hyv. 23.10.04

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

hyv. 23.10.04
1. Partiolainen osaa – Scouter kan
Vuosi 2005 tulee olemaan eräänlainen rauhoittumisen vuosi piirin ja lippukuntien toiminnassa. Sen
aikana tulemme valmistautumaan vuoden 2006 piirileiriin ja piirin 85-vuotisjuhlaan. Piirin vuoden
2005 painopistealueeksi on valittu partio-ohjelman toteuttaminen lippukunnissa tukemaan SP:n
uutta kolmivuotisteemaa ”Partiolainen osaa – Scouter kan”.
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset on sitoutunut keskusjärjestömme Suomen Partiolaiset – Finlands
Scouter Ry:n kanssa toteuttamaan toimintaa niin, että meillä olisi mahdollisimman paljon
elinvoimaisia lippukuntia ja jäsenmäärämme kasvaisi. Tämä edellyttää tukitoiminnan järjestämistä
lippukuntien johtajille, nuorten partiolaisten (15-17 -vuotiaat) toimintamahdollisuuksien kasvattamista sekä aikuispartioinnin kehittämistä. Tavoitteemme on lippukunta tuhatta nuorta kohden.
Piirin tarjoamat palvelut, koulutus ja tapahtumat, on suunniteltu siten, että lippukunnat saavat
mahdollisimman paljon tukea peruspartiointiin eli partio-ohjelman toteutukseen. Toteuttamalla
partio-ohjelmaa opitaan partioaate ja partiotaidot. Tavoitteena on, että kesällä 2005 mahdollisimman moni lippukunta järjestää lippukuntaleirin ja valmistautuu siten seuraavan vuoden isoon
piirileiriin. Piirin omistama Selkäsaari Ähtärissä on kaikkien käytettävissä lippukuntaleireihin.
Yhteistoiminta lippukuntien kesken kannattaa tässäkin asiassa.
Toinen tavoite on, että luokkasuoritusten määrä nousisi piirissämme. Sudenpentuohjelman
toteuttamiseen annamme yhtälailla vihjeitä ja oppia. Käyttämällä järjestelmällisesti partio-ohjelmaa,
pidämme esillä kaikkia partiotoiminnan osa-alueita. Esimerkiksi kansainvälisyys-, uskonto- tai
ympäristökasvatus jäävät helposti liian vähälle huomiolle.
Kokeilemme uutta tapaa keskittää useampia kursseja yhteen paikkaan samaksi viikonlopuksi. Näitä
viikonloppuja on vuoden aikana kaksi 8.-10.4. ja 30.9.-2.10. Näin lippukunnille jää enemmän
viikonloppuja omaan toimintaansa. Lisäksi tavoitteena on, että saamme pidettyä kurssien hinnat
edelleenkin edullisina tällä järjestelyllä.
Toteutamme yhdessä yhteistoiminta-alueemme Viispiikin piirien: Lapin, Kainuun, PohjoisPohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kanssa yhteisen kehitysapuprojektin Shangalala II:n. Projekti
alkaa varsinaisesti jo syksyllä 2004 ja päättyy syksyllä 2005. Tavoitteena on kerätä rahaa
rokotusauton ostoa varten Shangalalaan Angolaan. Projekti toteutetaan yhteistyössä Suomen
Lähetysseuran kanssa. Toivottavasti kaikki lippukunnat lähtevät mukaan tärkeän asian hyväksi.
Kansainvälisyyskasvatusta toteutetaan tapahtumien ja materiaalin avulla.
Lippukuntakummit ovat aloittaneet toimintansa syksyllä 2004. Yhteistyön lippukuntien kanssa
