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Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit ry. on Porin Ahlaisissa toimiva yhteislippukunta, joka on
perustettu 28.2.1979.
Lippukunnan taustayhteisönä toimii Meri-Porin seurakunta, jonka kanssa lippukunnalla on solmittuna taustayhteisösopimus.
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
Johtajaneuvosto vuonna 2021:
lippukunnanjohtaja Niina Etelätalo
Niina Alhanen
Päivi Jouste
Niklas Lindgren
Leena Niemi
Marko Tammisto

Maria Ojanen
Janna Peltola
Hanna-Leena Savinainen
Joni Virtanen

Johtajaneuvosto kokoontui omiin kokouksiin vuoden 2021 aikana 10 kertaa. Lisäksi pidettiin vapaamuotoisempi kesäkokous 9.6.

Lippukunnan pestit vuonna 2021:
Lippukunnanjohtaja
Apulaislippukunnanjohtaja
Ohjelmajohtaja
Pestijohtaja
Sihteeri
Jäsenrekisterinhoitaja
Taloudenhoitaja
Kalustonhoitaja
Kämppäisäntä
Vastaavana Akela
Vastaava Sampo
Tarpojaluotsi
Samoajaluotsi
Vaeltajaluotsi
Aikuisluotsi
Turva-aikuiset
Tiedottajat
Joulukampanjapäällikkö
Ansiomerkkivastaava

Niina Etelätalo
Päivi Jouste
Päivi Jouste
Maria Ojanen
Maria Ojanen
Hanna-Leena Savinainen
Janna Peltola
Joni Virtanen
Marko Tammisto
Pia Wittsberg
Janna Peltola
Jenna Aulu
Niina Etelätalo
Niina Etelätalo
Niina Alhanen
Niina Alhanen ja Marko Tammisto
Päivi Jouste ja Maria Ojanen
Joni Virtanen ja Päivi Jouste
Päivi Jouste

Lisäksi lippukunnassa oli käytössä muita pienempiä, kausiluontoisia pestejä.

Jäsenmäärä
Lippukunnan jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 68 henkilöä.
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Ikäkausitoiminta
Lippukunnassa toimivat Suomen Partiolaisten kaikki voimassa olevat ikäkaudet: sudenpennut,
seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat sekä näiden lisäksi aikuisryhmä. Kaikissa ikäkausissa
toteutettiin suositusten mukaista Suomen Partiolaisten ikäkausiohjelmaa.
Vuonna 2021 lippukunnan, kuten koko Suomen Partiolaisten toimintaan vaikutti edelleen maailmanlaajuinen pandemia. Monet tapahtumat ja kilpailut jouduttiin vuoden 2021 aikana perumaan
tai siirtämään.

Sudenpennut
Lippukunnassa toimi vuonna 2021 yksi sudenpentulauma putkivartiona.
Sudenpennut kokoontuivat Renkipirtillä ja seurakuntatalolla viikoittain maanantaisin klo 18–19.
Vastaavana Akelana toimi Pia Wittsberg.
KOKOONTUMIS RYHMÄN JÄKERTOJA
SENMÄÄRÄ

RYHMÄN NIMI

TOIMINTA-AIKA

LISÄHUOMIOITA

Sudenpennut

tammi - toukokuu

18

15

Akelat: Alina Wittsberg, Rauha Peltola,
Oona Männistö

Sudenpennut

elo - joulukuu

16

10

Akelat: Alina Wittsberg, Rauha Peltola,
Oona Männistö ja Janna Peltola

Vuoden 2021 aikana sudenpennut saivat seuraavat merkit:
RYHMÄN JÄSENMÄÄRÄ

MERKKEJÄ ERI MERKKEYHTEENSÄ
JÄ (kpl)

