1. Yleistä
Vuosi 2006 on piiritoiminnassa vilkas. Piirileiri Pinjasta on tulossa suurin
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n järjestämä tapahtuma kautta aikain. Leirin
merkeissä onkin hyvä juhlistaa piiritoiminnan 85-vuotista taivalta
Pohjanmaalla. Piiritoiminnan tavoitteena on vuonna 2006 tukea partiotoimintaa teeman Partiolaisen osaa – Scouter kan mukaisesti ja osallistua
aktiivisesti lippukuntien ja partiojärjestön elinvoimaisuuden ylläpitämiseen.
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset on sitoutunut keskusjärjestömme Suomen
Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kanssa kehittämään toimintaa niin, että
meillä olisi mahdollisimman paljon elinvoimaisia lippukuntia ja jokaisella
lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus osallistua partiotoimintaan asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tavoitteeseen vastataan tehostamalla nykyisiä ja
luomalla uusia lippukuntien toimintaa tukevia toimitapoja ja rakenteita.
Piiritoimintaa kehitetään perustamalla uusi piiri Pohjanmaan Partiolaiset, joka
tulee vastaamaan kaikista partiopiirin tehtävistä Pohjanmaan, EteläPohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla.
Vuoden 2006 aikana Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset toteuttaa yhdessä KeskiPohjanmaan Partiolaiset ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri ry:n kanssa
uuden piirin perustamisen suunnitelmat vuonna 2005 solmitun
aikosopimuksen mukaisesti.
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n omiin toiminnan tavoitteisiin kuuluu
luokka- ja vaihemerkkisuoritusten lisääminen. Jokaisella vartiolaisella ja
sudenpennulla tulee olla mahdollisuus suorittaa vaihe-, tai luokkamerkki
vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa lippukunnassa tai lippukuntaalueella on myös järjestettävä riihitys vuonna 2006.
Retkeilyn määrää lippukunnissa pyritään edelleen lisäämään. Kannustamalla
vartioita käymään vähintään kahdella yöretkellä vuodessa, tuetaan vartioohjelman toteuttamista. Sudenpentujen toimintaan kuuluvat niin ikään retket.
Sudenpentulauman tulisi käydä vähintään kahdelle yö- tai päiväretkelle
vuoden aikana. Retkeily tukee sudenpentulaumojen ja vartioiden toimintaa ja
tuo mielekästä sisältöä partioon.
Lippukuntien retkeilymahdollisuuksia kehitetään myös piirin toimesta.
Selkäsaareen rakennetaan kota majoittumista varten ja piiri pyrkii aktiivisesti
tukemaan alueen partiomajojen säilymistä partiolaisten käytössä ja
hallinnassa.
Vaeltajat huomioidaan piirin toiminnassa kolmantena ikäkautena järjestämällä
jälleen vaeltajahankkeiden toteuttamista tukevaa koulutusta. Hankkeita on
tarjolla vaeltajaryhmille myös piirileiri Pinjan järjestämisen yhteydessä. Hankeohjaaja koulutus on osa Valtermannin koulutusta. Lippukunnat tarvitsevat
valtermannin akelan ja sammon rinnalle organisoimaan lippukunnan
ikäkausitoimintaa.

Vuonna 2004 perustetun lippukuntaryhmän toimintaa kehitetään edelleen.
Ryhmä on toiminut muutaman vuoden kolmen jäsenen ja kahdeksan
lippukuntakummin voimin. Ryhmän toimintaa muokataan vuoden 2006 aikana
uuden aluetyön toimintamallin mukaiseksi. Aluetyö on yksi viidestä
toiminnanalasta piirien ja keskusjärjestön toiminnassa. Yhdessä koulutuksen,
ohjelman, viestinnän ja talouden kanssa aluetyö muodostaa partiopiirien ja
keskusjärjestön yhtenevät toiminnanalat.
Valtteri Karhu
piirinjohtaja