toivotaan syvenevän ja kehittyvän edelleen heidän avullaan. Tavoitteena on lippukuntien työn
tukeminen, johtajahuollon tarjoaminen sekä yhteistyöhön kannustaminen lippukuntien kesken.
Marjanne ”Maije” Kuntsi
Piirinjohtaja
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2. Koulutus
Koulutus on Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten perinteinen osaamisalue. Vuonna 2005 koulutusta
pyritään kohdentamaan paremmin lippukuntien ongelmiin, tarpeisiin ja toiveisiin lisäämällä
yhteistyötä lippukuntaryhmän kanssa.
Koulutuksessa annetaan virikkeitä ja vinkkejä partio-ohjelman toteuttamiseen lippukunnan kaikissa
ikäkausissa. Erityinen huomio kohdennetaan luokka- ja vaihemerkkeihin sekä sudenpentujen,
vartiolaisten ja vaeltajien retkeilyyn. Tavoitteena on, että jokaisessa lippukunnassa järjestetään
sisällöllisesti rikkaita retkiä kaikille ikäkausille.
Vuonna 2005 kurssiviikonloppujen määrää on vähennetty järjestämällä kursseja samassa paikassa
samaan aikaan. Tämän seurauksena lippukunnille jää enemmän sellaisia viikonloppuja omalle
toiminnalleen, jolloin kukaan johtajista ei ole kursseilla. Kynnys osallistua näille kursseille on
matalampi, koska lippukunnasta voidaan lähteä kurssipaikalle useamman johtajan voimin.
Muutaman vuoden tauon jälkeen tapahtumakalenteriin on jälleen palautettu Pemaasu. Pemaasu
tulee sanasta supemaa. Tapahtuma on sudenpentujen taitomerkkipäivä. Laumanjohtajat voivat
osallistua tapahtuman aikana vihjepäivään.
Taitokoulutusta järjestetään vuonna 2005 hieman aiempaa vähemmän. Kursseja pidetään osittain
yhteistyössä useamman ryhmän kesken, osittain yksittäisinä tapahtumina.
2.1. Peruskoulutus
Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten peruskoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa lippukuntiin asiansa
osaavia ikäkausijohtajia. Tärkeimpänä tavoitteena on kiinnittää huomiota partio-ohjelman
toteuttamiseen lippukuntien kaikissa ikäryhmissä.
Keväällä samana viikonloppuna ja samassa paikassa järjestetään Sampo-, Laumanjohtaja- ja
Sisujohtajakurssit. Syksyllä kurssipaikan jakavat Vartionjohtajan jatkokurssi ja Laumanjohtajakurssi sekä Erätaito II ja Vartionjohtajan jatkokurssin maasto-osa.
2.1.1. Sudenpenturyhmä (Hattiwatit Oy)
Ryhmän tavoitteena on kahden laumanjohtajan peruskurssin avulla lisätä koulutettujen
laumanjohtajien määrää piirin alueella. Tavoitteena on kouluttaa tehtävistään innostuneita
laumanjohtajia, joilla on tarvittavat tiedot lauman johtamiseen ja kyky soveltaa oppimaansa tietoa
käytäntöön. Lisäksi sudenpentutoimintaa nostetaan esille sudenpennuille suunnatun Pemaasu –
tapahtuman avulla. Pemaasun tarkoituksena on innostaa niin sudenpentuja kuin laumanjohtajia.
Pemaasun tavoitteena on lisätä sudenpentujen taitomerkki-suorituksia ja niiden tunnettavuutta.
Laumanjohtajan peruskurssi
Laumanjohtajan peruskurssi