LISÄHUOMIOITA

Sudenpennut kevät

15

47

4

8 x päätöspinssi, 15 x nuotio,
15 x minä uskon, 9 x leikit

Sudenpennut syksy

10

26

3

4 x tervetuloa, 11 x kotikokki,
11 x maailma. Lisäksi 4 x tervetuloapaketti (huivi ja perusmerkit)

Toimintatauon aikana keväällä 2021 sudenpennuille pidettiin yksi etäpartioilta, jonka lisäksi moni sudenpentu osallistui lippukunnan yhteiseen etäpartioiltaan.
Syksyllä sudenpennut osallistuivat jopa kahden joukkueen eli yhteensä 10 sudenpennun voimin
piirin Sankarimatka-sudenpentukilpailuun Pomarkussa.
Joukkueiden sijoitukset olivat: Ankkurinapit 13. ja Pikkulokit 15.

Seikkailijat
Seikkailijavartiona toimi vuonna 2021 yksi putkivartio, johon oli yhdistetty kaikki lippukunnan
seikkailijat. Vartiossa oli 8 seikkailijaa.
Seikkailijat kokoontuivat Renkipirtillä ja seurakuntatalolla viikoittain maanantaisin klo 18–19.
Vastaavana Sampona toimi kevätkaudella Janna Peltola ja syksystä alkaen Joni Virtanen.
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KOKOONTUMIS RYHMÄN
KERTOJA
JÄSENMÄÄRÄ

LISÄHUOMIOITA

Koskemattomat

tammi - toukokuu

18

8

Sampot: Virtanen ja Alina Hanhiniemi. Vartionjohtajan apulainen
Fanny Santanen

Ilvekset

elo - joulukuu

16

8

sampo: Marko Tammisto

Vuoden 2021 aikana seikkailijat saivat seuraavat merkit:
RYHMÄN
MERKKEJÄ
JÄSENMÄÄRÄ YHTEENSÄ

ERI MERKKEJÄ (kpl)

LISÄHUOMIOITA

Seikkailijat kevät

8

23

5

4 x päätöspinssi,
6 x itä, 3 x tulentekijä (vanha ohjelma),
5 x leipuri, 5 x retkikokki

Seikkailijat syksy

8

30

4

7 x lupaus, 8 x pohjoinen, 7 x kotikulmilla,
8 x eräjorma

Toimintatauon aikana keväällä 2021 seikkailijoille pidettiin yksi etäpartioilta yhdessä tarpojien
kanssa.
Syksyllä kaikki lippukunnan seikkailijat osallistuivat yönyliretkelle Ahlaisten Kitukoskelle.

Tarpojat
Tarpojavartiona toimi vuonna 2021 yksi putkivartio.
He kokoontuivat Renkipirtillä ja seurakuntatalolla viikoittain maanantaisin klo 18–19.
Tarpojaluotsina toimi Jenna Aulu.
KOKOONTUMIS RYHMÄN
KERTOJA
JÄSENMÄÄRÄ

RYHMÄN NIMI

TOIMINTA-AIKA

LISÄHUOMIOITA

Ahlaste Äijjjät

tammi - toukokuu

18

6

Vartionjohtaja Leena Niemi

Ahlaste Äijjjät

elo - joulukuu

16

5

Vartionjohtajat Leena Niemi ja
Niklas Lindgren

Vuoden 2021 aikana tarpojat saivat seuraavat merkit:
RYHMÄN
MERKKEJÄ
JÄSENMÄÄRÄ YHTEENSÄ

ERI MERKKEJÄ (kpl)

LISÄHUOMIOITA

Tarpojat kevät

6

5

2

3 x päätöspinssi, 2 x leiri

Tarpojat syksy

5

7

3

2 x lupaus, 4 x luovuus, 1 x päätöspinssi
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Syksyllä 2 lippukunnan tarpojaa osallistui Joutsi-vaellukselle. Muuten lippukunnan tarpojatoiminta keskittyi lippukunnan yhteisiä retkiä lukuun ottamatta ryhmän omaan toimintaan.

