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Hyväksytty syyskokouksessa 17.12.2018

Tolkkisten Eräketut ry:n toimintasuunnitelma 2019
Yleistä
Tolkkisten Eräketut ry on vuonna 2013 perustettu partiolippukunta. Toiminnan tarkoituksena on 
tukea lasten ja nuorten kasvua toteuttamalla monipuolista partiotoimintaa, jossa huomioidaan 
partion kasvatustavoitteet ja partio-ohjelma. Partio-ohjelmaa toteutetaan ikäkausittain aikuisten 
ohjaamana.

Toiminta jakaantuu useampaan osa-alueeseen käsittäen viikkokokoontumiset (laumat, joukkueet, 
vartiot ja ryhmät), retket, leirit, partiokilpailut ja tapahtumat. Tämän toiminnan järjestäminen on osa
partiotoimintaa aikuisille ja vanhemmille ikäkausille. Toiminta on säännöllistä viikkotoimintaa, 
harvemmin olevia retkiä ja leirejä sekä projektiluonteisesti järjestettäviä tapahtumia ja kilpailuja tai 
niiden järjestelyihin osallistumista.

Pääosa toiminnasta tapahtuu Porvoossa Tolkkisten alueella. Osa toiminnasta voi kuitenkin 
suuntautua kauemmaksikin mm. leirien muodossa, osin jopa kansainvälisesti.

Viikkotoiminta
Toimintaryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa toteuttamaan johtajaneuvoston 
laatiman puolivuotissuunnitelman mukaista partio-ohjelmaa. Tyypillisesti käsitellään jokin uusi aihe
partiomenetelmän mukaisesti sekä kerrataan vanhoja aiheita. Toiminnassa huomioidaan 
eräpainotteisuus ja myös viikkotoiminnassa metsä ja luonto ovat tärkeitä paikkoja.

Perustetaan syksyllä uusi sudenpentulauma. Vahvistetaan tarpojaryhmää ja tehdään yhteistyötä 
naapurilippukuntien kanssa tarpojaikäkaudessa ja samoajaryhmässä. Tavoitteena on rakentaa 
lippukuntaan toimintaa joka ikäkaudelle ja siten myös kasvattaa jäsenmäärää sekä pitää lapset ja 
nuoret mukana ikäkaudesta toiseen.

Retki ja leiritoiminta
Retkillä ja leireillä sovelletaan viikkotoiminnassa opeteltuja taitoja ja tietoja. Lisäksi harjoitellaan 
sellaisia ohjelma-aiheita, joita muutoin ei ole käytännöllistä toteuttaa. Leirejä järjestetään ja niille 
osallistutaan oman lippukunnan kesken tai yhteistyössä muiden lippukuntien kanssa. Kesäleiri 
järjestetään vähintään 3 yön kestoisena joko omana, yhteistyönä tai osallistumalla jollekin 
isommalle kesäleirille.

Tavoitteena on järjestää kerran vuodessa kesä- ja talvileiri sekä lippukunnan kevät- ja syysretki. 
Toimintaryhmät järjestävät itselleen päivä- ja yöretkiä, kuitenkin vähintään kerran syksyllä ja 
keväällä. Retkien ja leirien toteuttamisessa hyödynnetään vapareita (vapaaehtoisia aikuisia) 
järjestelyapuna. Vanhempien ikäkausien retkissä ja vaelluksissa huomioidaan mahdollisuudet 
lippukunta- ja alueyhteistyöhän.

Projekti ja kilpailutoiminta
Osallistutaan partioprojekteihin ja kilpailuihin sekä niiden järjestelyihin osana partiotoimintaa. 
Järjestelyvastuuta jaetaan vanhemmille ikäkausille partio-ohjelman mukaisesti. Nuoremmissa 
ikäkausissa järjestetään kilpailuja yhdessä naapurilippukuntien, LAPPA-alueen tai Uudenmaan 
Partiopiirin lippukuntien kanssa. Vanhemmissa ikäkausissa osallistutaan Uudenmaan Partiopiirin ja 
Suomen Partiolaisten (SP:n) kilpailuihin. 

