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Lippukuntamme Ahlaisten Ankkuritr ry. tilasi minulta ko-gi kurssini
kehittämistehtävätyönä lippukunnan leiri- ja retkitoiminnan
kehittämissuunnitelman. Olen työstänyt kehityssuunnitelmaa yhdessä
työryhmäni: Maria Ojasen ja Päivi Jousteen kanssa. Pohjana tälle työlle on
lippukuntamme tilanne, että ikäkausikohtaisia retkiä järjestetään melko vähän ja
partio-ohjelman mukainen toiminta ei tätä kautta täyty. Tämän suunnitelman
pohjimmaisena tarkoituksena on kohottaa lippukunnan partiomaista toimintaa.
Leiritoimintaa meillä on ollut aktiivisesti talvileirin osalta, mutta säännöllisessä
ja suunnitelmallisessa kesäleiritoiminnassa kattaen kaikki ikäkaudet on
kehitettävää.

Retket
Suomen Partiolaisten mukaan jokaisella partiolaisella tulee olla mahdollisuus
osallistua monipuoliseen retkeily- ja luontotoimintaan osana oman ikäkautensa
partio-ohjelmaa. Ikäkausittain tämä jakautuu seuraavasti:
- sudenpennut käyvät vähintään kahdella päiväretkellä ja kahdella yöretkellä
toimintavuoden aikana.
- seikkailijat käyvät vähintään neljällä retkellä toimintavuoden aikana. Jokin
retkistä voi olla päiväretki.
- tarpojat retkeilevät vähintään neljä kertaa toimintavuoden aikana. Retket
voivat olla myös lippukunnan yhteisiä retkiä.
- samoajat käyvät vähintään kuudella retkellä toimintavuoden aikana. Retket
voivat olla myös lippukunnan yhteisiä retkiä.
- vaeltajat käyvät vähintään kuudella retkellä toimintavuoden aikana. Retket
voivat olla myös lippukunnan yhteisiä retkiä.
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Auttaaksemme ikäkausijohtajia retkitoiminnan toteuttamisessa vuosittaiseen
toimintasuunnitelmaan lisätään lippukunnan yhteinen syysretki. Täten saadaan
matalalla kynnyksellä myös nuoremmille ikäkausille yöretki ja osa edellytetyistä
retkistä toteutumaan yhteisvastuullisesti.
Retkitoiminnan kehittämisen tueksi tulemme markkinoimaan jatkossa retki- ja
leiritoimintaamme jo syksyn ilmoittelussa. Markkinoinnin välineenä pyrimme
myös hyödyntämään enemmän sosiaalista mediaa. Syötetään someen aktiivisesti
”ilmianna itsesi” -mainontaa ajatuksena, että monilla kyläläisillä voisi olla paljon
opetettavaa partiolaisille ja muistetaan aktiivisesti lippukuntamme omat aikuiset,
joista saa apua ja tukea kun vain osaamme pyytää.
Toiminnan suunnittelussa otetaan aktiivisemmin huomioon piirin tarjoamat
retket ja asetetaan ne selkeiksi tavoitteiksi ikäkausien toimintaan. Retkiä
järjestettäisiin enemmän teemallisina, joissa muistetaan hyödyntää kylän omat
voimavarat ohjelman suhteen. Retken kustannuksia ei tarvitse saada
kokonaisuudessaan katetuksi retkimaksuilla, vaan tarkoituksena on saada
toteutettua laadukasta partiotoimintaa. Olemme siis valmiita myös maksamaan
ohjelmallisista retkistä, näihin kuitenkin tarvitaan lupamenettely
johtajaneuvoston kautta.
Jotta retket varmasti toteutuisivat toimimme jatkossa seuraavasti:
- Lokakuussa ikäkausivastaavat toimittavat ohjelmajohtajalle aina seuraavan
vuoden retkisuunnitelman, jotta kaikki retket saadaan lippukunnan
toimintakalenteriin. Näin vältetään päällekkäisyydet ja varmistetaan
tarvittavat resurssit käyttöön.
- Syksyn kohdalta retkisuunnitelmaa voi tarkistaa elokuussa, kun uuden
toimintakauden uudet ryhmät ja ryhmänohjaajat ovat tiedossa.
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Leirit
Leirien johtajuudessa suositaan jatkossa partiossa yleisesti käytettyä
parijohtajuutta ja johtajat pestataan tehtävään. Samoin pestataan muukin staabi
ja leirisuunnittelussa lähdetään ajoissa liikenteeseen ettei suunnitelmat vesity.
Kynnys leirijohtajuuteen madaltuu parijohtajuuden myötä, eikä kenenkään
tarvitse ottaa yksin harteilleen koko vastuuta mikäli ei näin halua.

