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Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit ry. on Porin Ahlaisissa toimiva yhteis- ja 

maapartiolippukunta, joka on perustettu 28.2.1979.  Lippukunnan virallinen lyhenne on AA.  

Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiirin ja Pohjois-Satakunnan alueen jäsen.   

Lippukunnan taustayhteisönä toimi Meri-Porin seurakunta.  

Lippukunnan kokoontumistilana toimii Ahlaisten seurakuntatalo sekä varsinaisena tilana 

seurakuntatalon piharakennus, Renkipirtti osoitteessa Föörikuja 2.  

Lippukunnassa toimitaan voimassa olevan strategian mukaisesti.  

  

Johtajisto ja pestit  

Lippukunnan hallitukseen, jota kutsutaan johtajaneuvostoksi, kuuluu lippukunnanjohtajan 

lisäksi vähintään 2 ja korkeintaan 10 jäsentä.   

Lippukunnanjohtajan pestin lisäksi lippukunnassa on vuosittain jaossa seuraavat pestit   

Lippukunnanjohtajan apulainen eli varalpkj  

Pestijohtaja  

Ohjelmajohtaja  

Sihteeri     

Jäsenrekisterinhoitaja  

Taloudenhoitaja  

Kalustonhoitaja  

Kämppäisäntä  

Viestintävastaava  

Vastaava akela  

Vastaava sampo  

Tarpojaluotsi  

Samoajaluotsi  

Vaeltajaluotsi  

Aikuisluotsi  

Turva-aikuinen (2 kpl)  

Ansiomerkkivastaava  

Joulukampanjapäällikkö eli kalenterikettu 

Yllä lueteltujen lisäksi lippukunnassa on omia vuosittain jaossa olevia projektipestejä.  

 

Ikäkausitoiminta   

Lippukunta järjestää omaa viikoittaista ikäkausitoimintaa ja osallistuu lisäksi alueen, piirin ja 
Suomen Partiolaisten (SP) toimintaan.   

Lippukunnassa toimivat SP:n voimassa olevat ikäkaudet: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, 
samoajat sekä vaeltajat. Kaikissa ikäkausissa toteutetaan suositusten mukaista ohjelmaa.  

Huolehdimme, että jokainen ikäkausi toteuttaa lippukunnan leiri- ja retkisuunnitelmaa, jonka 
tavoitteena on kannustaa ryhmiä tekemään enemmän omia retkiä ja näin toteuttaa partio-
ohjelmaa mahdollisimman monipuolisesti ja ikäkauden tavoitteiden mukaisesti.  

Pyrimme siihen, että jokainen lippukuntamme nuori osallistuu niin oman ikäkautensa ohjelmaan 
kuin myös piirin ja SP:n järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Haluamme kannustaa ja tukea 
lippukunnan jäseniä kouluttautumaan monipuolisesti.  

Jotta toiminnan laadukkuus voitaisiin taata, vaaditaan ikäkausitoiminnassa ryhmänjohtajilta 
ROK-kurssin käymistä. Jokaisen ikäkauden toiminnasta vastaa aikuinen akela, sampo tai luotsi.  
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Lippukunnassa on käytössä Turvallisesti yhdessä -ohjeistus osana lippukunnan toimintaa. 
Ohjeistus edellyttää ryhmänvetäjän ja kaikkien yli 18-vuotiaiden lippukunnan aktiivitoiminnassa 
mukana olevien suorittavan Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin.  

Lippukunnassa järjestetään aikuispartiotoimintaa.   

 

Toiminnan tukeminen  

Huolehdimme, että lippukunnan tiedotus on selkeää ja tavoittaa jäsenistön mahdollisimman 
laajasti.  

Muistamme palkitsemisen ja kiittämisen tärkeyden. Lippukunnassa toimiville alle 22-vuotialle 
ryhmänohjaajille järjestetään keväisin johtajahuolto sekä muistetaan jouluna lahjalla. Yli 22-
vuotiaille ryhmänohjaajille johtajahuolto toteutuu aikuistoiminnan kautta.    

 

Painopistealueet vuonna 2023  

Perhepartiotoiminta  
 Kevään aikana luomme toimintaedellytykset perhepartiotoiminnan käynnistämiselle.  
 Pestaamme perhepartio-ohjaajan ja tuemme hänen kouluttautumistaan.  
 Käynnistämme perhepartiotoiminnan syksyllä. 

 

Alueleiri 2023  
 Olemme vahvasti toteuttamassa alueen yhteistä kesäleiriä kesällä 2023.  

 Kannustamme nuoria johtajia osallistumaan leirin toteuttamiseen.   

 Pyrimme saamaan jokaisesta ikäkaudesta osallistujia alueleirille.  

Lippukunnan oma retkimerkki  
 Määritämme ja tarkennamme lippukunnan retkien periaatteet.   

 Kehitämme ja otamme käyttöön lippukunnan oman retkimerkin.  

 Muokkaamme jänkäsusi-merkistön myöntöperiaatteita lippukunnan käytänteille 
sopiviksi, sekä otamme Jänkäsusi-merkistön käyttöön.  

 Otamme käyttöön ja pestaamme retkimerkkivastaavan  

 Kannustamme ikäkausia aktiiviseen retkitoimintaan.  

  

Talous  

Toiminnan mahdollistamiseksi lippukunta voi järjestää myyjäisiä ja tuotemyyntejä sekä 
osallistuu vuosittain partion Adventtikalenterikampanjaan. Vuonna 2023 kehitämme nykyisten 
varainkeruumuotojen rinnalle uusia. Erillisiä projekteja rahoittaakseen lippukunnassa 
harjoitetaan monimuotoista varainkeruuta.  

Lippukunnan taloudesta on laadittu talousarvio vuodelle 2023.  
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Ohjelmapainotus vuonna 2023  

Vuonna 2023 Suomen Partiolaisten ohjelmapainotuksena on ”Sanoista tekoihin! – tekoja 
paremman maailman puolesta”, jonka otamme huomioon monipuolisesti toimintaa 
suunnitellessamme.  

Lippukunnan toiminnassa painotamme vuonna 2023 strategian mukaisesti alueleirin 
toteuttamista ja perhepartiotoiminnan aloittamista.  

  

  

  

Liitteet:   

AA Lippukuntakalenteri 2023  

AA Strategia 2023–2025   

AA Talousarvio 2023  

  
 