2. Koulutus
2.1. Yleistä
Vuoden 2006 koulutustoiminnan tavoitteet mukailevat Suomen Partiolaisten
vuosille 2005-2007 asettamaa teemaa ”Partiolainen osaa – Scouter kan!” Eri
ikäluokkien huomioiminen koulutuksessa tarkoittaa laadukkaan koulutuksen
tarjoamista lippukunnan kaikille ikäryhmille. Perinteisten ja hyväksi koettujen
ikäkausikoulutusten lisäksi tarjotaan joitakin harvinaisempia herkkuja:
Vuonna 2006 piiri järjestää HOK-kurssin piristämään ja tukemaan lippukuntien
vaeltajatoimintaa. Vaeltajien roolia lippukunnissa halutaan edelleen vahvistaa
eikä tätä ikäryhmää unohdeta myöskään yhteisellä kesän piirileirillämme!
Vartiolaiset huomioidaan keskeisenä ikäluokkana toimittamalla lippukuntiin
riihityspaketti. Paketin tarjoamin tiedoin riihitysten järjestämiseen kiinnitetään
erityistä huomiota ja pyritään tekemään jokaiselle lippukunnalle
mahdollisimman helpoksi. Tällöin myös luokkamerkkien suorittaminen
toivotaan tulevan tavoitteelliseksi. Piiri tarjoaa apua vartiojohtajakurssien
järjestämiseen vj-kouluttajakurssin muodossa.
Taitokoulutuksen erikoisuus vuonna 2006 ovat ensiapukurssit I ja II.
Kouluttajien koulutustaitoja hiotaan Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan
yhteisessä Koulutusseminaarissa vuoden alussa sekä koulutusryhmän
kolmessa tapaamisessa.
2.2. Sudenpenturyhmä (Hattiwatit Oy)
Ryhmän tavoitteena on vuoden 2006 aikana tuoda tutuksi ladotusta osana
sudenpentujen vaihemerkkien suoritusta sekä korostaa koulutuksessa piirin
tavoitetta, jonka mukaan jokaisen sudenpennun pitäisi suorittaa yksi merkki
jokaisen partiovuoden aikana. Ryhmä jatkaa kursseilla vuonna 2005 aloitettua
kansainvälisyysteemaa ja painottaa ensiavun osaamisen tärkeyttä.

Kahdella laumanjohtajan peruskurssilla lisätään koulutettujen laumanjohtajien
määrää piirin alueella. Tavoitteena on kouluttaa tehtävistään innostuneita
laumanjohtajia, joilla on tarvittavat tiedot lauman johtamiseen ja kyky soveltaa
oppimaansa tietoa käytäntöön.
•
• Laumanjohtajan peruskurssi
20.-22.1.2006 Ylihärmä
• Laumanjohtajan peruskurssi
29.-1.10.2006 Teuva
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.
Kohderyhmä: 16 vuotta
laumanjohtajana jo toimivat
•