Samoajat
Lippukunnassa toimi vuonna 2021 yksi samoajavartio putkivartiona.
Samoajat kokoontuivat noin joka toinen viikko toimintakauden aikana.
Samoajaluotsina toimi Niina Etelätalo.
KOKOONTUMIS RYHMÄN JÄKERTOJA
SENMÄÄRÄ

RYHMÄN NIMI

TOIMINTA-AIKA

LISÄHUOMIOITA

Vattumadot

tammi - toukokuu

9

6

Luotsi: Niina Etelätalo

Vattumadot

elo - joulukuu

8

4

Luotsi: Niina Etelätalo
vartionjohtajat: Lotta Niemi ja Stella
Wittsberg

Vuoden 2021 aikana samoajat saivat seuraavat merkit
RYHMÄN
MERKKEJÄ
JÄSENMÄÄRÄ YHTEENSÄ

ERI MERKKEJÄ (kpl)

LISÄHUOMIOITA

Samoajat kevät

6

6

1

2 x päätöspinssi

Samoajat syksy

4

4

1

4 x lupaus

Omien kokoontumisten ja ryhmänjohtamisten lisäksi samoajat osallistuivat kahdelle ryhmän
omalle yönyliretkelle (Ultimate survival ja Jarin saari) syksyn aikana.
Yksi lippukunnan samoajista osallistui partiojohtajan peruskoulutukseen saaden kurssin suoritetuksi ja pj-valtakirjansa syksyllä 2021. Hän toteutti johtamistehtävänään Joutsi-vaelluksen syksyllä 2021.
Samoajia osallistui lippukunnan johtajaneuvoston toimintaan sekä ryhmänjohtajien toimintaan
ja toiminnan suunnitteluun.

Vaeltajat
Vuoden 2021 aikana lippukunnassa toimi yksi vaeltajavartio putkivartiona.
Vaeltajat kokoontuivat toimintakauden aikana noin joka toinen viikko.
Vaeltajaluotsina toimi Niina Etelätalo.
KOKOONTUMIS RYHMÄN
KERTOJA
JÄSENMÄÄRÄ

RYHMÄN NIMI

TOIMINTA-AIKA

LISÄHUOMIOITA

Banaanipyssyt

tammi - toukokuu

9

11

Luotsi: Niina Etelätalo

Banaanipyssyt

elo - joulukuu

8

15

Luotsi: Niina Etelätalo
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Vuoden 2021 aikana vaeltajat saivat seuraavat merkit:
RYHMÄN
JÄSENMÄÄRÄ

MERKKEJÄ
YHTEENSÄ

ERI MERKKEJÄ
(kpl)

Vaeltajat kevät

11

1

1

1 x päätöspinssi – lisäksi 1 luotispinssi

Vaeltajat syksy

15

3

1

3 x lupaus – lisäksi 1 x luotsipinssi

LISÄHUOMIOITA

Omien kokoontumisten ja ryhmänjohtamisten lisäksi lippukunnan vaeltajat tekivät Suomiprojektia piirin vaeltajajaoston johdolla. Projektiryhmässä oli lippukunnan vaeltajien lisäksi kaksi
vaeltajaa Turun seudulta. Suomi-projekti toteutui Rovaniemelle suuntautuneella matkalla huhtikuussa.
Kesällä yksittäisiä vaeltajia osallistui mm. Ahlaisten koulun kesäruokailun oheisohjelman järjestämiseen sekä Ahlaisten avovesiuintitapahtumaan vesiturvallisuuden turvaamiseen.
Suomen Partiolaisten Johtajatulet-tapahtumaan 27.-29.8 osallistui lippukunnasta yksi, piirin
vaeltajajaoston autosuunnistukseen syyskuussa viisi, USAn Jamboreen leirilippukunnan jälkitapaamiseen lokakuussa neljä, yhdessä Porin Tulitikkujen kanssa toteutetulle Salamajärven vaellukselle lokakuussa yksi sekä piirin vaeltajajaoston Vaeltaja Amazing race - viikonloppuretkeen
Tampereella yhdeksän vaeltajaa.
Yksi vaeltajista kouluttautui piirin kalenterikettukoulutuksessa joulukampanjapäälliköksi.
Vaeltajia osallistui niin lippukunnan johtajaneuvoston kuin ryhmänjohtajien toimintaan.

