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JOHDANTO
Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry toimii sekalippukuntana (jäseninä sekä tyttöjä että poikia) Hausjärven kunnan
Ryttylän kylässä. Ryttylän Eräveikot ry kuuluu keskusjärjestö Suomen Partiolaiset ry:n sekä Hämeen Partiopiiri ry:n,
joiden toimintatavoitteisiin se on sitoutunut. Lippukunnan toiminnan perustana ovat ikäkausiryhmien säännölliset
viikkokokoukset.
Partiovuonna 2019 keskitytään lippukunnan toimintaan ikäkausiohjelmien mukaisesti, pyrkien tarjoamaan myös
muuta perinteistä partiotoimintaa. Partiovuoden 2019 toiminnan tavoitteena on monipuolisuus ja aktiivinen, osaava
partiolainen. Jokaisella ikäkausiryhmällä tulisi olla innostuneet johtajat. Lippukunnan aktiivisuutta pyritään
nostamaan sekä yleistä tietotaitoa kohottamaan. Vuoden aikana aiomme panostaa lippukunnan omaan toimintaan ja
kehittää sitä entistä paremmaksi.
Lippukunnan sääntöjen 2 § mukaan…
Lippukunnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää jäsentensä partioharrastusta ja sen avulla kasvattaa heistä terveitä ja sosiaalisen vastuunsa
tuntevia yksilöitä. Lippukunnan toimintamuotoja on järjestää jäsenilleen partiotoimintaa Ryttylässä ja sen lähialueilla ja tarjota mahdollisuus
partiotoiminnan aloittamiseen sekä koulu- että aikuisiässä. Partiotoiminta käsittää koko lippukunnan ja lippukunnassa toimivien ryhmien
retket, leirit, kokoukset, juhlat, tempaukset, kurssit, koulutukset, kilpailut ja muut samantapaiset tapahtumat.

JOHTAJISTO
Tavoitteena on, että lippukuntaa johtaa innostunut ja tehtäväänsä sitoutunut hallitus. Hallituksen jäsenien keskeisenä
tehtävänä on toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisen lisäksi tukea nuorempia johtajia ja tarjota heille
oppia ja virkistystä.
Johtajien jaksamista pyritään tukemaan siten, että PJ:t auttavat ikäkausiryhmien toimintasuunnitelmien teossa,
suorituksissa tarpeen mukaan ja järjestämällä johtajille virkistystoimintaa tarvittaessa.
Partiojohtaja-peruskurssille menevät PJ-kokelaat suorittavat PJ-välityönä jonkin lippukunnan hallituksen
määrittelemän retken tai muun vastaavan tapahtuman.
Johtajaneuvoston kokouksia pidetään muutaman kerran toimintakaudessa eli tammi-toukokuussa ja syysjoulukuussa.

KILPAILU- JA TAPAHTUMATOIMINTA
Lippukunnan eri ikäkaudet osallistuvat partiopiirin järjestämiin kilpailuihin. Piirin kilpailuja on keväällä
sudenpennuille, tarpojille, samoajille ja vaeltajille. Syksyllä on seikkailijoiden kisat.
Partio-ohjelman myötä partiopiirin järjestämät tapahtumat eri ikäkausille ovat osana ohjelmaa. Näihin tapahtumiin
pyritään osallistumaan aktiivisesti ja kannustamaan partiolaisia lähtemään mukaan.

KOULUTUS
Jokainen lippukunnan jäsen osallistuu ikäkauden ohjelman mukaiseen johtajakoulutukseen ja vihjareille. Lisäksi
johtajina toimivia kannustetaan osallistumaan ainakin yhdelle muulle partiokurssille toimintavuoden aikana.
Ikäkausivastaavat osallistuvat omiin koulutuksiin.
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TIEDOTUS
Tavoitteena on monipuolinen ja kattava tiedotus jäsenistölle hyödyntäen nettisivuja, jaettavia tiedotteita sekä
Partiomajan ja Kolon ilmoitustauluja. Kokoontumisissa jaettavat tiedotteet muodostavat keskeisen osan
tiedottamisesta. Korostetaan johtajien osuutta tiedotuksen onnistumisessa. Lisäksi johtajistolle tiedotetaan asioista
sähköpostilla ja whatsapilla.
Lippukunta julkaisee 6 kertaa vuodessa lippukuntatiedotteen, joiden teemoina ovat
- Kevättiedote partiolaisille (postitetaan kaikille jäsenille tammikuun alussa)
- Muistelemispäivä ja Yhteisvastuukeräys (helmikuussa)
- Kevätajan toimintaa (Yrjönpäivän juhla, maalis-huhtikuussa)
- Syystiedote partiolaisille (postitetaan kaikille jäsenille elokuun aikana)
- Partiomessu ja Rauhanpäivä (elo-syyskuussa)
- Joulunajan toimintaa (Itsenäisyyspäivän juhla, marraskuussa)
Lippukunta laatii eskarilaisille ja ekaluokkalaisille omat kirjeet/esitteet lippukunnan toiminnasta ja toimintaan
mukaan tulemiseksi.
Lippukunta päivittää nettisivujaan www.rev.fi aktiivisesti.

TALOUS
Tavoitteena on lippukunnan talouden pitäminen tasapainossa voittoa tavoittelematta. Vuoden 2019 menot pyritään
kattamaan vuoden 2019 tuloilla. Tärkeimmät tulonlähteet ovat Hausjärven seurakunnan avustus sekä
adventtikalentereiden ja joulukorttien myynti.

KOKOONTUMISTILAT JA KALUSTO
Lippukunnalla on käytettävissä lippukunnan omistama Partiomaja Puujoen rannassa sekä Hausjärven seurakunnan
käyttöömme antama Kolo Ryttylän seurakuntatalon alakerrassa. Kokoontumistilojen huoltoon ja kunnostukseen
osallistutaan tarpeen mukaan. Vuoden 2019 aikana Partiomajan ympäristön kehitystä jatketaan mm. viimeistelemällä
kanootti- ja ruokakatoksen kunnostustyöt ja kehittämällä Majan ympäristöä muutoinkin vastaamaan toimintamme
tarpeita.
Tavoitteena on, että lippukunnan käytössä on tarpeellinen ja turvallinen kalusto viikoittaisia kokoontumisia sekä
retkiä ja leirejä varten. Ryttylän seurakuntatalolla sijaitsevia varastotiloja muokataan edelleen vastaamaan kaluston
varastointitarpeita.

TAUSTAYHTEISÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Lippukunnan taustayhteisönä toimii Hausjärven seurakunta. Toiminnassa otetaan huomioon taustayhteisö ja
tiivistetään yhteistyötä. Hausjärven seurakunnan kanssa tehtyä taustayhteisösopimusta noudatetaan. Seurakunnan
kanssa järjestetään Partiomessu syyskuussa. Vuorovuosina oittilaisten partiolaisten kanssa osallistutaan jouluaattona
sankarihautojen kynttilöiden sytyttämiseen. Lippukunta osallistuu Yhteisvastuukeräykseen Muistelemispäivän
lähiviikkoina sekä auttaa seurakuntaa Ryttylän kirkon piha-alueen haravoinnissa partioviikon lähiviikkoina.
Pidetään yhteyttä kylän muihin yhdistyksiin sekä Hausjärven kunnan nuorisotoimeen. Osallistutaan kylän yhteisiin
tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