täyttäneet

Laumanjohtajan virkistävät vihjarit

laumanjohtajaksi
2.12.2006

aikovat

tai

Seinäjoki

Virkistävillä vihjareilla jaetaan uusia toimintavinkkejä jo jonkin aikaa
laumanjohtajana toimineille ja huolehditaan samalla heidän tehtävässään
jaksamisesta virkistävän ohjelman avulla.
Kohderyhmä: Vähintään vuoden laumanjohtajana toimineet
2.3. Vartioryhmä (Burleskit)
Ryhmän tehtävänä on tarjota koulutusta piirin lippukuntien vartionjohtajille ja
sammoille.Koulutuksessa korostetaan partio-ohjelman ja luokkasuoritusten
olevan paras tae vartion laadukkaalle partiotoiminnalle.
Partiopiirissä suoritettavien luokkamerkkien määrää lisätään kouluttamalla
vartionjohtajia. Tavoitteena on, että 70 % piirin vartioikäisistä suorittaa ja
riihittää luokkamerkin vuonna 2006. Kohti tavoitetta pyritään jakamalla
kursseilla huolellisesti valmisteltuja vinkkejä luokkasuorituksista, opettamalla
toiminnan
suunnittelua
ja
kouluttamalla
lippukuntiin
osaavia
vartionjohtajakouluttajia.
Vartionjohtajien valmiutta leirivartionjohtajana toimimiseen kohotetaan Pinjavihjareilla. Jokaisella kurssilla korostetaan retkien ja partiotaitokilpailujen
olevan tärkeä osa partio-ohjelmaa. Tavoitteena on, että vartio kävisi vuoden
aikana vähintään kahdella yöretkellä ja useilla päiväretkillä.
Lippukuntien väliselle yhteistyölle luodaan edellytyksiä muodostamalla
kurssivartiot
kummialueittain. Uutta Vartionjohtajan käsikirjaa käytetään lähdemateriaalina
kurssirupeamissa. Viestinnässä painotetaan partiotoiminnan ydinasioita.
Jokaisesta kurssista kirjoitetaan piirin kotisivuille. Vartioryhmä pyrkii
edistämään hedelmällistä yhteistyötä EPP:n muiden koulutusryhmien kanssa.

•

VJ-kouluttajakurssi

20.-22.1.2006 Ylihärmä

VJ-kouluttaja –kurssilla syvennytään kouluttamisen jaloon taitoon. Kurssilla
perehdytään vartionjohtajan peruskurssin järjestämiseen ja VJ-peruskurssilla
koulutettaviin
aiheisiin.
Erityistä
huomiota
kiinnitetään
erilaisiin
koulutusmetodeihin. Kurssilla opitaan tietoja ja taitoja, jotka antavat valmiudet
toteuttaa lippukunnassa vartionjohtajien perus- ja jatkokoulutusta.
Kohderyhmä: yli 16-vuotiaat partiolaiset, jotka ovat toimineet vartionjohtajana
ja ovat kiinnostuneita kouluttamisesta. Ei edellytä Sampo-kurssin käymistä.
•

Pinja-vihjarit

20.-21.5.2006. Alajärvi

Vartionjohtajien
vihjepäivillä
toimitaan
leirivartioissa
ja
opitaan
leirivartionjohtajana tarvittavia taitoja. Kurssilla perehdytään leirielämää
helpottaviin käytännön nikseihin. Kurssilaisille annetaan ideoita ja vinkkejä
vartion kokouksiin. Kurssilla paneudutaan lisäksi luokkasuorituksiin.
Kohderyhmä: Alle 16-vuotiaat vartionjohtajat.
•

Vartionjohtajan jatkokurssi

28.-29.10.2006 Teuva

VJ-jatkokurssilla syvennetään vartion johtamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja.
Erityistä huomiota kiinnitetään luokkasuorituksiin, erilaisten suoritusvinkkien
jakamiseen ja riihittämiseen. VJ-jatkiksella paneudutaan hyvän vartionjohtajan
ominaisuuksiin, kurssilaisten kokemuksiin vartionjohtamisesta ja vartioiden
ongelmatilanteisiin. Kurssilla toimitaan myös maasto-olosuhteissa madaltaen
vartionjohtajien kynnystä lähteä retkelle.
Kohderyhmä: Yli 14-vuotiaat,
vartionjohtamisesta.

joilla

on

vähintään

vuoden

kokemus

2.4. Vaeltajaryhmä (MooseBros)
Ryhmän tavoitteena vuodelle 2006 on aktivoida piirin vaeltajia tekemään ja
toimimaan sekä ottamaan vaeltajien työkaluja käyttöönsä. Vaeltajille tarjotaan
uusia elämyksiä sekä mahdollisuuksia verkostojen luomiseen.
Monipuolista vaeltajatoimintaa lippukunnissa on tarkoitus edistää
kouluttamalla hankeohjaajia projektimoottoreiksi. Kurssilaiset suunnittelevat ja
toteuttavat omat hankkeet, joita voidaan yhdistää Pinja-leirin ohjelmaan
liittyviksi.
•

HOK-kurssi I osa
II osa

10.-12.2.2006 Vaasa
31.3.-2.4.2006 Pietarsaari

Hankeohjaajakurssin tarkoitus on tukea vaeltajien projektiluontoista toimintaa
kouluttamalla vaeltajaryhmiin ns. johtajia, joilla on eväitä ryhmän toiminnan
edistämiseen sekä erilaisten hankkeiden toteuttamiseen. Kurssiin kuuluu
oman hankkeen suunnittelu ja toteutus.

