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TOIMINTASUUNNITELMA 2014
Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa.
Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014
lippukunta toteuttaa omaa toimintaa ja osallistuu piirin ja SP:n toimintaan. Lippukunnassa toimivat
SP:n voimassa olevat ikäkaudet: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat sekä aikuiset.
Erityistä vuonna 2014
Piiru14. Piirin vuoden 2014 päätapahtuma on piirileiri Piiru14. Piirileiri järjestetään 22. – 30.7.2014
Evolla. Lippukunta osallistuu piirileirille.
Ohjelmapainotus ”Kuulun maailmalle”. Vuoden 2014 ohjelmapainotus on vaikuttaminen ja
maailmankansalaisuus. Painotus nostaa esiin olemassa olevia aktiviteetteja ja antaa käytännön
vinkkejä niiden suorittamiseen. www.kuulunmaailmalle.partio.fi. Ohjelmapainotus huomioidaan
lippukunnan ja ryhmien toiminnassa.

VARSINAINEN TOIMINTA
Yhteiset ohjelmatapahtumat
Keväällä pidetään kevään päätöstapahtuma. Elokuun lopulla järjestetään syksyn aloitustapahtuma ja
partioon ilmoittautuminen. Lippukunta osallistuu piirin syksyn aloituskampanjaan sekä Eskari- ja
Iltiskampanjoiden toteutukseen.
Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen
lupauksenanto kirkossa.

soihtukulkue, seppeleenlasku sankarihaudoille ja

Lippukunta osallistuu Nakkilan joulukadun avajaisiin. Lippukunnan jäsenille järjestetään joulujuhla.
Jouluaattona sytytetään seurakunnan kynttilät sankarihaudoille. Viattomien lasten päivänä osallistutaan
enkelikirkkoon.
Pyritään käynnistämään perhepartiotoimintaa.
Leirit ja retket
Vuoden alussa järjestetään partiolaisten vanhemmille suunnattu retkipäivä majalla. Tapahtumassa
opetellaan retkitaitoja, tiedotetaan Piirusta ja opastetaan mm. varustehankinnoissa.
Tarpojille, samoajille ja lippukunnan jäsenten vanhemmille tarkoitettu Järvikylä-haikki IV järjestetään
toukokuussa.
Lippukunta osallistuu Lounais-Suomen Partiopiirin piirileirille Piiru14. Leiri järjestetään 22. –
30.7.2014. Sudenpennut ja seikkailijat ovat leirillä osan leiriajasta. Lippukunta vastaa Piirulla leirin
kaupasta/jäätelökioskista. Lisäksi lippukunnan johtajia on leirillä muissa palvelutehtävissä.
Tavoitteena on, että leirille osallistuu lippukunnan jäseniä kaikista ikäkausista.
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Lippukunnan perinteinen syysleiri järjestetään Merimaassa lokakuun alussa. Tavoitteena on, että
syysleirille osallistuu lippukunnan jäseniä kaikista ikäkausista.
Lisäksi ryhmät järjestävät omia päivä- ja yöretkiä. Tavoitteena on, että kaikki ryhmät järjestävät
vuoden aikana vähintään yhden oman retken.
Kilpailut
Sudenpennut osallistuvat sudenpentukilpailuihin. Kisat järjestetään toukokuussa Saviseudun ja
Luoteis-Turun alueilla.
Seikkailijat osallistuvat seikkailijakilpailuihin. Kisat järjestetään ensimmäistä kertaa piirin
kevätkilpailujen yhteydessä. Kisat järjestetään toukokuussa Raisiossa.
Tarpojat ja sitä vanhemmat ikäkaudet voivat ottaa osaa piirin talvi-, kevät- ja syyskilpailuihin.
Koulutus
Lippukunnan jäsenet osallistuvat partiokoulutukseen tarpeen mukaan. Lippukunnan koulutuksien
koordinoinnista huolehtii koulutusvastaava KoVa. Lippukunnassa aloittaa uusi KoVa. Uusi KoVa
osallistuu piirin KoVa-koulutukseen.
Lippukunta kannustaa johtajia kouluttautumaan. Lippukunta maksaa johtajien koulutukset tilanteen
mukaan. Lisäksi omaa koulutusta järjestetään tarvittaessa johtajien tapaamisissa.
Lippukunnan jäseniä osallistuu piirin kursseille kouluttajina.
Tiedotus
Lippukunta julkaisee omaa Oma Napa -lehteä. Lehti ilmestyy vähintään kerran syyskaudella ja kerran
kevätkaudella. Lehden tekemisestä vastaa päätoimittaja.
Lippukunnalla on kotisivut osoitteessa www.nakkilanpartiolaiset.fi ja Facebook-sivu. Kotisivuilta
löytyy ajankohtaiset tiedot ryhmien toiminnasta ja tapahtumista. Facebook-sivulla kerrotaan
lippukunnan toiminnasta aktiivisemmin ja monipuolisemmin sekä julkaistaan kuvia tapahtumista.
Lippukunnan tapahtumista tiedotetaan majan ilmoitustauluilla, kotisivuilla, facebook-sivuilla,
lippukunnan sähköpostilistoilla sekä partiolaisten mukana kotiin lähetettävillä tiedotteilla. Tarvittaessa
käytetään lehti-ilmoituksia. Toiminnasta tiedotetaan myös koulujen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä
kunnan erilaisilla tiedotuskanavilla.
Tapahtumien tiedotuksesta vastaa tapahtuman vastuuhenkilö. Kotisivujen ja facebook-sivujen
päivityksestä vastaa kotisivujen päivittäjä(t). Kotisivujen ja sähköpostilistojen ylläpidosta vastaa
kotisivuvastaava.