8.-10.4. Kauhava
30.9.–2.10. Laihia

Kurssilla perehdytään sudenpentuohjelmaan. Kurssilainen saa valmiuksia sudenpentutoiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen leikkien, tarinoiden ja elämysten avulla. Kurssin aikana tutustutaan
uuteen laumanjohtajan käsikirjaan ja opetellaan sen hyödyntämistä oman lauman toiminnassa.
Tarpeen mukaan kurssin ohjelmaan lisätään Tervetuloa partioon -kurssin osioita, mikäli
kurssilaisissa on uusia partiolaisia.
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Kohderyhmä:
16 vuotta täyttäneet laumanjohtajaksi aikovat tai laumanjohtajana jo toimivat
Pemaasu

5.11. Seinäjoki

Pemaasu on piirin oma jo perinteeksi muodostunut sudenpentutapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota sudenpentulaumoille valmista ja virikkeellistä toimintaa. Päivän aikana sudenpennut
suorittavat valitsemansa sudenpentujen taitomerkin seikkaillen Supemaassa. Tapahtuman
tarkoituksena on myös virkistää ja innostaa laumanjohtajia tehtävässään uusien toimintavinkkien
avulla.
Kohderyhmä:
Sudenpennut laumanjohtajineen
2.1.2. Vartioryhmä (Burleskit)
Ryhmän tehtävänä on tarjota koulutusta piirin lippukuntien vartionjohtajille ja sammoille.
Koulutuksessa korostetaan partio-ohjelman ja luokkasuoritusten olevan paras tae vartion
laadukkaalle partiotoiminnalle.
Tavoitteena on, että puolet piirin vartiolaisista suorittaa jonkin luokkamerkin vuonna 2005.
Kursseilla jaetaan huolellisesti suunniteltuja suoria vinkkejä, käydään läpi vaikeita suorituksia ja
täytetään kurssilaisten omia vartiolaisen suorituskirjoja niiden suoritusten osalta, joita kurssilla
käydään läpi.
Erityistä huomiota kiinnitetään lähestyvään piirileiriin. Omalla leirirupeamalla vartionjohtajia ja
sampoja kannustetaan lähtemään lippukuntaleirille 2005 ja piirileirille 2006. Erityisesti Vjvihjareilla harjoitellaan leirielämän niksejä. Lisäksi vartionjohtajille korostetaan retkien ja ptkilpailujen olevan tärkeä osa partio-ohjelmaa.
Lippukuntien väliselle yhteistyölle luodaan edellytyksiä muodostamalla kurssivartiot
kummialueittain. Sammot ja vartionjohtajat tutustutetaan Suomen Partiolaisten uuteen Vartionjohtajan käsikirjaan käyttämällä kirjaa lähdemateriaalina kurssirupeamissa.
Vartiokoulutusryhmä pyrkii tiivistämään yhteistyötä muiden EPP:n koulutusryhmien kanssa.
Vartionjohtajan jatkokurssin maasto-osa järjestetään yhdessä Erätaito II-kurssin kanssa ja Sampo I
–kurssi yhteistyössä sudenpenturyhmän kanssa.
Vj-vihjarit

12.-13.2. Alajärvi

Vartionjohtajien vihjepäivillä annetaan vartionjohtajille uusia ideoita ja vinkkejä vartion
kokouksiin. Maastokurssilla innostetaan heitä lähtemään rohkeasti ulos kololta ja retkille
vartioidensa kanssa. Tärkeimpänä asiana kurssilla on suoritusten merkityksen ja suorituskirjan
käytön opettaminen vartionjohtajille. Lisäksi perehdytään käytännön nikseihin lippukuntien omat
leirit mielessä.
Kohderyhmä:
Vartionjohtajat
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Sampo I

8.-10.4. Kauhava

Sampo I:llä koulutetaan lippukuntiin vartio-osaston johtajia, joilla on valmiudet johtaa
vartionjohtajaneuvostoa ja huolehtia lippukunnan riihityksistä. Kurssilla käsitellään sammon
tehtäviä, partio-ohjelmaa, vartionjohtajaneuvoston toimintaa sekä riihitystä teoriassa ja käytännössä.
Koulutuksessa painotetaan erityisesti partio-ohjelman käyttämistä osana VJN:n toimintaa.
Kohderyhmä:
Yli 16-vuotiaat, joilla on kokemusta vartiotoiminnasta
Vartionjohtajan jatkokurssi

Osa 1 16.-18.9. Kauhajoki
Osa 2 1.-2.10. Laihia

Vj-jatkokurssilla syvennetään vartion johtamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Erityistä huomiota
kiinnitetään luokkamerkkien suorittamisen tärkeyteen ja erilaisten suoritusvinkkien jakamiseen
vartionjohtajien vaikeiksi kokemien suoritusten tueksi.
Kurssin ensimmäinen osa järjestetään yhdessä erätaitoryhmän Erätaito II –kurssin kanssa. Maastoosalla madalletaan vartionjohtajien kynnystä lähteä retkellä. Kurssilla opitaan lyhyen vaelluksen
vaatimia erityisretkeilytaitoja.
Toisella osalla perehdytään kolopartiointiin, hyvän vartionjohtajan ominaisuuksiin sekä
kurssilaisten kokemuksiin vartionjohtamisesta ja vartioiden ongelmatilanteista.
Kohderyhmä:
Yli 14-vuotiaat, vähintään vuoden Vj:na toimineet
2.1.3 Vaeltajaryhmä (Moose Bros)
Ryhmän tavoitteena on tukea vuonna 2005 edelleen piirin vaeltajien ja erityisesti aloittelevien
vaeltajaryhmien toimintaa. Tarkoituksena on jatkaa vaeltajaryhmien innostamista vaeltajien
työkalujen (vaeltajan kortti, toimintakansio, liljat, Join ym.) käyttöön. Uutena asiana koulutuksessa
huomioidaan vaeltajien Vihreä polku, joka sisältää erähenkisiä tehtäviä avuksi vaeltajien partiopolulle.
Ryhmä antaa virikkeitä vaeltajien keskinäiseen verkostoitumiseen esittelemällä muiden
lippukuntien vaeltajia, muiden piirien vaeltajatoimintaa ja SP:n vaeltajaryhmää.
Vaeltajamit

12.3. Lapua

Vaeltajamit on vaeltajien energiapotkupäivä. Tapahtumassa annetaan tukea ja ideoita vaeltajatoimintaan uusille ja vanhoille vaeltajaryhmille.
Kohderyhmä:
Hankeohjaajat, vaeltajat ja vaeltajatoiminnasta kiinnostuneet
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Latoralli