Kohderyhmä: 15 vuotta täyttäneet vaeltajat ja projektien vetämisestä
kiinnostuneet.
•

OPERAATIO SANTA

2.-3.12.2006

Seinäjoki

Joulurumbaa rauhoittavat irrottautumispäivät vaeltajille täynnä mielekästä
puuhaa ja virikkeitä – ilman omia ponnisteluita ja vaivannäköä! Riittää, että
saapuu paikalle.
Kohderyhmä: Vaeltajat, hankeohjaajat ja vaeltajatoiminnasta kiinnostuneet
2.5. Partiojohtajaryhmä (PupuJussit)
Ryhmä järjestää vuoden aikana kaksi Partiojohtajan peruskurssia, joiden
tavoitteena on kouluttaa itsenäisesti ajattelevia ja toimivia partiojohtajia
lippukuntiin. Huomiota kiinnitetään edelleen johtamistehtävän tekemiseen ja
raportoimiseen vuoden sisällä kurssista. Kummikouluttaja pitää aktiivisesti
yhteyttä johtamistehtävän suorittajiin ja heidän ohjaajiinsa.
Suomen
Partiolaisten teemaa ”Partiolainen osaa” sekä piirin toiminnan tavoitteita
tuodaan aktiivisesti esiin kursseilla.
•

Partiojohtajien peruskurssi # 58

13.-16.4.2006 Kauhava

•

Partiojohtajien peruskurssi # 59 I osa
II osa

27.-29.10.2006 Teuva
17.-19.11.2006 Teuva

Haasteena tulevanakin vuotena on vähentynyt potentiaalisten kurssilaisten
määrä sekä aikuisikäisten saaminen mukaan kurssille. Kurssilla tutkitaan
omaa roolia johtajana, tapahtumien johtamista, syvennytään partioaatteeseen
sekä lippukunnan toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Menetelminä
käytetään keskusteluja, käytännön harjoituksia, yhtenäisiä 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
2.6. Sisuryhmä
Ryhmä kehittää ja järjestää sisu-partiolaisille suunnattua koulutusta ja jakaa
sisutietoutta lippukuntiin ja muille piirin koulutusryhmille. Ryhmä jatkaa
kummivartiotoiminnan ylläpitämistä, jolla tuetaan lippukunnissa toimivia
sisujohtajia ja vastataan heidän tarpeisiinsa. Sisuryhmä tulee osallistumaan
ensi kesän piirileiri Pinjan sisujen ohjelman suunnitteluun.
•

Sisukisa

6.5.2006

Alajärvi

Päiväkisa sisuvartioille. Reitti maastossa on suhteellisen lyhyt ja soveltuu
myös pyörätuolilla liikuttavaksi.
•

Sisupäivä

7.10.2006

Pietarsaari

Sisupäivä on sisupartiolaisten jokavuotinen tapahtuma, jossa EteläPohjanmaan Partiolaisten sisut tapaavat uusia ja vanhoja tuttuja
partiotoiminnan merkeissä. Järjesteluvastuu on paikallisella lippukunnalla.
2.7. Erätaitoryhmä
Erätaitoryhmä kouluttaa partiolaisia selviytymään luonnon ehdoilla retkeilijän
perustaidoin. Kursseilla opetetaan laajat teoreettiset tiedot aidossa
ympäristössä konkreettisin suorituksin. Koulutukseen sisältyy sekä perinteisiä
taitoja että uusimpia oivalluksia partiolaisen ja vartion luonnossa
selviytymiseen. Vuoden 2006 aikana erätaitoryhmä järjestää yhden Erätaito I kurssin ja yhden Erätaito II -kurssin.
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.
•