Talvileiri
Jatkamme hyvää perinnettä joka vuotisesta lippukunnan yhteisestä talvileiristä.
Leirin ajankohtaa ja järjestämispaikkaa tullaan jatkossa vaihtelemaan. Talvileiri
on pitkään järjestetty samassa paikassa ja samalla kaavalla, joten on tärkeää
saada vaihtelua rutiineihin mielenkiinnon ja hyvän partiotoiminnan
ylläpitämiseksi. Tavoitteena on päästä oikeaan leirin määritteeseen yli 3 yötä.

Kesäleiri
Kesäleirillä tullaan jatkossa toteuttamaan partio-ohjelmaan kuuluvat ikäkausien
siirtymät, jotka puuttuvat kokonaan toiminnastamme tällä hetkellä. Siirtymät
pitää myös markkinoida hyvin leiri-ilmoittelussa, tarkoituksena on että siirtymä
olisi ”erityisen spesiaali riitti” seuraavaan ikäkauteen siirryttäessä. Yritetään
myös herätellä alueen yhteistyötä kesäleirin osalta, tähän vuonna 2023 voisi olla
hyvä mahdollisuus. Kesäleiriyhteistyötä voidaan toki harrastaa vaikka vuosittain!
Muistetaan aktiivinen yhteistyö naapurilippukuntien, oman alueen, Porin alueen
ym. kanssa. Aina ei tarvitse kaikkea tehdä yksin!
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KV-leirimatkat
KV-leirimatkaa ei jatkossa järjestettäisi mikäli samana vuonna järjestetään jokin
muu iso piiri/keskusjärjestötasoinen leiri. KV-leirimatka on mahtavaa oman
lippukunnan tekemistä, jota emme saa unohtaa! Emme kuitenkaan halua, että
oma leirimatkamme kilpailee toisen ison leirin kanssa samana kesänä. Tämä
tukee myös partion kestävän kehityksen tavoitteita. Esimerkiksi emme lennä
leirille Eurooppaan, kun tarjolla on hyvää monipuolista partioleiritoimintaa
kotimaassakin. Lisäksi on muistettava, että vapaaehtoistyönä tehtävä
varainkeruu leireihin voi uuvuttaa. Vapaaehtoistyössä jaksamisesta ja sen
mielekkyydestä on pidettävä huolta sekä varmistettava ettei varainkeruu vie
voimavaroja peruspartiotoiminnalta. KV-leirimatkan ohjelma pitää suunnitella
huolellisesti niin, että se kattaa Suomen Partiolaisten määritteen kvleirimatkasta.
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Leirisuunnitelma 2022-2026
2022
• Tammileiri sudenpennuille
• Lippukunnan oma seikkailijaleiri/retki/haikki
• Finnjamboree Kajo tarpoja, samoaja, vaeltaja
• Talvileiri kaikille ikäkausille
2023
• Maailman Jamboree Etelä-Koreassa
• Alueen kesäleiri
• Talvileiri kaikille ikäkausille
2024
• Huhu samoajille
• Rowerway vaeltajille
• Lippukunnan kesäleiri kaikille ikäkausille
• KV-leirimatka Liettuaan
• Talvileiri kaikille ikäkausille
2025
• Tammileiri sudenpennuille
• Lippukunnan kesäleiri kaikille ikäkausille
• KV-leirimatka Tanskaan
• Talvileiri kaikille ikäkausille
2026
• Piirin kesäleiri
• Lippukunnan sudenpentujen kesäleiri
• Talvileiri kaikille ikäkausille

6