24.9. Kauhava

Latoralli on piirin vakavamielisin kisailu, jossa vaaditaan mielikuvitusta ja huumorintajua. Rallissa
kohdataan pohjalaisuus silmästä silmään ja häjyimmät palkitaan.
Kohderyhmä:
Vaeltajiksi itsensä tuntevat partiolaiset
2.1.4. Partiojohtajaryhmä (PupuJussit)
Ryhmä järjestää vuoden aikana kaksi Partiojohtajan peruskurssia, joiden tavoitteena on kouluttaa
itsenäisesti ajattelevia ja toimivia partiojohtajia lippukuntiin. Huomiota kiinnitetään
johtamistehtävän tekemiseen ja raportoimiseen vuoden sisällä kurssista. Kummikouluttaja pitää
aktiivisesti yhteyttä johtamistehtävän suorittajiin ja heidän ohjaajiinsa. Lisäksi ryhmä seuraa
lippukuntien osallistumisaktiivisuutta kursseille ja on yhteistyössä lippukuntaryhmän kanssa
yhteydessä lippukuntiin.
Haasteena partiojohtajaryhmällä on vähentynyt potentiaalisten kurssilaisten määrä sekä
vanhemmalla iällä partioon mukaan tulleiden saaminen kursseille. Kurssipaikat on valittu alueilta,
joilta on ollut viime vuosina vähäinen osallistumisaktiivisuus kursseille. Syksyn kaksiosaista
kurssia markkinoidaan myös vanhemmille partiolaisille ja kurssille pyritään kokoamaan vähintään
yksi vanhemmista partiolaisista koostuva kurssivartio.
Partiojohtajien-peruskurssi #56
Partiojohtajien-peruskurssi #57

24.-28.3. Alavus
I-osa: 11.-13.11 Pietarsaari
II-osa: 25.-27.11 Kortesjärvi

Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana, tapahtumien johtamista, syvennytään partioaatteeseen
sekä lippukunnan toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Menetelminä käytetään
keskusteluja, käytännön harjoituksia, yhteisiä oppimistuokioita sekä ryhmässä työskentelyä. Tärkeä
osa kurssia on johtamistehtävä, joka suoritetaan kurssin jälkeen. Johtamistehtävän tulee olla
sellainen projekti, jota kurssilainen ei ole aikaisemmin tehnyt, joka palvelee lippukunnan toimintaa
ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan itsenäisesti.
Kohderyhmä:
17-vuotta täyttäneet ja vanhemmat
2.2. Taitokoulutus
Taitokoulutusryhmät ovat partiotoiminnan osa-alueiden asiantuntijoita. Ryhmien tarkoituksena on
ylläpitää ja parantaa piirin partiolaisten partiotaitoja. Taitokoulutus tarjoaa mielenkiintoista lisää
lippukuntien toimintaan ja tuo syvyyttä partio-ohjelman suorituksiin.
Partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakurssi ja Rastipäällikkökurssi ovat yhdistyneet Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssiksi, joka järjestetään sekä syksyllä että keväällä.
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2.2.1. Sisuryhmä
Ryhmä kehittää ja järjestää sisu-partiolaisille suunnattua koulutusta ja jakaa sisutietoutta
lippukuntiin ja muille piirin koulutusryhmille. Ryhmä uudistaa vuoden aikana sisujohtajakurssin
koulutusrungon ja ottaa käyttöön uuden kouluttautumiskortin yhteistyössä SP:n sisuryhmän kanssa.
Ryhmä jatkaa kummivartiotoiminnan ylläpitämistä, jolla tuetaan lippukunnissa toimivia sisujohtajia
ja vastataan heidän tarpeisiinsa.
Sisujohtajakurssi

8.-10.4. Kauhava

Kurssi antaa valmiuksia sisupartiolaisten kanssa toimimiseen eri tilanteissa. Kurssilla annetaan
tietoa vammaisuudesta, tutustutaan sisupartioinnin historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.
Lisäksi käydään läpi partio-ohjelman soveltamista sisuille ja muita sisupartiointiin liittyviä asioita.
Kohderyhmä:
Kaikki sisupartioinnista kiinnostuneet
Sisukisa

23.4. Teuva

Päiväkisa sisuvartioille. Reitti maastossa on suhteellisen lyhyt ja soveltuu myös pyörätuolilla
liikuttavaksi.
Kohderyhmä: Sisuvartiot
Sisupäivä
Sisuerätaito-kurssi