Erätaito I –kurssi

4.-5.3.2006

Kortesjärvi

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

Erätaito II –kurssi

15.-17.9.2006 Vaasa

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.
2.8. Kilpailuryhmä (KiVa)
Kilpailuryhmä kehittää edelleen kisan valvojan ja järjestäjän ohjetta. Ryhmän
päätavoitteena on jokaisen kisan järjestelytoimikunnan sekä osan
rastipäälliköistä kouluttaminen kilpailuryhmän järjestämillä kursseilla.
Toimintavuoden aikana etsitään keinot sinisen ja punaisen sarjan
osallistujamäärien lisäämiseen.

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset osallistuvat Keski-Pohjanmaan Partiolaisten
järjestämiin talvikisoihin, jotka järjestetään Himangalla 18.2.2006.
•

Kevätkisat +sisukisat

6.5.2006

Alajärvi

•

Supekisat

13.5. 2006

Laihia

•

Syyskisat

23.-24.9.2006 Ähtäri

•
•
•

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi
Järjestelytoimikuntakurssi
Rastipäällikkökurssi

3.-5.2.2006
3.-5.2.2006
4.-5.2.2006

Ähtäri
Ähtäri
Ähtäri

•
•
•

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi
Järjestelytoimikuntakurssi
Rastipäällikkökurssi

6.-8.10.2006
6.-8.10.2006
7.-8.10.2006

Kauhava
Kauhava
Kauhava

Järjestelytoimikuntakurssi antaa valmiudet toimia EPP:n piirinmestaruuskilpailujen järjestelytoimikunnassa. Kurssin suorittaneet saavat III-luokan
maastotuomarikortin
Rastipäällikkökurssi antaa valmiudet toimia EPP:n piirinmestaruuskilpailujen
rastipäällikkönä. Kurssin päätavoite on oppia hyvän tehtävärastin suunnittelu
tehtävän ideasta rastin toteutukseen.
2.9. Muonitusryhmä (Kauharitarit)
Ryhmä huolehtii piirin järjestämien kurssien ja tapahtumien muonittamisesta.
Ryhmän toimintaan pyritään saamaan lisää muonittamisesta kiinnostuneita
jäseniä.
2.10.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. Tiedotus
3.1. Kärppä
Piirin jäsen- ja tiedotuslehti muuttuu vuonna 2006 Etelä-, Keski- ja PohjoisPohjanmaan yhteiseksi Kärppä-lehdeksi. Lehti ilmestyy vuoden aikana 6
kertaa. Kulut jaetaan piirien kesken.

Pohjanmaan partiopiirien yhteisessä äänenkannattajassa kirjoitetaan
lippukuntien toiminnasta, piirien tapahtumista ja mielenkiintoisista
partiopersoonista. Kaikkia koskettavista teemoista kirjoitetaan yhteisillä
sivuilla. Toimitus antaa tilaa myös lippukuntien omille ehdotuksille ja jutuille.
Lehti postitetaan kaikille I-jäsenmaksun maksaneille partiolaisille.
3.2. Sähköinen viestintä
Piirin sähköinen viestintä koostuu www-sivuista ja postituslistoista. Sivujen
kautta piirihallitus, piirin ryhmät ja lippukunnat viestittävät ajankohtaisista
asioista ja tapahtumista ja niiden kautta ilmoittaudutaan piirin kursseille ja
tapahtumiin. Sivuja kehitetään saadun palautteen perusteella.
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.
3.3. Ulkoinen tiedotus
Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on saada maakunta- ja paikallislehtien
sekä sähköisten viestimien 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.