Järjestetään radioamatöörikurssi tai vastaama, millä mahdollistetaan käynnistää 
radiopartiotoimintaa. Tämän järjestämistä selvitetään alueella tai piirin alueella ja kontaktoidaan 
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mahdolliset yhteistyökumppanit kuten paikalliset radioamatööriyhdistykset. Maailmanlaajuinen 
vuotuinen tapahtuma on JOTA/JOTI syyskaudella, mihin osallistutaan kursseilta saaduin uusin 
mahdollisuuksin.

Koulutus ja johtajisto
Kouluttamisen tavoitteena on taata partiopesteihin pätevät hoitajat. Koulutusta järjestetään itse 
osana toimintaa ja yhteistyössä naapurilippukuntien kanssa sekä sen lisäksi osallistutaan piirin 
koulutuksiin. Painopisteenä on johtajien koulutus partio-ohjelman toteuttamiseksi. Koulutus 
toteutetaan mm. osallistumalla ryhmänohjaaja-, akela-, sampo-, luotsi-, ohjelmajohtaja-, 
pestijohtaja-, partiojohtaja- ja partionjohtajan jatkokoulutuskursseille. Myös muuhun 
partiotoimintaa tukevaan koulutukseen voidaan osallistua. Toimintaryhmien uudet johtajat 
koulutetaan pestin vaatimalla tavalla sekä ylläpidetään vanhojen osaamista nousujohteisesti mm. 
osallistumalla johtajapäiville. Erityishuomio kiinnitetään uuden sudenpentulauman johtajien 
kouluttamiseen.

Johtajaneuvosto vastaa viikkotoiminnan aiheiden suunnittelusta, mitä toteutetaan mm. laatimalla 
puolivuotissuunnitelma. Toimivia johtajia tukevat ikäkausien yliakelat, -sammot ja -luotsit sekä 
lippukunnan muut partiojohtajat. Johtajahuollolla varmistetaan johtajien jaksaminen tarjoamalla 
heille omaa partiotoimintaa sekä annetaan uusia ideoita toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen.

Perhepartio
Käynnistetään lippukuntaan aktiivista perhepartiotoimintaa SP:n uuden perhepartiolinjauksen ja 
tuen mukaisesti. Perhepartio tarjoaa mahdollisuuden partion harrastamiseen myös alle kouluikäisille
lapsille yhdessä vanhempien ja muun perheen kanssa. Perhepartioryhmä kokoontuu noin 
kuukausittain valitun teeman mukaiseen yhdessäoloon. Perhepartiotoiminta otetaan osaksi 
lippukunnan toimintaa, esimerkiksi osana lippukuntaretkiä. Perhepartiotoimintaan osallistuvat 
vastaavat pääasiassa itse toimintansa järjestämisestä.

Aikuispartio
Kokeillaan aikuisten partioryhmää, jonka tavoitteena on antaa lisätietoa partiosta ja toimia 
luontevana kanavana aloittaa tai lämmitellä partioharrastusta aikuisiällä. Tavoitteena on rohkaista 
uusia aikuisia mukaan lippukunnan toimintaan. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, miten 
aikuisilla monesti olevia taitoja ja tietoja voisi myös soveltaa lippukunnan toiminnan osana.

Vanhempainryhmä
Vanhempainillassa ehdotetaan partiotoiminnassa olevien lapsien vanhemmille vanhempainryhmän 
perustamista  tukemaan toimintaa ja organisoimaan varainhankintaa sekä talkoita. Tarkoituksena 
varmistaa johtajaresurssit muuhun toimintaan.

Jatketaan vapari-toimintaa vahvistamalla vapaaehtoisten aikuisten roolia lippukunnan toiminnassa. 
Vapareita kannustetaan liittymään lippukunnan jäseniksi.