IKÄKAUSIEN TOIMINTA
Sudenpennut
Lippukunnassa toimii keväällä yksi lauma ja syksyllä kaksi laumaa. Laumat kokoontuvat viikoittain
kesäaikaa lukuun ottamatta. Akelana toimii aikuinen, koulutettu johtaja.
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Seikkailijat
Lippukunnassa toimii yksi seikkailijajoukkue, jossa on kaksi vartiota. Joukkue kokoontuu viikoittain
kesäaikaa lukuun ottamatta. Joukkuetta johtaa sampo, ja seikkailijat toimivat vertaisjohtajina.
Seikkailijoille järjestetään kerran vuodessa seikkailijapeli eli sepeli, joka on kahden ilmansuunnan
yhteinen päätöstapahtuma.
Tarpojat
Lippukunnassa toimii yksi tarpojavartio. Vartio kokoontuu viikoittain kesäaikaa lukuun ottamatta.
Vartionjohtajana toimii samoaja. Tavoitteena on pestata lippukuntaan aikuinen tarpojaluotsi. Tarpojat
voivat osallistua piirin järjestämiin tarpojien tapahtumiin. Piiri järjestää vuonna 2014 tarpojille
maaliskuussa Tarpojien taitopäivät, toukokuussa yhteiskuntamajakan Vareksen Turku ja marraskuussa
selviytymismajakan Ihmetarpoja. Tavoitteena on, että tarpojat osallistuvat vähintään yhteen piirin järjestämään
tapahtumaan.

Samoajat
Lippukunnassa toimii yksi samoajavartio. Vartio kokoontuu oman suunnitelman mukaan.
Vartionjohtajana toimii yksi samoajista ja hänen tukenaan aikuinen luotsi. Samoajat hoitavat erilaisia
projekteja lippukunnassa. Samoajat voivat osallistua piirin järjestämiin samoajien tapahtumiin. Piiri
järjestää vuonna 2014 samoajille marraskuussa yÄssä-ohjelmatapahtuman.
Vaeltajat ja aikuiset
Lippukunnan johtajaneuvosto sekä muita johtajatapaamisia pyritään pitämään säännöllisin väliajoin.
Johtajille pyritään järjestämään johtajahuoltoa kerran vuodessa. Johtajia osallistuu piirin
Lippukuntapäivään. Johtajat voivat osallistua myös muihin piirin järjestämin tapahtumiin.
Lippukunnan johtajia toimii erilaisissa tehtävissä piirissä.

HALLINTO
Lippukunnassa järjestetään kaksi varsinaista lippukunnan kokousta. Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään helmi-maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa.
Lippukunnan hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lippukunnan edustajat osallistuvat piirin kevät- ja
syyskokouksiin ja Huittisten alueen aluekokouksiin.

HUOMIONOSOITUKSET
Lippukunnan toiminnassa mukana olevia jäseniä muistetaan seuraavien tapahtumien johdosta:
ylioppilasjuhla, ensimmäinen ammattiin valmistuminen, avioliittoon vihkiminen tai parisuhteen
rekisteröiminen, lapsen syntymä, tasakymmenvuotispäivä 50 vuodesta ylöspäin.
Tukijoita, toiminnantarkastajia, yhteistyökumppaneita ja johtajia muistetaan joulukortilla.
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Ansioituneille johtajille anotaan piirin ja SP:n ansiomerkkejä. Ansiomerkkien anomisesta vastaa
lippukunnan ansiomerkkitoimikunta. Itsenäisyyspäivänä lippukunta jakaa ansioituneimmalle
johtajalleen Napaktiivisuus -tunnustuksen.