4. Lippukuntien tukeminen
4.1. Lippukuntaryhmä Virtapiiri
Lippukuntaryhmä Virtapiirin tehtäviin kuuluu lippukunnanjohtajien tukeminen
kummitoiminnan, koulutuksen ja johtajahuollon avulla.
Ryhmään kuuluu kolme partiojohtajaa. Ryhmän pj vastaa ryhmän toiminnan
koordinoinnista, koulutuksen ja muiden toimintasuunnitelmassa mainittujen
tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä yhdessä muun ryhmän kanssa.
Kummitoiminnasta vastaava pj koordinoi kummitoimintaa, vastaa kummien
koulutuksesta ryhmän muiden jäsenten kanssa ja pestaa uudet kummit
tarvittaessa. Sytyketoiminnasta vastaava pj vastaa uusien lippukuntien
perustamisesta ja niiden tukemisesta.
Lippukuntaryhmä seuraa aktiivisesti kummien avulla lippukuntien toimintaa ja
tilaa, pyrkien näin tavoittamaan heikotkin signaalit epäkohdista. Näin piiristä

pystytään tukemaan paremmin lippukuntia. Vuoden 2006 aikana tullaan
tiivistämään yhteistyötä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan partiopiirien kanssa ja
osallistutaan
Keski-Pohjanmaan
Partiolaisten
järjestämän
Lippukunnanjohtamiskurssin järjestelyyn.
•

Lippukunnanjohdon virkistävät vihjarit

2.-3.12.2006

Seinäjoki

Tilaisuus tarjoaa virkistystä, keskustelua, koulutusta ja ajankohtaista asiaa
lippukunnan johdossa toimiville.
Kohderyhmä:
Lippukunnanjohtajat ja muut lippukunnan johtoon kuuluvat henkilöt.
Perinteinen lippukunnanjohdon virkistyspäivä järjestetään vuonna 2006
kaksipäiväisenä ja tarjolla on entistä enemmän myös koulutuksellista
näkökulmaa.
4.2. Kummitoiminta
Vuoden 2006 aikana kummitoimintaa pyritään edelleen saamaan
vakiintuneemmaksi piirin lippukuntien tukemisen muodoksi. Tämä merkitsee
sitä, että kiinnitetään yhä enemmän huomiota siihen, että lippukuntakummeille
pesteissä asetetut vaatimukset täyttyvät jokaisen kummin kohdalla. Lisäksi
lippukuntaryhmä pyrkii aktiivisesti itse etsimään uusia ja toimivia muotoja
lippukuntatyön tukemiseksi.
Vuonna 2006 Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten partiopiirissä toimii kahdeksan
lippukuntakummia,
joista
jokaisella
on
kolmesta
seitsemään
kummilippukuntaa. Kummit lippukuntineen löytyvät toimintasuunnitelman
liitteestä 2.

5. Leiritoiminta
5.1. Pinja
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n seuraava piirileiri järjestetään 26.73.8.2006 Alajärven Menkijärvellä. Pinjaksi nimetylle leirille osallistuvat myös
Keski-Pohjanmaan Partiolaiset ja osallistumismäärän odotetaan nousevan
noin 800:aan.
Piirileirejä järjestetään noin 5-6 vuoden välein, jotta jokaisella EteläPohjanmaan
Partiolaisten
jäsenellä
olisi
mahdollisuus
osallistua
partiotaipaleensa aikana vähintään kerran leiriläisenä isolle, koko piirin leirille.
Pinja jatkaa eteläpohjalaisten piirileirien vahvaa linjaa perinteisenä
partioleirinä, jossa ohjelma perustuu partio-ohjelmaan ja partiohenkisiin
elämyksiin.