Hallinto
Syyskokouksessa valittu hallitus kokoontuu noin kuukauden välein tai tarpeen mukaan. Hallituksen 
puheenjohtaja eli lippukunnanjohtaja johtaa lippukunnan toimintaa yhdessä lippukunnan 
ohjelmajohtajan ja pestijohtajan kanssa. Vastuuta ja tehtäviä jaetaan tarkoituksenmukaisella tavalla 
hallituksen sisällä  ja sen valitsemille toimihenkilöille. Hallitus pestaa sopivia henkilöitä 
lippukunnassa tarvittaviin tehtäviin. Laaditaan ja täydennetään pestikuvauksia. Sekä pienet että isot 
pestit ovat tarpeen.

Lippukunnan johtajisto suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhteistyössä hallituksen kanssa.
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Talous
Lippukunnan talous perustuu pääasiassa varainhankintaan, avustuksiin ja jäsenmaksuihin. 
Lahjoituksia voidaan ottaa vastaan. Varainhankinta sisältää mm. adventtikalenterien myyntiä, 
myyjäisiä ja osallistumista talkoisiin kolon vuokraa vastaan. Avustuksissa tärkeässä roolissa ovat 
Porvoon kaupungin avustukset. Haetaan avustuksia erityisesti kesäleirimatkalle myös muilta 
tahoilta.

Lippukunnan toiminnan käynnissäpito ja laajentaminen vaatii toimintaympäristön, kaluston ja 
materiaalien hankintoja: yleinen partiotoiminta (sisältäen mm. kokoontumistilan eli kolon vuokrat, 
vakuutuskulut, koulutuksen kurssimaksut, tiedotuskulut, partiohuivit ja -välineistö), viikkotoiminta 
(suoritusmateriaaleja, -kirjoja, merkkejä), retket ja leirit (osallistumismaksuja, kalustoa, telttoja, 
keittimiä, valaisimia ja muuta tarpeistoa).  Omaa retki- ja leirikalustoa hankitaan vaiheittain. 
Kerätään varoja retkikaluston hankintaan ja täydentämiseen.

Tiedotus ja suhdetoiminta
Lippukunta tiedottaa jäsenilleen, lasten vanhemmille ja vapareille kokoontumisissa, tekstiviestillä, 
whatsapilla, facebookissa, sähköpostilla, nettisivuilla (www.eraketut.fi), ilmoitustaululla tai muulla 
tavalla kulloisenkin tarkoituksenmukaisuuden mukaan. Tiedotuksen pääpaino on toimintaan 
liittyvissä asioissa. Markkinoidaan aktiivisesti leirejä, koulutuksia, kilpailuja ja muita tapahtumia.

Sidosryhmiin ollaan yhteydessä säännöllisesti. Paikkakunnalla näkyminen vaatii myös 
tiedotustoimintaa. Urheiluseura Hercules on tärkeä yhteistyökumppani erityisesti koloon liittyen. 
Pidetään yhteyttä naapurilippukuntiin ja LAPPA-alueen muihin lippukuntiin sekä Porvoon 
kaupungin nuorisotoimeen. Tiedotuksessa ja näkyvyydessä huomioidaan perustiedot lippukunnasta 
ja se miten voi liittyä jäseneksi.

Kolo ja lähiympäristö
Pääasiallisena toimintapaikkana eli kolona on urheiluseura Herculeksen hiihtomaja ja kota. 
Hankitaan partiomateriaaleille ja varusteille säilytystilaa kololle. Osallistutaan majaan liittyviin 
talkoisiin sekä pidetään tarvittaessa sisä- ja ulkotalkoot. 

Hyödynnetään lähiympäristön tarjoamat hyvät puitteet monipuoliseen erähenkiseen 
partiotoimintaan. Kehitetään kolon ja ympäristön käyttöä partiotoiminnassa. Kehitetään läheisen 
kallion tulipaikkaa yhteistyössä Herculeksen ja maanomistajan kanssa.

Painopisteet
Toimintavuoden painopisteet. 

Johtajaresurssien vahvistaminen ja pestien jakaminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi

Uuden sudenpentulauman käynnistäminen

Tarpojien ja samoajien toiminnan vahvistaminen lippukunta- ja alueyhteistyöllä

Liite 1. Tapahtumakalenteri 2019

http://www.eraketut.fi/
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