Aikuiset
Lippukunnan aikuisvartio sai vuoden aikana nimen Erakkoravut. Ryhmän jäsenluku pysyi tasaisena kasvaen yhdellä. Aktiivista aikuisrekryä ei tehty.
Aikuispartion kokoontumiskerrat toteutuvat erikseen sovitusti neljännesvuosittain.
Aikuisluotsina toimi Niina Alhanen.
KOKOONTUMIS
RYHMÄN
KERTOJA
JÄSENMÄÄRÄ

RYHMÄN NIMI

TOIMINTA-AIKA

LISÄHUOMIOITA

Aikuispartio

tammi - kesäkuu

3

18

Luotsi: Niina Alhanen

Erakkoravut

heinä-joulukuu

3

18

Luotsi: Niina Alhanen

Vuoden 2021 aikuiset eivät saaneet lippukunnan kautta merkkejä, eikä uusia aloitusmerkkejä jaettu.
Aikuispartio toteutui vuoden 2021 aikana kolmesti. Helmikuussa kokoonnuttiin savusaunomaan
ja avantouintiin Sahakoskella, toukokuussa leikkien ja askartelun merkeissä Ahlaisissa ja lokakuussa yhdessä Porin Tulitikkujen kanssa retkiruuan ja ruuan kuivaamisen tiimoilta Porissa.
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Näiden lisäksi kokoonnuttiin aikuisvartion kanssa roskakävelylle sekä omia partiopolkuja miettimään.
Partiopiirin järjestämään aikuispartiotoimintaan lippukunnasta osallistuttiin mm. retkiruokawebinaariin (1), sunnuntaimelontaan Ahlaistenjoella (4) sekä luolaretkelle (1).
Heinäkuussa luovutettiin juhlallisesti lippukunnan historian toiset Ko-Gi nappulat Pomarkun
Isonevalla neljän lippukunnan aikuisen läsnä ollessa.
Lippukunnasta osallistui kolme aikuista Johtajatulet-tapahtumaan Evolla 27.–29.8. Tapahtumassa jaettiin Ko-Gi tunnukset yhdelle lippukuntalaiselle.
Lippukunnan aikuisista toimi vuoden 2021 aikana neljä henkilöä Lounais-Suomen Partiopiirin
luottamustoimissa, osallistuen myös piirin järjestämiin luottisseminaariin (1 hlö) ja luottisten
pikkujouluihin (1 hlö).
Aikuisia toimi aktiivisesti mukana lippukunnan hallituksessa ja ryhmänjohtamisessa.