Pinjalla asutaan kolmessa alaleirissä, jotka koostuvat pääsääntöisesti yhden
lippukunnan muodostamista savuista. Savujen koot vaihtelevat 20:sta 60:een.
Pienten lippukuntien kohdalla yhteisen savun perustaminen on suositeltavaa.
Piirileiri tarjoaa ohjelmaa kaikille kolmelle ikäkaudelle: sudenpennuille,
vartiolaisille ja vaeltajille. Mukaan pääsevät myös sisupartiolaiset.
Sudenpennut Pinjalla
Kaikki vuonna 2006 vähintään 8 vuotta täyttävät Etelä-Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan Partiolaisten sudenpennut voivat osallistua leirille. Vaadittavan
iän lisäksi heillä on oltava aiempaa retki- tai leirikokemusta. Sudenpennut
leireilevät Pinjalla 26.-29.7. eli leirin ensimmäisestä päivästä aina
vierailupäivään saakka.
Sudenpennut toimivat leirillä pentueissa, jossa on yksi vähintään 16-vuotias
laumanjohtaja jokaista alkavaa 10 sudenpentua kohden.
Sudenpentujen ohjelma rakentuu aatteeseen sekä erä- ja kädentaitoihin
liittyvien laaksojen ympärille. Luonnollisesti sudenpennut pääsevät
osallistumaan myös oman lippukunnan muodostaman savun arkirutiineihin,
alaleirien vapaa-ajanohjelmaan sekä leirin isoihin, yhteisiin ohjelmiin.
Vartiolaiset Pinjalla
Pinjalle pääsevät vartiolaiset, jotka täyttävät ensi vuonna vähintään 10 vuotta.
Normaaliin leiriohjelmaan osallistuvat kaikki alle 15-vuotiaat, joskin
vartionjohtajille on luvassa myös omaa spesiaaliohjelmaa. Leirillä toimitaan
leirivartionjohtajien johtamissa vartioissa.
Vartiolaisten ohjelmassa on monipuolisten laaksojen lisäksi haikki, yön yli
kestävä vaellus, jonne lähdetään vartioittain alaleiri kerrallaan. Isot ohjelmat,
sekä jännittävä lauantai-illan maastoleikki tuovat oman mausteensa
vartiolaisten leiriin.
Vaeltajat Pinjalla
Vaeltaja-ikäkausi huomioidaan Pinjalla yhtenä kolmesta ikäkaudesta. Vuonna
2006 vähintään 16 vuotta täyttävät vaeltajat saavat Pinjalla mahdollisuuden
kokeilla sopivankokoista pestiä, jossa on tarpeeksi haastetta ja sopivasti
vastuuta tiimiläisen ikä huomioon ottaen. Vaeltajille järjestetään päivittäin
omaa ohjelmaa, johon he voivat osallistua vapaahetkinään.
Pinjalle osallistuville vaeltajille
huhtikuussa
järjestettävälle
Hankeohjaajakurssille.
Sisut Pinjalla

suositellaan osallistumista helmi- ja
Etelä-Pohjanmaan
Partiolaisten

Sisupartiolaiset leireilevät Pinjalla 26.-29.7. He muodostavat yhteen kolmesta
alaleiristä sisusavun, jossa otetaan tarkasti huomioon mahdolliset liikunta- ja
muut rajoitteet. Lippukunnan niin halutessa voivat sisut majoittua myös
lippukuntien omissa savuissa. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n sisuryhmä
huolehtii sisuohjelman koordinoinnista.
Johtajat Pinjalla
2006 vähintään 16 vuotta täyttävät johtajat toimivat Pinjalla mestareina ja
tiimiläisinä. Leiri alkaa johtajaikäisten osalta rakennusleirillä 21-26.7. ja
päättyy purkuleiriin 3.-6.8.2006. Leirin työtehtäviin ei ole yläikärajaa.
Perheellisten mestareiden ja tiimiläisten töihin tulo mahdollistetaan leirin
kupeeseen perustettavalla perheleirillä.
Ilmoittautuminen Pinjalle
Pinjalle ilmoittaudutaan lippukunnan Pinja-yhteyshenkilön kautta 31.1.2006
mennessä. Koko leirin leirimaksu on 110 euroa ja sudenpentujen ja sisujen
leirin 55 euroa. Mikäli samasta taloudesta osallistuu Pinjalle useampia
vartiolaisia, vaeltajia tai johtajia, on leirimaksu toisesta osallistujasta lähtien 80
euroa.

