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Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit ry. on Porin Ahlaisissa toimiva yhteis- ja maalippukunta,
joka on perustettu 28.2.1979.
Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiirin ja Pohjois-Satakunnan
Lippukunnan taustayhteisönä toimi Meri-Porin seurakunta.

alueen

jäsen.

Lippukunnan kokoontumistilana toimii Ahlaisten seurakuntatalo sekä varsinaisena tilana seurakuntatalon piharakennus, Renkipirtti osoitteessa Föörikuja 2.
Lippukunnan virallinen lyhenne on AA.

Johtajisto ja pestit
Lippukunnan hallitukseen, jota kutsutaan johtajaneuvostoksi, kuuluu lippukunnanjohtajan lisäksi vähintään 2 ja korkeintaan 10 jäsentä.
Lippukunnanjohtajan pestin lisäksi lippukunnassa on vuosittain jaossa
Lippukunnanjohtajan apulainen eli varalpkj
Pestijohtajan
Ohjelmajohtajan
Sihteerin
Jäsenrekisterinhoitajan
Taloudenhoitajan
Kalustonhoitajan
Akelan
Vastaavan akelan

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

Yllä lueteltujen pestien lisäksi lippukunnassa on omia mm. torimyynnin, kajakkivuokrauksen,
ravintolapäivän, paperimyynnin ja leirien tehtäväkohtaisia, vuosittain jaossa olevia pestejä.

Ikäkausitoiminta
Lippukunta toteuttaa omaa partio toimintaa ja osallistuu lisäksi alueen, piirin ja Suomen Partiolaisten (SP) toimintaan.
Lippukunnassa toimivat SP:n voimassa olevat ikäkaudet: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat,
samoajat sekä vaeltajat. Kaikissa ikäkausissa toteutetaan suositusten mukaista ohjelmaa.
Jotta toiminnan laadukkuus voitaisiin taata, vaaditaan ikäkausitoiminnassa ryhmänjohtajilta
ROK-kurssin käymistä. Jokaisen ikäkauden toiminnasta vastaa aikuinen akela, sampo tai luotsi.
Lippukunnassa on otettu käyttöön ”Turvallisesti yhdessä” ohjeistus osaksi lippukunnan toimintaa. Ohjeistus edellyttää ryhmänvetäjän ja kaikkien yli 18 vuotiaiden lippukunnan aktiivitoiminnassa mukana olevien suorittavan turvallisesti yhdessä verkkokurssin.
Lippukunnassa toimii aikuisvartioryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Aikuisvartion
lisäksi toteutetaan aikuispartiotoimintaa kokoontumisilla neljästi vuodessa.
Lippukunnassa ei ole perhepartiotoimintaa.
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Muu toiminta
Pyrimme siihen, että jokainen lippukuntamme nuori osallistuu niin oman ikäkautensa ohjelmaan kuin myös piirin ja SP järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Lisäksi kehitämme lippukunnan omaa leiri- ja retkeilytoimintaa.
Erityisesti haluamme kannustaa ja tukea lippukunnan jäseniä kouluttautumaan monipuolisesti.
Lippukunnan tavoitteena on toteuttaa tarpojaikäkaudesta ylöspäin suunnattu ulkomaanleiri
vuosittain, kotimaan suurleirivuosia lukuun ottamatta.
Huolehdimme, että lippukunnan tiedotus on selkeää ja tavoittaa jäsenistön mahdollisimman
laajasti.
Kehitämme ja pidämme kiinni jäsenmäärästämme ja muistamme palkitsemisen ja kiittämisen
tärkeyden.
Lippukunnassa on sitouduttu noudattamaan henkilötietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita toiminnassa.

Talous
Lippukunnan taloudesta on laadittu talousarvio vuodelle 2021.
Toiminnan mahdollistamiseksi lippukunta voi järjestää myyjäisiä ja tuotemyyntejä sekä osallistuu vuosittain partion Adventtikalenterikampanjaan. Erillisiä leiritilejä kartuttaakseen lippukunnassa harjoitetaan monimuotoista varainkeruuta.
Haemme aktiivisesti erilaisia tukia.

Strategia 2020-2022
Lippukunnan strategian mukaisesti vuonna 2021 keskitymme peruspartiotoimintaan ja sen kehittämiseen ja ylläpitämiseen partiomaisena ja monipuolisena.
Lisäksi kannustamme osallistumaan Piirileiri Otavalle ja tuemme osallistumista stipendein tarpojista ylöspäin.

Ohjelmapainotus vuonna 2021
Vuonna 2021 Suomen Partiolaisten ohjelmapainotuksena on katsomus- ja rauhankasvatus, jonka pyrimme ottamaan huomioon monipuolisesti toiminnassamme.
Lippukunnan oma teema vuodelle 2021 on avoimuus.

Liitteet:
AA Lippukuntakalenteri 2021
AA Strategia 2020 - 2022
AA Talousarvio 2021
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