Kasvu, kehittäminen ja kiittäminen
Uusia partiolaisia saatiin mukaan toimintaan vuoden mittaan muutamia, mutta samaan aikaan
lippukunnasta myös lähti jäseniä. Kaikille ikäkausiryhmille löydettiin syksyllä vetäjät, joten uusien partiolaisten vastaanottamisessa ei koettu olevan ongelmia.
Lippukunnan sudenpentutoiminnan lisäksi eniten kasvua ikäkausitoiminnassa nähtiin vaeltajatoiminnassa. Valitettavasti niin samoaja- kuin etenkin tarpojatoiminnassa jäsenkato oli huomattava ongelma. Ongelmaan ei yrityksestä huolimatta keksitty ratkaisua.
Vuoden 2021 aikana keskityttiin yhä oman toiminnan sekä lippukunnan pestien ja tehtävien jaon
selkiyttämisiin. Pesti- ja ohjelmajohtajan vetämät ryhmänjohtajaillat kolmesti vuodessa koettiin
tärkeänä tukimuotona toimintaan.
Vuonna 2021 lippukunnan jäsen toteutti Ko-Gi-työnään lippukunnan retki- ja leiritoiminnan
kehittämissuunnitelman, joka hyväksyttiin ja otettiin käyttöön syksyllä 2021. Suunnitelman on
tarkoitus selkiyttää mm. toiminnansuunnittelua sekä taata jokaiselle ikäkaudelle mahdollisuus
Suomen Partiolaisten suositusten mukaiseen määrään retkiä ja leirejä partiovuoden aikana.
Lippukunnassa käynnistyi myös vuoden 2021 aikana toinen Ko-Gi-kurssityö koskien aikuispartiotoiminnan kehittämistä lippukunnassa. Kehittämissuunnitelman työstäminen jatkuu vuoden
2022 aikana.
Johtajaneuvosto kokoontui kesän alussa ruokailun merkeissä vapaamuotoisempaan kokoukseen
kiitoksena tehdystä työstä. Niin toiminnansuunnittelussa kuin toiminnassa painotettiin kiittämisen tärkeyttä mm. toteutuneiden johtajahuoltojen, vetäjien joulumuistamisten sekä aktiivisen
vanhemman joulujuhlassa huomioimisen muodossa.

Ansiomerkit vuonna 2021
Vuonna 2021 myönnettiin lippukuntamme jäsenille seuraavat ansiomerkit:

II luokan Mannerheim-solki
Rauha Peltola
Joni Virtanen
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Lippukunnan alueellinen, piiritason ja muu yhteistyö
Lippukunnasta osallistuttiin vuoden 2021 aikana Pohjois-Satakunnan alueen kokouksiin neljä
kertaa sekä oltiin mukana alueen järjestämien piirin sudenpentukilpailujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Meri-Porin seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyötä edustamalla joulun ajan tapahtumissa ja sankarihautojen kynttilöiden sytytyksessä.
Porin Tulitikkujen kanssa tehtiin yhteistyötä niin aikuispartion kuin vaelluksen järjestämisessä.
Lippukunnasta osallistuttiin partiopiirin sääntömääräisiin syys- ja kevätkokouksiin.
Lippukunnan jäseniä oli vuonna 2021 Lounais-Suomen Partiopiirin luottamustoimissa seuraavasti:





Hanna-Leena Savinainen, kansainvälisyys- ja aatteellisuusjaoston jäsen,
Niina Etelätalo, vaeltajajaoston puheenjohtaja,
Maria Ojanen, viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtaja
Päivi Jouste, aikuis- ja luottisryhmän jäsen (tapahtumavastaava)

Piirin luottamustoimissa he osallistuivat myös piirin toiminnansuunnitteluun.
Lisäksi Maria Ojanen toimi Porin Partiolaisten hallituksen jäsenenä ja Päivi Jouste Suomen Partiolaisten luottamushenkilönä pestiryhmän jäsenenä.

Retket ja leirit
Vuoden 2021 aikana toteutettiin edellä mainittujen ikäkausikohtaisten tapahtumien ja retkien
lisäksi seuraavat lippukunnan yhteiset retket ja leirit:
8.2.

Koko lippukunnan yhteinen talviulkoilupäivä Ahlaisissa. Samoajien kaakaotarjoilu.
Osallistujia yhteensä 30.

9.–11.7.

Kesäleiri Notava Noormarkun Leirikoskella. Leirillä yhteensä 12 osallistujaa.

11.9.

Koko lippukunnan yhteinen retki Merikarvialle MuuMaahan. Matka tehtiin bussikyydillä. Mukana retkellä kaikkiaan 37 henkeä, joista osa evp-osallistujia.

Vuonna 2021 ulkomaanleirimatka korvattiin kotimaanmatkalla edellisen vuoden tapaan.
1.–3.10.