6. Hallinto
6.1. Jäsenkokoukset
Järjestetään piirin kevät- ja syyskokoukset. Piirin jäsenkokousten nimeämät
edustajat osallistuvat Suomen Partiolaiset ry:n jäsenkokoukseen Lahdessa ja
Suomen Partiolaiset ry:n partioneuvoston kokouksiin.
6.2. Piirihallitus
Piirihallitus johtaa ja kehittää piirin toimintaa jäsenkokousten päätösten
mukaisesti. Vuoden 2006 tavoite on saada järjestönkehittämishankkeet
toimeenpantua jäsenkokousten linjausten mukaisesti. Piirihallitus kehittää
myös omaa toimintaansa. Hallituksen jäsenet ottavat omat vastuualueensa ja
osallistuvat Suomen Partiolaiset ry:n laajennettuihin valiokuntien kokouksiin.
6.3. Piiritoimisto
Piiritoimisto Vaasassa tuottaa lippukuntien ja piirin luottamushenkilöiden
tarvitsemat palvelut.
6.4. 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.

Piirin talouden suurin menoerä on vuonna 2006 piirileiri Pinja, joka muodostaa
noin kolmasosan piirin kuluista ja tuloista. Kaikki piirileirin kulut katetaan
osallistumismaksuilla ja leirin omalla varainhankinnalla.
6.5. Selkäsaari
Selkäsaari tarjoaa puitteet
ympärivuotiseen leirikäyttöön, lisäksi siellä
voidaan järjestää piirin kursseja ja piirityksiä. Lippukuntaleirien järjestämiseen,
lyhyille retkille sekä virkistyspäiville saari on erinomainen paikka. Lippukuntien
ja koulutusryhmien toivotaan käyttävän saarta myös talviaikaan, jolloin järven
jää tuo oman elementtinsä ohjelman suunnitteluun. Selkäsaaren kehittäminen
leiri- ja koulutuspaikkana jatkuu. Telttasaunan yhteyteen pystytetään pieni
puuvaja palvelemaan iltanuotiopaikan ja saunan puuhuoltoa. Nykyistä
rakennuskantaa pidetään kunnossa ja kalustehankintoja tehdään käyttäjien
toivomusten mukaan.

Liite 1 Talousarvio

Liite 2 Lippukuntakummit ja kummialueet
Kummi

Lippukunnat

Arola Soili

Isojoen Metsätorrooset, Isojoki
Kauhajoen Kytöveikot, Kauhajoki
Kristiinan Havukat, Kristiinankaupunki
Lakeuden Vartijat, Jalasjärvi
Parran Haltiat, Teuva
Selkämeren Sudet, Kaskinen

Kuntsi Marjanne

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

Kurhela Riina

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

Liukku Tomi

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

Mattson Antero

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

Myllykoski Maija

Ilkan Partiolaiset, Ilmajoki
Jurvan Saloveikot, Jurva
Kurikan Korvenkävijät, Kurikka

Pohjola Elina

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

Takamaa Leena

Härmän Tähystäjät, Alahärmä
Kauhavan Erä-Versot, Kauhava
Lakeuden Haukat, Kauhava
Lapuan Kelo-Versot, Lapua
Simpsiön Karhut, Lapua
Simpsiön Siskot, Lapua
Pohjan Kärpät, Ylistaro

Liite 3 Kisakalenteri
2007
Talvikisat
Kevät- ja sisukisat
Sudenpentukisat
Syyskisat
2008
Talvikisat
Kevät+sisu
Supe
Syys ---- (SM-syyskisat)

Lakeuden Haukat, Kauhava
Evipartio, Evijärvi
Valkeavuoren Urasiskot- ja veljet, Nurmo
Kurikan Korvenkävijät, Kurikka
Ahjopartio, Mustasaari
Kuortane
Kauhavan Eräversot

