässä kuussa Syystori
16.-18.10.

Jamboree on the Air - Jamboree on the Internet

Marraskuu
tässä kuussa LPK syyskokous (viimeistään)
tässä kuussa Ravintolapäivä
1.11.

Piirin syyskokous

15.11.

Marskien ja alkuvuodesta jaettavien ansiomerkkien ehdotusten viimeinen jättöpäivä

Joulukuu
6.12.

Sankarihautojen kynttilät, Porin Partiolaisten soihtukulkue

10.12.

Partiotoimistojen joulukahvit

13.12.

Lucia-juhla ja rauhantuli

14.12.

Lippukunnan joulujuhla ja lupauksien anto

24.12.

Kynttilänsytytys sankarihaudoille ja kolehdinkeruu jouluhartaudessa

VUONNA 2020 LIPPUKUNNASSA

AIKUISPARTIOT:

* huolehdimme ikäkausiohjelman laadukkuudesta

TAMMI - MAALISKUU

* innostamme mukaan piirin ja alueen tapahtumiin

HUHTI - KESÄKUU

* kehitämme johtajuutta
HEINÄ - SYYSKUU
* kannustamme koulutuksiin
* pidämme kiinni jäsenmäärästämme

LOKA - JOULUKUU
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Partiolippukunta

Ahlaisten Ankkurit ry.
STRATEGIA v. 2020-2022
Mikä on meille tärkeää ?






tarjoamme laadukasta partiotoimintaa kaiken ikäisille
pidämme yllä partioperinteitä
viemme partioaatetta eteenpäin
olemme avoimia ja kansainvälisiä
partio koetaan houkuttelevaksi, se on kivaa ja vapaaehtoista

Miten toimimme ?
jokaiselle ikäkaudelle on omaa ohjelmaa
jokainen pestissä oleva johtaja saa tukea ja halutessaan koulutusta
partiosta kiinnostuneet aikuiset otetaan mukaan toimintaan
Päivitämme pestit säännöllisesti ja toimimme pestikuvausten mukaisesti
 turvaamme tietotaidon siirtymisen nuoremmalle johtajistolle
 tiedotamme tehokkaasti toiminnastamme






Miten kehitymme – miten haastamme lippukunnan ?
 kehitämme aikuisrekryä ja pidämme yllä jäsenmääräämme
 luomme ja pidämme yllä suhteita toisiin lippukuntiin, alueeseen,
piiriin sekä muihin yhteistyötahoihin
 muistamme johtajiston kiittämisen, palkitsemisen ja johtajahuollon
 huolehdimme että partiotoiminta koetaan vapaaehtoiseksi

 panostamme peruspartiotoimintaan
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Vuosina 2020 – 2022 painotamme
v. 2020 keskitymme lippukunnan ikäkausitoimintaan
ja osallistumme piirileirille.

v. 2021 kehitämme lippukunnan perustoimintaa

v. 2022 Panostamme FinnJamboreelle osallistumiseen

 painotamme partiomenetelmää ikäkausien ohjelmissa
 huomioimme partiomaisen käytöksen tärkeyden
 muistamme johtajahuollon ja kiittämiskulttuurin
 pidämme kiinni jäsenmäärästämme
 huolehdimme viestinnästä ja että se tavoittaa kaikki
 kehitämme innovatiivisesti varainhankintaamme edelleen
 jatkamme aikuispartion hyvää mallia
 välitämme nuorten partiopolusta ja sillä kehittymisestä
 muistutamme perheitä tuesta maksuihin
 kannustamme kouluttautumaan
 kiinnitämme huomiota aikuisrekryyn
 kokeilemme eräpartiota
 innostamme osallistumaan lippukunnan omiin sekä alueen ja piirin
tapahtumiin ja kisoihin
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