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TOIMINTAKILPAILUN SÄÄNNÖT
1. KOULUTUS




Jokaisesta lippukunnan jäsenen suorittamasta koulutuskokonaisuudesta lippukunta saa 100 pistettä.
Jokaisesta lippukunnan jäsenen suorittamasta moduulista lippukunta saa 8 pistettä, tällainen moduuli ei saa
kuitenkaan sisältyä sellaiseen koulutuskokonaisuuteen, josta lippukunta myös saa pisteitä.
Koulutuksiksi hyväksytään kaikki Suomen Partiolaisten – Finland Scouter ry ja Etelä-Karjalan Partiolaisten
ry koulutukset. Lisäksi hyväksytään lippukunnan järjestämät ROK / Vj-kurssit.

2. KILPAILUTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN




Jokaisesta Suomen Partiolaisten – Finland Scouter ry ja Etelä-Karjalan Partiolaisten partiotaitokilpailuun
osallistumisesta lippukunta saa 50 pistettä / vartio.
Purjehduskilpailuista, sählyturnauksesta, sekä muista Etelä-Karjalan Partiolaisten ry:n järjestämistä
virallisista kilpailuista lippukunta saa 20 pistettä / joukkue. Muita virallisia kilpailuita voivat olla esimerkiksi:
kirkkovenesoutu, kyykkä tms.
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n suunnistuskilpailuihin osallistumisesta saa lippukunta pisteitä 10 pistettä /
jokainen osallistuja.

3 . M E N E S T Y S K I L P A I L U T O I M I N N A S S A (M A X P I S T E M Ä Ä R Ä O S A - A L U E E S T A 2 0 0 )


Jokaisesta edellä mainittujen kilpailujen voitosta lippukunta saa 15 pistettä, toisesta sijasta 10 pistettä sekä
kolmannesta sijasta 5 pistettä. Lisäksi marssikannukilpailun kolme parasta saavat pisteitä vastaavalla tavalla.

4. OHJELMAN SUORITTAMINE N



Jokaisesta lippukunnan jäsenen suorittamasta ikäkauden päätösmerkistä(nykyinen ohjelma) tai
luokkasuoritusmerkistä(vanha ohjelma) lippukunta saa 50 pistettä
Jokaisesta lippukunnan jäsenen suorittamasta kaukoretkimerkistä (Majavanhäntä, Karhunhammas,
Kultainen ruori) lippukunta saa 100 pistettä.

5. LEIRIT JA RETKET




Jokaisesta päiväretkestä, jolle lippukunnan jäsen osallistuu saa lippukunta yhden pisteen. Jos lippukunta
järjestää kaksi päivä retkeä ja molempiin osallistuu 9 jäsentä saa lippukunta pisteitä 2*9*1 = 18.
Jokaisesta yön yli kestävästä retkestä tai purjehduksesta, jolle lippukunnan jäsen osallistuu saa lippukunta
kolme pistettä. Jos lippukunta järjestää kaksi yöretkeä ja molempiin osallistuu 9 jäsentä saa lippukunta
pisteitä 2*9*3 = 54
Jokaisesta leiristä tai vaelluksesta, jolle lippukunnan jäsen osallistuu saa lippukunta neljä pistettä. Jos
lippukunta järjestää kaksi leiriä ja molempiin osallistuu 9 jäsentä saa lippukunta pisteitä 2*9*4 = 72.

6. LIPPUKUNNAN TOIMINTA






Lippukunta palauttaa tuoreimman toimintakertomuksensa piiritoimistolle, 100 pistettä.
Lippukunta palauttaa tuoreimman toimintasuunnitelmansa piiritoimistolle, 100 pistettä.
Lippukunta palauttaa vuosiselosteen määräaikaan mennessä, 100 pistettä.
Lippukunta nostaa jäsenmääräänsä edelliseen vuoteen verrattuna (tarkistetaan heinäkuun jäsenlukemasta),
100 pistettä.
Adventtikalenterimyynnistä lippukunta saa pisteitä suoraan saman määrän jonka on myynyt kalentereita.

Kokonaispistemäärä, jonka lippukunta saa kaikista osa-alueista jaetaan lippukunnan jäsenmäärällä.
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Kyllikinkatu 1
53900 Lappeenranta

0400 554 024
toimisto@e-kp.fi

www.e-kp.fi

Nordea 109130-303760
FI5610913000303760
NDEAFIHH