1.10. Vähäkyrö
1.-2.10. Vähäkyrö

Sisupäivä on sisupartiolaisten jokavuotinen tapahtuma, jossa EPP:n sisut tapaavat uusia ja vanhoja
tuttuja partiotoiminnan merkeissä. Järjestelyvastuu on paikallisella lippukunnalla. Vuonna 2005
sisuilla on mahdollisuus osallistua Sisupäivän yhteydessä myös Sisuerätaito-kurssille.
Kohderyhmä:
Sisupartiolaiset johtajineen
2.2.2. Erätaitoryhmä
Erätaitoryhmän tavoitteena on parantaa vuoden 2005 aikana partiolaisten erätaito-osaamista ja
tarjota monipuolisia retkeilykokemuksia. Tavoitteeseen pääsemiseksi erätaitoryhmä järjestää yhden
Erätaito I -kurssin ja yhden Erätaito II -kurssin. ET II järjestetään yhdessä vartioryhmän kanssa Vjjatkokurssin maasto-osana. Erätaitoryhmä on toteuttamassa myös sisujen erätaitokurssia.
Erätaitokurssien tarkoituksena on nuorten partiolaisten retkeilytaitojen ja -tietojen lisääminen,
retkeilyharrastuksen edistäminen sekä eräperinteiden vaaliminen. Erätaitokurssit jaetaan kolmen eri
vaatimustason mukaisesti Erätaito I, Erätaito II ja Erätaito III -kursseihin. Kurssit on tarkoitettu
nousujohteisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Erätaito I ja Erätaito II -kurssin suorittaneilla on
mahdollisuus hakeutua Suomen partiolaisten eräopaskurssille.
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Erätaito I –kurssi

12.-13.3. Ähtäri

Kurssilla opitaan talviolosuhteissa järjestettävän yöretken vaatimia perusretkeilytaitoja ja -tietoja
lähtien leiriytymisestä, puukon, kirveen ja sahan käyttöön.
Kohderyhmä:
Yli 13-vuotiaat
Erätaito II –kurssi