Viikonloppuretki ”Jyskäys goes Lahti” Lahteen. Viikonloppuretkelle osallistui yhteensä 15 henkeä.

Kilpailutoiminta
Syyskuussa lippukunnasta osallistui kaksi sudenpentulaumaa Pohjois-Satakunnan alueen järjestämiin ja partiopiirin yhteisiin Sankarimatka-sudenpentukilpailuihin. Joukkueiden sijoitukset
olivat: Ankkurinapit 13. ja Pikkulokit 15.
Lippukunnasta osallistuttiin kisojen suunnitteluun ja koekisaan sekä itse kisoihin yhden rastin
toteutuksella sekä olemalla apuna toisella rastilla.
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Koulutustoiminta
Vuoden 2021 aikana lippukunnasta osallistuttiin seuraaviin koulutuksiin:









Partiojohtajan peruskoulutus (1 vaeltaja)
Johtamistehtäväohjaaja-koulutus (1 aikuinen)
Ansiomerkkiosaaja-koulutus (1 aikuinen)
Ko-Gi 137 -kurssi vuoden 2021 aikana (2 aikuista)
Akela-sampo-verkkokurssi (1 aikuinen)
ROK-kouluttajakoulutus (1 aikuinen)
Aikuisluotsitapaaminen (1 aikuinen)
Useampiin verkkokoulutuksiin vuoden aikana mm. Erätaukomenetelmästä (1), partion
graafisesta ilmeestä (1) ja viestinnästä (2), pelialusta Seppo.iosta (1) sekä haikin pitämisestä (2).

Partion iltatee-tapahtumiin eri aiheista osallistuttiin seuraavasti vuoden 2021 aikana: kiusaaminen (2), turva-aikuisen tuki (2), johtajahuolto (1) ja Kompassi-työkalun käyttö (1).
Lisäksi Suomen Partiolaisten myös koulutuksia sisältäviin tapahtumiin osallistuttiin seuraavasti:




Kohtaus (2 aikuista)
Partion kevätpäivät (2 aikuista)
Johtajatulet (1 vaeltaja ja 3 aikuista)

Lippukunta ei rajoitusten vuoksi kyennyt järjestämään suunniteltua Pohjois-Satakunnan alueen
yhteistä ensiapukoulutusta vuonna 2021.

Lippukunnan kv-toiminta
Vuonna 2021 lippukunnalla ei ollut kansainvälistä toimintaa.

Muu toiminta
21.1.

Ryhmänjohtajien ilta.

22.2.

Porin Partiolaisten järjestämä muistelemispäivän virtuaalitapahtuma, kaksi osallistujaa tapahtumassa.

3.3.

Porin Partiolaisten kevätkokous etäyhteyksin. Kaksi edustajaa lippukunnasta.

8.3.

Lippukunnan johtokolmikon ja seurakunnan partioyhteistyöhenkilön (Seppo) yhteistyötä ja taustayhteisösopimista kartoittava kokous etäyhteyksin.

8.3.

Koko lippukunnan yhteinen etäpartioilta pesti- ja ohjelmajohtajan vetämänä. Aiheena katsomus ja mukana illassa myös seurakunnan Seppo.

28.3.

Piirin sääntömääräinen kevätkokous etäyhteyksin. Kaksi edustajaa lippukunnasta.

29.3.

Lippukunnan sääntömääräinen kevätkokous etäyhteyksin.

8.4.

Piirin toiminnansuunnittelun aloitusilta. Neljä osallistujaa lippukunnasta.

9

Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit ry.

Toimintakertomus 2021

11.4.

Lippukunnan retki- ja leiritoiminnan kehittämistä koskevan Ko-Gi työn työryhmän
aloituspalaveri.

19.4.

Satakunnan karhu -patsaan huivitus partioviikon kunniaksi. Partiopiirin edustustapahtuma, kaksi osallistujaa lippukunnasta patsasta huivittamassa.

27.4.