MAJA JA KALUSTO
Lippukunnan toiminta keskittyy pääasiassa omalle partiomajalle, joka sijaitsee Nakkilan keskustassa,
seurakunnan mailla. Viikoittain toimivat ryhmät sekä lippukunnan hallitus kokoontuvat majalla.
Lisäksi ryhmät järjestävät majalla omia retkiään, ja majalla pidetään muita johtajiston kokouksia.
Majan ja kodan päivittäisestä hoidosta vastaa lippukunnan majava (majavastaava). Majalla
kokoontuvat ryhmät vastaavat viikoittaisista siivouksista majavan laatiman listan mukaan.
Uutta kalustoa hankitaan tarvittaessa. Kaluston hankinnasta vastaa hallitus.

AVUSTUKSET JA VARAINHANKINTA
Lippukunta anoo avustusta Nakkilan kunnalta ja Nakkilan seurakunnalta.
Omatoimisena varainhankintana vuonna 2014 järjestetään keväällä arpajaiset, syksyllä hillojen ja
mehun myynti sekä joulun alla adventtikalenterien myynti. Lisäksi myytävänä on lippukunnan
tuotteita.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2014

TAMMIKUU
24.–25.1.

HELMIKUU
8.2.
14. - 16.2.
MAALISKUU
1.–2.3.
8.3.
11.3.
14.–16.3.
15.3.
30.3.

HUHTIKUU
26.4.
26.4.
20.-26.4.

TOUKOKUU
4.5.
17.5.
24.5.

KESÄKUU
7.–8.6.

Lippis lepää (L-SP)
Retki- ja infopäivä vanhemmille
Talvikisat ”Karhunkierros 2014” (L-SP)
Talviretkeilykurssi (L-SP)

HEINÄKUU
22.–30.7.

Porin alue

Tarpojien taitopäivät (L-SP)
Rauma
Nakkila tutuksi – tapahtuma
Nakkila
Sampojen kisavinkki-ilta (L-SP)
Pori
Erätaitoperuskurssi (L-SP)
Matkustan ympäri maailmaa -akelavihjari (L-SP)
Piirin kevätkokous (L-SP)
Pori
Arpajaiset
Nakkila

Piirin seikkailijakisat (L-SP)
Piirin kevätkilpailut ”Rocky Race” (L-SP)
Partioviikko
Lippukunnan kevätkokous

Raisio
Raisio
Nakkila
Nakkila

Kevätparaati
Piirin sudenpentukisat (L-SP)
Yhteiskuntamajakka Vareksen Turku (L-SP)
Järvikylä-haikki IV
Kevään päätös

Turku
Turun seutu
Turku
Nakkila
Nakkila

Suurjuhla (SP)

Piiru 14 (L-SP)

Evo

Nakkila

Kouvola

ELOKUU
19.8.
23.8.
SYYSKUU
6.–7.9.
13.9.
28.9.

LOKAKUU
3.-5.10.
10.–12.10.
17. – 19.10.

MARRASKUU
2.11.
7.–9.11.
22.11.
22.–23.11.

JOULUKUU
6.12.
24.12.
28.12.

Tule partioon / syksyn aloitus –päivä
Erätaitovihjarit tarpojajohtajille (L-SP)

Piirin syyskilpailut (L-SP)
Maakravut merellä -akelavihjari (L-SP)
Lippukuntapäivä (L-SP)
Mehu- ja hillomyyntikampanja

Nakkila

Turku
Rauma
Nakkila

Syysleiri
Erätaitoperuskurssi (L-SP)
Vaeltajavisio (SP)

Merimaa

Piirin yyskokous (L-SP)
Y-Ässä, samoajien ohjelmatapahtuma (L-SP)
SampoSempalot (L-SP)
Selviytymismajakka Ihmetarpoja (L-SP)
Lippukunnan syyskokous
Joulukadun avajaiset
Adventtikalenteri-tempaus

Rauma

Soihtukulkue, lupauksenanto
Lippukunnan joulujuhla
Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille
Enkelikirkko

Nakkila
Nakkila
Nakkila
Nakkila

Nakkila
Nakkila
Nakkila