16.-18.9. Kauhajoki

Kurssilla opitaan tulemaan toimeen luonnossa vähin varustein ja opitaan selviytymään eri
ongelmatilanteista, joita retkellä voidaan kohdata. Kurssilla opitaan lyhyen vaelluksen vaatimia
erityisretkeilytaitoja ja -tietoja. Kurssi on jatkokurssi ET I:lle.
Kohderyhmä:
Yli 14-vuotiaat ET I:n käyneet.
2.2.3. Kilpailuryhmä (Kiva)
Kilpailuryhmä kehittää vuoden 2004 aikana tehtyä kisan valvojan ja järjestäjän ohjetta ja kirjoittaa
SM-kisoihin lähtevälle piirihuoltajalle toimintaohjeen. Tarkoituksena on, että jokaisen kisan
järjestelytoimikunta sekä osa rastipäälliköistä on saanut koulutuksen kilpailuryhmän järjestämillä
kursseilla.
Kilpailukalenteri ja kurssit:
Talvikisa: 5.-6.2. Eräkurjet Pietarsaari
sarjat: oranssi, vihreä, sininen, punainen, ruskea ja harmaa
Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi 1.-3.4. Alahärmä
Järjestelytoimikuntakurssi 1.-3.4.
Kurssi antaa valmiudet toimia EPP:n piirinmestaruuskilpailujen järjestelytoimikunnassa. Kurssin
suorittaneet saavat III-luokan maastotuomarikortin.
Rastipäällikkökurssi 2.-3.4.
Kurssi antaa valmiudet toimia EPP:n piirinmestaruuskilpailujen rastipäällikkönä. Kurssin päätavoite
on oppia hyvän tehtävän suunnittelu tehtävän ideasta rastin toteutukseen.
Kevätkisa ja sisukisa: 23.4. Parran Haltiat, Teuva
sarjat: oranssi, vihreä, sisu
Sudenpentukisa: 14.5. Vimpelin Villikehrät
Syyskisa: 10.-11.9. Härmän Tähystäjät, Alahärmä
sarjat: sininen, punainen, ruskea ja harmaa
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Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi 7.-9.10. Vaasa
Järjestelytoimikuntakurssi 7.-9.10
Kurssi antaa valmiudet toimia EPP:n piirinmestaruuskilpailujen järjestelytoimikunnassa. Kurssin
suorittaneet saavat III-luokan maastotuomarikortin.
Rastipäällikkökurssi 8.-9.10.
Kurssi antaa valmiudet toimia EPP:n piirinmestaruuskilpailujen rastipäällikkönä. Kurssin päätavoite
on oppia hyvän tehtävän suunnittelu tehtävän ideasta rastin toteutukseen.
2.2.4. Muonitusryhmä (Kauharitarit)
Ryhmä huolehtii piirin järjestämien kurssien ja tapahtumien muonittamisesta. Ryhmän toimintaan
pyritään saamaan lisää muonittamisesta kiinnostuneita jäseniä.
2.2.5. Meripartiotoiminta
Meripartio-ohjaaja tukee meripartiotoimintaa harrastavia lippukuntia niiden tarvitsemassa laajuudessa. Ohjaaja välittää tietoja lippukuntien ja SP:n meripartioryhmän välillä ja valvoo vesiturvallisuusohjeiden noudattamista ja opastaa ohjeistusten laadintaa.
3. Lippukuntien tukeminen
Lippukuntaryhmä Virtapiirin tehtäviin kuuluu lippukunnanjohtajien tukeminen kummitoiminnan,
koulutuksen ja johtajahuollon avulla.
Ryhmään kuuluu kolme partionjohtajaa. Ryhmän puheenjohtaja huolehtii ryhmän koordinoinnista
ja sytyketoiminnasta. Kummitoiminnasta vastaava pj koordinoi kummitoimintaa, vastaa kummien
koulutuksesta ryhmän muiden jäsenten kanssa ja pestaa uudet kummit tarvittaessa. Koulutuksesta
vastaava pj suunnittelee toimintasuunnitelmassa mainitut koulutustilaisuudet ja järjestää tilaisuudet
yhdessä muun ryhmän kanssa.
Lippukuntaryhmä seuraa aktiivisesti kummien avulla lippukuntien toimintaa ja pyrkii tavoittamaan
heikotkin signaalit, jotta piiristä pystyttäisiin tukemaan paremmin lippukuntia. Ryhmä jatkaa
edelleen uusien ja hiipuvien lippukuntien kohdalla Sytyke-toimintaa.
3.1. Lippukuntakummit
Lippukuntaryhmä jatkaa syksyllä 2004 alkanutta kummitoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea
lippukunnanjohtajia heidän jokapäiväisissä tehtävissään. Lippukuntaryhmän alaisuudessa toimivia
LPK-kummeja on kahdeksan ja heillä on kullakin tuettavanaan muutama samalla alueella toimiva
lippukunta. Kummien pestin pituus on vähintään kaksi vuotta.
Kummien tehtävänä on toimia lippukunnanjohtajien tukihenkilöinä sekä linkkinä piirin ja
lippukuntien välillä. Lisäksi kummit voivat auttaa lippukuntia edistämään niiden välistä luonnollista
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yhteistyötä. Vuonna 2005 kummit vierailevat alueensa lippukunnissa. Lippukunnanjohtajien
virkistyspäiville kutsutaan vuoden 2004 tapaan sekä lippukunnanjohtajat että kummit. Näillä
keinoin pyritään kummitoimintaa tekemään tutuksi lippukunnissa, jotta käytännölle muodostuisi
kestävät perinteet.
3.1.2. Kummialueet ja lippukuntakummit
Piiri on jaettu kahdeksaan kummialueeseen, joille on nimetty kummit. Ks. Liite 1
3.2. Lippukunnanjohdon koulutus ja virkistys
Lippukunnan johtamiskoulutus

1.-3.4.2005 Seinäjoki

Kurssilla käydään läpi yhdistyslakia, kokous- ja johtamistekniikkaa sekä muita lippukunnan
johtamisessa tarvittavia taitoja.
Kohderyhmä:
Lippukunnanjohtajat ja muut lippukunnan johtoon kuuluvat henkilöt
Lippukunnanjohdon virkistyspäivä