Johtokolmikon ja piirin työntekijän etäpalaveri lippukunnan kuulumisista.

16.5.

Sankarihautojen kukitus Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi.

24.5.

Lippukunnan kevätkauden päätöstapahtuma Ahlaisten larppialueella. Juhlassa jaettiin myönnetyt kaksi Mannerheim-solkea, huomioitiin keväällä valmistuvia sekä
annettiin muutama partiolupaus. Paikalla yhteensä 38 osallistujaa.

7.6.

Tapaaminen Porin Tulitikkujen aikuisten kanssa melonnan ja piknikin merkeissä.
Lippukunnasta kolme osallistujaa.

20.6.

Meri-Porin seurakunnan luontokirkko Ahlaisissa. Mukana työtehtävissä 2 aikuista.

15.7.

Ahlaisten avovesiuintitapahtumassa kaksi edustajaa.

4.–8.8.

HuHu-leiri Euran Sieravuoressa. Lippukunnasta kolme jäsentä leirin staabissa ja
toteuttamassa ohjelmaa.

12.8.

Ryhmänjohtajien ilta pesti- ja ohjelmajohtajan johdolla.

14.8.

Ouran Partiolaisten 40 vuotisjuhlat. Lippukunnasta kaksi edustajaa viemässä niin
lippukunnan kuin alueen tervehdyksen juhlaan.

16.8.

Lippukunnan syyskauden aloitustapahtuma Ahlaisten urheilukentällä ja sen ympäristössä. Illan aikana kerättiin ilmoittautumiset. Osallistujia yhteensä 43.

19.8.

Piirin toiminnansuunnittelun päätöstapahtuma etäyhteyksin. Lippukunnasta yksi
aikuinen mukana.

20.8.

Seikkailijoiden syksyn toiminnansuunnittelukokous yhdessä sampojen ja ohjelmajohtajan kanssa.

23.8.

Lippukunnan aikuispartion kehittämistä koskevan Ko-Gi työryhmän aloituskokous.

22.9.

Lippukunnan sammot suunnittelemassa omaa seikkailijaretkeä.

26.9.

Piirin Kaupunkiretkipäivä seikkailijoille etänä, yksi lippukunnan aikuinen toteuttamassa ohjelmaa.

19.10.

Ryhmänjohtajien ilta pesti- ja ohjelmajohtajan johdolla toiminnansuunnittelun
merkeissä.

19.10.

Kajo-leirilippukuntien infoilta etäyhteyksin. Lippukunnasta kaksi kuulolla.

22.–24.10.

Jamboree leirilippukunnan jälkihiki tapahtuma Ahlaisissa.

30.10.

Piirin luottisseminaari etätoteutuksella. Yksi osallistuja lippukunnasta.

31.10.

Piirin sääntömääräinen syyskokous etäyhteydellä. Lippukunnasta kaksi osallistujaa.

16.11.

Lippukunnan tulevan talvileirin ”Massipäällikkö” suunnittelukokous leirinjohtajien
ja ohjelmajohtajan kanssa.

17.11.

Piirin Kajo-iltamat etäyhteydellä. Lippukunnasta yhteensä neljä osallistujaa.
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22.11.

Lippukunnan sääntömääräinen syyskokous. Lippukunnanjohtajaksi vuodelle 2022
valittiin jatkamaan Niina Etelätalo.

23.11.

Tarpojien kevään 2022 toiminnansuunnittelukokous.

24.11.

Seikkailijoiden kevään 2022 toiminnansuunnittelukokous.

25.11.

Piirin adventtikalenterilahjoitus Satasairaalan lastenpolille. Kaksi lippukunnan jäsentä edustamassa partiopiiriä ja toimittamassa kalenterit lastenpolille.

6.12.

Itsenäisyyspäivän perinteinen sankarihautojen kynttilöiden sytytys. 3 edustamassa.

13.12.

