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Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit ry. on Porin Ahlaisissa toimiva yhteis- ja maapartiolippukunta, 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 seuraavat pestit
Lippukunnanjohtajan apulainen eli varalpkj
Pestijohtaja
Ohjelmajohtaja
Sihteeri
Jäsenrekisterinhoitaja
Taloudenhoitaja
Kalustonhoitaja
Kämppäisäntä
Tiedottaja

Vastaava akela
Vastaava sampo
Tarpojaluotsi
Samoajaluotsi
Vaeltajaluotsi
Aikuisluotsi
Turva-aikuinen ( 2 kpl)
Lippukunnan ansiomerkkivastaava
Joulukampanjapäällikkö eli kalenterikettu

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

Ikäkausitoiminta
Lippukunta järjestää omaa viikoittaista ikäkausitoimintaa 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 käytössä Turvallisesti yhdessä -ohjeistus osana lippukunnan toimintaa. Ohjeistus edellyttää ryhmänvetäjän ja kaikkien yli 18-vuotiaiden lippukunnan aktiivitoiminnassa
mukana olevien suorittavan Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin.
Lippukunnassa järjestetään säännöllisesti aikuispartiotoimintaa. Lippukunta ei järjestä perhepartiotoimintaa.
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Muu toiminta
Pyrimme siihen, että jokainen lippukuntamme nuori osallistuu niin oman ikäkautensa ohjelmaan
kuin myös piirin ja SP:n järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Haluamme edelleen kannustaa
ja tukea lippukunnan jäseniä kouluttautumaan monipuolisesti.
Vuonna 2022 kehitämme lippukunnan omaa leiri- ja retkeilytoimintaa. Lippukunnassa otetaan
vuoden alusta alkaen käyttöön uusi leiri- ja retkisuunnitelma, jonka tavoitteena on kannustaa
ryhmiä tekemään enemmän omia retkiä ja näin toteuttamaan partio-ohjelmaa mahdollisimman
monipuolisesti ja ikäkauden tavoitteiden mukaisesti.
Huolehdimme, että lippukunnan tiedotus on selkeää ja tavoittaa jäsenistön mahdollisimman laajasti.
Pidämme kiinni jäsenmäärästämme ja muistamme palkitsemisen ja kiittämisen tärkeyden.

Talous
Toiminnan mahdollistamiseksi lippukunta voi järjestää myyjäisiä ja tuotemyyntejä sekä osallistuu vuosittain partion Adventtikalenterikampanjaan. Erillisiä leiritilejä kartuttaakseen lippukunnassa harjoitetaan monimuotoista varainkeruuta.
Lippukunnan taloudesta on laadittu talousarvio vuodelle 2022.

Strategia 2020-2022
Lippukunnan strategian mukaisesti kannustamme osallistumaan Finnjamboree Kajolle ja tuemme leirille osallistumista osallistumismaksuissa tarpojista ylöspäin.
Vuoden 2022 aikana laadimme strategian raamit seuraaviksi vuosiksi 2023-2025.

Ohjelmapainotus vuonna 2022
Vuonna 2022 Suomen Partiolaisten ohjelmapainotuksena on Sanoista tekoihin!, jonka pyrimme
ottamaan huomioon monipuolisesti toiminnassamme.
Lippukunnan omat painotukset vuodelle 2022 ovat partioperinteiden ylläpitäminen ja elvyttäminen sekä suhteiden luominen ja ylläpitäminen toisiin lippukuntiin sekä hyvä yhteistyö.

Liitteet:
AA Lippukuntakalenteri 2022
AA Strategia 2020–2022
AA Talousarvio 2022
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