19.11.2005 Seinäjoki

Tilaisuus tarjoaa virkistystä, keskustelua ja hieman asiaakin lippukunnan johdossa toimiville.
Kohderyhmä:
Lippukunnanjohtajat ja muut lippukunnan johtoon kuuluvat henkilöt
4. Viestintä
4.1. Kärppä-Viesti
Kärppä-Viesti ilmestyy vuonna 2005 viisi kertaa. Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten äänenkannattajassa kirjoitetaan lippukuntien toiminnasta, piirin tapahtumista ja mielenkiintoisista
partiopersoonista. Juttujen näkökulmia pyritään suuntaamaan tasapuolisesti kaikille, johtajista
sudenpentuihin. Toimitus antaa tilaa myös lippukuntien omille ehdotuksille ja jutuille.
4.2. Piirivihje
Piirivihje ilmestyy vuoden aikana kymmenen kertaa. Siinä kerrotaan kursseista, tapahtumista ja
niihin ilmoittautumisesta. Piirivihjeessä mainostetaan piiritoimistossa myynnissä olevia partiotarvikkeita ja muita myynnissä olevia tavaroita. Piirivihje lähetetään piirin tiedotuslistalle ja julkaistaan piirin www-sivuilla. Pyynnöstä sen saa myös paperiversiona.
4.3. Sähköinen viestintä
Piirin sähköinen viestintä koostuu www-sivuista ja postituslistoista. Sivujen kautta piirihallitus,
piirin ryhmät ja lippukunnat viestittävät ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kursseille ohjataan
ilmoittautumaan ensisijaisesti www-sivujen kautta.
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Piirin kaikille avoimelle tiedotuslistalle tiedotus@epp.partio.fi ja lippukuntien johdolle tarkoitetulle
lippukunnat@epp.partio.fi –listalle lähetetään ajankohtaisia partiotiedotteita. Listoille voi liittyä
www-sivuilla. Lisäksi luottamushenkilöille tarjotaan mahdollisuus sähköpostilistojen ja -aliasten
käyttöön. Luottamushenkilöiden käytössä on myös ulkopuolisilta suljettu extranet, K-NET.
4.4. Ulkoinen tiedotus
Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on saada lehtien sekä radio- ja televisiokanavien toimittajia
tapahtumiin ja kursseille. Lehdistötiedotteet lähtevät säännöllisesti piiritoimistosta toimituksiin.
Lopullinen vastuu ulkoisesta tiedottamisesta on aina kurssin tai tapahtuman johtajalla. Piiritoiminnan julkinen näkyminen tukee myös lippukuntien toimintaa omilla paikkakunnillaan.
5. Hallinto
5.1. Jäsenkokoukset
Järjestetään piirin kevät- ja syyskokoukset. Osallistutaan Suomen Partiolaiset Ry:n partioneuvoston
kokouksiin.
5.2. Piirihallitus
Piirihallitus johtaa ja kehittää piirin toimintaa jäsenkokousten päätösten mukaisesti.
5.3. Piiritoimisto
Piiritoimisto tuottaa lippukuntien ja piirin luottamushenkilöiden tarvitsemat palvelut.
5.4. Talous

Piirin taloutta hoidetaan jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Kurssit ja tapahtumat järjestetään
kohtuullisin osanottomaksuin. Kärppä-rahastosta voivat yksityiset partiolaiset sekä ryhmät anoa
avustuksia partiokoulutukseen sekä kansainvälisiin partioleireihin ja –matkoihin.
5.5. Selkäsaari
Selkäsaari tarjoaa puitteet lippukuntaleirien järjestämiseen. Saari on erinomainen paikka myös
lyhyille retkille ja virkistyspäiville. Lippukuntien toivotaan käyttävän saarta myös talviaikaan,
jolloin järven jää tuo oman elementtinsä ohjelman suunnitteluun. Selkäsaaren kehittäminen
leiripaikkana kaipaa edelleen panostusta, mutta saareen ei vuoden aikana tehdä uusia suuria
investointeja. Olemassa olevaa rakennuskantaa pidetään kunnossa ja kalustohankintoja tehdään
käyttäjien toivomusten mukaan.
6. Yhteistyöpiiri (Viispiikki)
Yhteistyöpiirin muodostavat Kainuun Partiolaiset ry, Keski-Pohjanmaan Partiolaiset ry, Lapin Partiolaiset ry, Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri ry ja Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry. Piirit järjestävät
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yhdessä sovitut koulutus- ja ohjelmatapahtumat, kukin omalla vuorollaan. Kurssit ja tapahtumat
ovat avoimia kaikille Viispiikin alueen partiolaisille.
Viispiikki-tapaaminen

23.-24.4. Kainuu

Viispiikin piirien luottamushenkilöiden vuosittainen tapaaminen.

