Partiolippukunta TeiskaPartio ry:n toimintasuunnitelma 2015
Toimintasuunnitelmassa käytetään lippukunnan tavan mukaisesti koko lippukunnan
viikonloppuretkistä nimitystä leiri, vaikka ne Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeen mukaan
ovatkin retkiä.

Yleiset tavoitteet ja linjaukset
Partiolippukunta TeiskaPartio ylläpitää saavuttamansa korkean tason teiskolaisessa
nuorisotyössä pyrkien jatkuvasti kehittämään toimintaansa. Tärkeimmät päämäärät ovat
viikoittaisen toiminnan laadun takaaminen sekä viikkotoimintaryhmien kehittäminen niin, että
lippukunta säilyy toimivana kokonaisuutena. Tämä taataan nimeämällä jokaiselle ikäkaudelle
ikäkausivastaava, joka sitoutuu tehtäväänsä vähintään vuoden ajaksi.

Lippukunnan yhteiset leirit ja tapahtumat
Lippukunta järjestää yrjönpäivänä 23.4. Yrjönpäiväjuhlan Teiskon luontokoulun laavulla ja
juhlassa jaetaan kevään merkit. Lippukunta järjestää kesäleirin sudenpennuille ja seikkailijoille
Riihilammella heinäkuussa. Tätä vanhemmille partiolaisille järjestetään kesäleiri vaellusten
muodossa. Adventtileiri järjestetään 4.6.12. Rajalassa, josta siirrytään itsenäisyyspäivän
juhlintaan Teiskon kirkolle.

Sudenpentutoiminta
PohjoisTeiskon lauma ja kaksi EteläTeiskon laumaa jatkavat viikoittaisia kokoontumisia
keväällä 2015. Kukin lauma tekee ainakin yhden retken keväällä ja syksyllä ja sudenpennut
osallistuvat sudenpentukilpailuihin ja tapahtumiin. Lisäksi sudenpennut osallistuvat
lippukunnan yhteisille leireille ja tapahtumiin. Lippukunta pyrkii järjestämään sudenpentulaumat
syksyllä 2015 niin, että kaikki halukkaat voidaan ottaa mukaan toimintaan.

Seikkailijatoiminta
Keväällä 2015 lippukunnassa toimii kolme seikkailijajoukkuetta, yksi PohjoisTeiskossa ja
kaksi EteläTeiskossa. Keväällä joukkueet osallistuvat lippukunnan seikkailijoille järjestetylle
talviretkelle 13.–15.3 ja muutaman lippukunnan yhteisesti järjestämään seikkailijapeliin 18.4.
Syksyllä toiminnassa jatkaa kaksi seikkailijajoukkuetta. Joukkueet tekevät syksyllä omia
retkiä sekä osallistuvat partiotaitokilpailuihin. Seikkailijat osallistuvat myös lippukunnan
yhteisille leireille ja tapahtumiin.

Tarpojatoiminta
Lippukunnassa toimii keväällä yksi tarpojavartio Teiskon seurakuntakodilla. Tarpojat
osallistuvat lippukunnan yhteisille leireille ja tapahtumiin, sekä järjestävät omia retkiä, ja sen
lisäksi he osallistuvat alueen ja piirin järjestämiin tapahtumiin ja partiotaitokilpailuihin.
Tarpojat ovat mukana järjestämässä lippukunnan tapahtumia yhdessä aikuisten kanssa.

Syksyllä 2015 lippukunnassa aloittaa paljon uusia tarpojia, ja ryhmiä perustetaan tarpeen
mukaan.

Samoajatoiminta
Lippukunnassa toimii yksi samoajaryhmä, joka kokoontuu kuukausittain. Samoajat osallistuvat
lippukunnan yhteisille leireille ja tapahtumiin, sekä järjestävät omia retkiä ja vaelluksia.
Samoajat toimivat johtajina nuoremmissa ikäkausissa ja osallistuvat myös näiden tapahtumiin.
Samoajat osallistuvat piirin ja keskusjärjestön järjestämiin ikäkausitapahtumiin ja
partiotaitokilpailuihin.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta käynnistetään lippukunnassa vuoden 2015 aikana. Vaeltajat toimivat
lippukunnassa johtajatehtävissä ja ovat siten mukana nuorempien ikäkausien retkillä ja
tapahtumissa. Vaeltajat osallistuvat piirin ja keskusjärjestön järjestämiin ikäkausitapahtumiin
ja partiotaitokilpailuihin, sekä lippukunnan yhteisille leireille ja tapahtumiin.