Lippukunnan joulujuhla Ahlaisten Lucia-juhlan jälkeen Ahlaisten kirkossa. Edustus
Lucia-juhlassa sekä Betlehemin rauhantulen saattaminen seurakunnalle. Soihtukulkue kirkolta merkkien jakoon. Juhlassa läsnä yhteensä 55 henkeä.

14.12.

Lippukunnan osuus Ahlaisten kyläjoulukalenteriin, lyhdyillä valaistu ajatuspolku
Renkipirtin pihalla.

24.12.

Jouluaattoaamuna sankarihautojen lyhtyjen kynttilöiden sytytys Betlehemin rauhantulesta sekä rauhantulen toimittaminen Ahlaisten torille seimen luo. Kynttilöitä
sytyttämässä 3 henkeä
Jouluaaton jumalanpalveluksessa viisi lippukunnan edustajaa palvelustehtävissä.

Varainhankinta
Vuoden 2021 aikana lippukunnan pääasiallisina varainhankintamuotoina on ollut partiolaisten
adventtikalenterimyynnin lisäksi paperimyynti Ahlaisten kesäkauden avajaisissa ja joulumarkkinoilla sekä tilauksesta pitkin vuotta.
Mainittavana asiana adventtikalenterimyynnistä oli, että lippukunnan joulujuhlassa jaettiin ensimmäisen kerran koko lippukunnan toimintahistorian aikana hopeinen tonttumerkki, jonka saa
myytyään vähintään 50 adventtikalenteria. Myös kokonaisuutena adventtikalenterikampanja
onnistui edellistä vuotta paremmin myyntimäärän kasvaessa.
Lippukunnan kalustosta oli mahdollisuus vuokrata puolijoukkuetelttaa, katosta ja kahvinkeitintä.
Niitä vuokrattiin muutamia kertoja vuoden 2021 aikana. Lisäksi kesällä jatkettiin lippukunnan
kajakkikaluston vuokrausta.
Leiritoiminnan rahoittamiseksi on vuoden 2021 aikana pyöritetty perinteistä Ahlaisten Syreenitorin kahvikioskia torikauden ajan lauantaiaamupäivisin. Tämän lisäksi leirikassaa on kartutettu myymällä mausteita ja sukkia. Leirivarainkeruuseen osallistuivat halukkaat tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset.
Pysyväksi vakiinnutettua Jamboree-tiliä kartutettiin pullonpalautuskampanjalla.
Lippukunnan vaeltajilla oli oman Suomi-projektin rahoittamiseksi käynnissä mm. makeismyyntikampanja. Lisäksi he aloittivat vuoden 2022 U-projektin varainkeruun heti Suomi-projektin
toteuduttua mm. torimyynneillä ja joulumarkkinoiden leivonnaismyynnillä.

Mainittavimmat hankinnat
Ei mainittavia hankintoja vuonna 2021.
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Tiedotus
Vuonna 2020 aloitettu Lippukuntaposti-tiedote jaettiin vuonna 2021 5 kertaa.
Lippukuntapostin lisäksi tiedotusta hoidettiin perinteisten paperitiedotteiden jakamisten lisäksi
Kuksa-jäsenrekisterin sähköpostin sekä ikäkausien omien WhatsApp-ryhmien kautta.
Lippukunnalla on säännöllisesti päivittyvät Instagram-tili ja Facebook-sivut mm. kuulumisten
välittämiseen ja tiedotukseen. Lisäksi lippukunnan omia nettisivuja ylläpidettiin aktiivisesti.

Muuta merkittävää
Vuoden 2021 alussa otettiin käyttöön lippukunnan uudet säännöt ja selkiytettiin lippukunnan
kirjanpidon tilien nimiöintiä vastaamaan lippukunnan toimintaa ja sen tarpeita.
Syksyllä johtajaneuvosto päätti vaihtaa lippukunnan tilitoimistoa.

Liitteet:
AA toimintatilasto 2021
AA Strategia 2020–2022
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