6.1. Viispiikin yhteiset kurssit:
Leirinjohtajakurssi
Sampo- ja Akelakurssi

21.-23.1. Lappi
18.-20.11. Keski-Pohjanmaa

6.2. Shangalala II – tavoitteena rokotusauto Angolaan
Shangalala II on Viispiikin eli Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten, Kainuun Partiolaisten, KeskiPohjanmaan Partiolaisten, Lapin Partiolaisten ja Pohjois-Pohjanmaan Partiopiirin sekä Suomen
Lähetysseuran yhteistyöprojekti. Tavoitteena on tuottaa kasvatuksellista ja koulutuksellista
kansainvälisyys- ja rauhankasvatusmateriaalia piirien ja lippukuntien käyttöön sekä hankkia uusi
rokotusauto Angolaan Shangalalan klinikalle.
Piirien Shangalala-yhteyshenkilö vastaa projektin eteenpäinviemisestä yhdessä lippukuntien kanssa.
Projektin aikana järjestetään yhteisiä tapahtumia, joiden lisäksi lippukuntia, yksittäisiä ryhmiä ja
partiolaisia innostetaan myös omien tempausten järjestämiseen. Projektiin kuuluu maksullinen
projektimerkki.
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Lippukuntakummit ja kummialueet

Liite 1

1. Kummi: Antero Mattsson

5. Kummi: Riina Kurhela

Eräkurjet, Pietarsaari
Markki-Partio, Kortesjärvi
Evipartio, Evijärvi
Ahjopartio, Mustasaari
Ylihärmän partiolaiset, Ylihärmä

Alavuden Eräveikot, Alavus
Ähtärin Eräveikot, Ähtäri
Kuortaneen Kuismat, Kuortane

2. Kummi: Tomi Liukku

Valkeavuoren Urasiskot ja –veljet, Nurmo
Lakeuden Kärpät, Seinäjoki
Tasangon Talvikit, Seinäjoki
Peräseinäjoen Susipartio, Peräseinäjoki
Sarka-Versot, Seinäjoki
Vähäkyrön Eränkävijät, Vähäkyrö
Vainion Vesat, Isokyrö

6. Kummi: Elina Pohjola

Vaasan Metsäveikot, Vaasa
Vaasan Partiotytöt, Vaasa
Vaasan Siniset Partiopojat, Vaasa
Vaasan Siniset Partiotytöt, Vaasa
Laihian eräpojat ja tytöt, Laihia
Maalahden Muurahaiset, Maalahti

7. Kummi: Maija Myllykoski
3. Kummi: Leena Kivikangas
Kurikan Korvenkävijät, Kurikka
Ilkan Partiolaiset, Ilmajoki
Jurvan Saloveikot, Jurva

Het-partio, Alajärvi
Soinin Suopöllöt, Soini
Vimpelin Villikehrät, Vimpeli

8. Kummi: Leena Takamaa
4. Kummi: Soili Arola
Lakeuden Haukat, Kauhava
Kauhavan Erä-Versot, Kauhava
Härmän Tähystäjät, Alahärmä
Simpsiön Karhut, Lapua
Simpsiön Siskot, Lapua
Lapuan Kelo-Versot, Lapua
Pohjan Kärpät, Ylistaro

Parran haltijat, Teuva
Kauhajoen Kytöveikot, Kauhajoki
Kristiinan Havukat, Kristiinankaupunki
Isojoen Metsätorrooset, Isojoki
Lakeuden Vartijat, Jalasjärvi
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Kisakalenteri 2005-2007

Liite 2

2005
Talvikisa
Kevätkisa
Sisukisa
Sudenpentukisa
Syyskisa

Eräkurjet Pietarsaari
Parran Haltijat, Teuva
Parran Haltijat, Teuva
Vimpelin Villikehrät
Härmän Tähystäjät, Alahärmä

2006
Talvikisa
Kevätkisa
Sisukisa
Sudenpentukisa
Syyskisa

Vaasan Siniset Partiopojat
Het-partio, Alajärvi
Het-partio, Alajärvi
Laihian Eräpojat ja -tytöt
Ähtärin Eräveikot

2007
Talvikisa
Kevätkisa
Sisukisa
Sudenpentukisa
Syyskisa

Lakeuden Haukat, Kauhava
Evipartio, Evijärvi
Evipartio, Evijärvi
Valkeavuoren Urasiskot ja –veljet, Nurmo
Kurikan Korvenkävijät

SM-kisat 2005
Talvi-SM
Kevät-SM
Syys-SM

5.-6.3. Uusimaa
28.5. Keski-Pohjanmaa
1.-2.10. Varsinais-Suomi
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EPP:n organisaatiokaavio

Liite 3
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Tähtikartta 2005-2016
Tapahtumat
SP-suurleiri
SP-suurjuhla
Juhlavuosi
Jamboree
Satahanka
Piirileiri
Piirin supeleiri
Piirin talvileiri
Piirin juhlavuosi
Järjestelyvastuut

05

06

Liite 4

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

X
X
100 v
X

Euro

X
100 v
X

X

X
X
X
X
85 v

90 v
sy-sm

95 v
ke-sm
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