Aikuiset mahdollistajat
Aikuisilla mahdollistajilla tarkoitetaan yli 22vuotiaita lippukuntalaisia. Aikuiset toimivat
ikäkausivastaavina ja johtavat sudenpentu ja seikkailijaryhmiä. Johtajia ovat myös samoaja
ja vaeltajaikäiset lippukuntalaiset, jotka ovat järjestämässä viikottaista toimintaa tai yksittäistä
tapahtumaa. Johtajat kokoontuvat yhdessä hallituksen kanssa kerran kuukaudessa johdon
kokoukseen. Kokouksiin ovat tervetulleita myös kaikki muut aikuiset lippukuntalaiset.
Lippukunta järjestää johtajatehtävissä toimiville ja hallituksen jäsenille ainakin yhden
rentoutumisviikonlopun vuodessa. Muut lippukunnassa olevat aikuiset osallistuvat lippukunnan
yhteisiin tapahtumiin ja voivat järjestää omaa toimintaa.

Kilpailut
Lippukunta kannustaa kaikkia lippukuntalaisia osallistumaan partiotaitokilpailuihin ikäkauden
suositusten mukaisesti. Lippukunta osallistuu kilpailuista aiheutuviin kuluihin maksamalla
kilpailuiden osallistumismaksut.

Koulutus
Kaikkia yli 18vuotiaita lippukuntalaisia kannustetaan lähtemään partiojohtajaperuskurssille ja
vanhempia partiojohtajia partiojohtajan jatkokurssille. Lippukunta huolehtii jäsenistön
tehtävänmukaisesta kurssien käymisestä sekä ensiapu ja erätaitokursseista. Lippukunta
tukee johtajien yleistä kursseille osallistumista ja maksaa osallistumismaksut. Kevään 2015
aikana tulee kaikille yli 15vuotiaille ryhmien johtajille sekä kaikille yli 18vuotiaille toiminnassa
mukana oleville pakolliseksi Turvallisesti yhdessä kurssi. Lippukunnan koulutusvastaava
huolehtii lippukuntalaisten asianmukaisesta kouluttamisesta.

Varainhankinta ja avustukset
Lippukunta saa taloudellista tukea taustayhteisöltään Tampereen seurakuntayhtymän
Messukylän seurakunnan Teiskon lähikirkkoalueelta, minkä lisäksi kuluja katetaan saaduilla
avustuksilla ja lahjoituksilla. Lippukunta harjoittaa myös varainhankintaa ja edellisten vuosien
tapaan suurin yksittäinen erä on Partio Scout joulumyyntikampanja. Taloudellista tukea
voidaan tarpeen mukaan anoa esimerkiksi paikallisilta järjestöiltä. Lisäksi lippukunta harjoittaa
varainhankintaa talkoohenkisillä projekteilla, kuten makkaranmyynnillä Teiskon kesä ja
joulumarkkinoilla sekä 10leirin päätöstapahtumassa. Lippukunta osallistuu seurakunnan
järjestämään Ekotekokynttiläkeräykseen joulun jälkeen.

Kalusto
Vuonna 2015 ei tehdä merkittäviä kalustohankintoja.

Riihilammen leirialue
Riihilammen leirialueelle on laadittu kehityssuunnitelma ja sen mukaisesti tänä vuonna
kunnostetaan mökin katto. Lisäksi alueen yleistä käytettävyyttä parannetaan.

Tiedottaminen
Viralliset tiedotukset annetaan paikallislehti TeiskoAitolahden kautta. Johtajiston kesken
yhteyttä pidetään pääosin sähköpostitse. Muille jäsenille tiedotteita jaetaan ryhmien
kokouksissa tai postitetaan. Lippukunnan wwwsivujen tiedotuksellista merkitystä lisätään
edelleen ja lippukunnan Facebookryhmä kautta muistutetaan ja mainostetaan tapahtumista.

Muuta
Lippukunnan vuosikokous pidetään helmikuussa Teiskossa.

