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YLEISTÄ
Pertun Tähkäpartio ry toimii sekalippukuntana. Lippukunnan toiminnan perustana
ovat sudenpentulaumat ja vartiot, säännölliset viikkokokoukset sekä vartionjohtajien
ja johtajiston kokoukset. Lippukunnan aktiivisuutta pyritään nostamaan ja yleistä
tietotaitoa kohottamaan. Erityisesti painotetaan luonnossa toimimista.
Vanhempia pyritään aktivoimaan mukaan toimintaan.

SUDENPENNUT JA VARTIOT
Ikäkausitoiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten ohjelmia, toistaiseksi
soveltaen vanhaa ja uutta ohjelmaa. Sudenpentuja ja vartiolaisia pyritään
kannustamaan suorittamaan harrastemerkkejä.
Vartiotoimintaa kehitetään aktiivisempaan suuntaan ja pyritään innostamaan vartioita
osallistumaan Partiotaitokisoihin. Vartioille annetaan vapaus toimia mutta myös
aikuisten tukea tarvittaessa.

VAELTAJATOIMINTA
Lippukunnassamme toimii vaeltajaryhmiä jotka kokoontuvat kuukausittain tai
useammin, erilaisten aktiviteettien ja retkien merkeissä. Vaeltajat tekevät erilaisia
projekteja, muun muassa toimittavat Maastoudu! -lehden.
Vaeltajat järjestävät toimintaa yhdessä naapurilippukuntien kanssa. Helmimaaliskuussa Murad-tapahtuma Mikkelissä ja kesällä matka Unkariin.

LEIRI- JA RETKITOIMINTA
Panostetaan sudenpentujen ja vartiolaisten leiri- ja retkitaitojen kohentamiseen.
Keväällä ja syksyllä järjestetään viikonloppuleirejä, kesällä osallistutaan Mäntyharjun
kesäleiriin sekä piirileiriin Pieksämäellä.

KILPAILUTOIMINTA
Osallistutaan piirin partiotaitokilpailuihin.
Lippukunnan oma partiotaitokisa Äiteen pyräys järjestetään toukokuussa.

KOULUTUS
Pyritään kouluttamaan vartionjohtajia lippukuntaryhmittymän vj - peruskurssilla,
jonka suunnitteluun ja järjestämiseen otetaan osaa.
Osallistutaan SP:n ja piirin koulutukseen tarpeen mukaan.

KOKOUKSET
Lippukunnan toiminnan perusta on vartioiden ja laumojen kokoukset.
Johtajakokouksia pidetään tarvittaessa. Vuosikokous pidetään huhtikuuhun mennessä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Lippukunnan taustayhteisönä on Pertunmaan seurakunta ja muut tärkeimmät
yhteistyökumppanit Pertunmaan kunta ja Lions Club Pertunmaa.
Pyritään elvyttämään yhteistyötä Pertunmaan 4H-yhdistyksen ja muiden nuoriso- ja
liikuntajärjestöjen kanssa.
Yhteistyölippukuntiamme ovat Mäntyharjun Partiolaiset ry, Hirvi-Partio ry, PuulaPartio ry ja Yöveden Vaeltajat ry. Järvi-Suomen Partiolaiset eli piiri on kaiken
yhteistyön ja neuvonnan keskus, lähin toimipiste Mikkelissä.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varoja hankitaan talkootempauksin. Joulun alla myydään perinteisiä
adventtikalentereita.
Kaikki jäsenet maksavat Suomen partiolaisten jäsenmaksun joka sisältää jäsenlehdet
sekä tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutukset. Loput jäsenmaksusta jakaantuu
Suomen Partiolaisille ja piirille joilta saamme ohjelma- ja kurssiapua yms. Omaa
jäsenmaksua peritään 5 € / perhe, SP:n jäsenmaksun yhteydessä. Tapahtumiin
peritään osallistumismaksu, mutta kurssit on pyritty järjestämään toimiville johtajille
ilmaisiksi.

TOIMINTAKALENTERI
Tammikuu
Viikkokokoukset alkavat
Partiosähly Ristiinassa.
Johtajakokous kololla.
26.1. Sudenpentujen laavuretki

Helmikuu
28.2.-1.3. Murad09 tapahtuma Mikkelissä. Järj. Hirvi-Partio ja Pertun Tähkäpartio.

Maaliskuu
10.3. Johtajakokous kololla.
30.3. Aluetapaaminen Mäntyharjussa.

Huhtikuu
14.4. Sisupartiotapahtuma Mäntyharjulla. Henrik osallistuu järjestelyihin.
25.4. Piirin partiotaitokilpailut Kangasniemellä. Kaksi joukkuetta Pertunmaalta
ilmoitettu mukaan.
28.4. Vuosikokous kololla.

Toukokuu
1.-3.5. Leiri seurakunnan kesäkodilla.
12.5. Sisupartiotapahtuma Mäntyharjussa leirimajalla. Osallistutaan järjestelyihin.

18.5. Äiteen pyräys koko perheen avoin partiotaitokilpailu päättää kevätkauden.

Kesä- elokuu
9.-14.6. Leiri Mäntyharjussa. Osallistutaan kiinnostuksen mukaan.
13.-14.6. Jukolan viesti suuri suunnistustapahtuma Mikkelissä. Osallistutaan
vapaaehtoisina järjestelyihin.
Pertun päivät, partio-osasto.
29.6.-5.7. Vaeltajien Unkarinmatka
29.7.-5.8. Piirileiri Uitto Pieksämäellä.
25.8 Lettuilta kololla. Avoimien ovien ilta ja syksyn ryhmien suunnittelua.

Syyskuu
Laumojen ja vartioiden säännölliset kokoontumiset
8.9. Aluetyön kokous Ristiinassa
Piirin PT-kisat
VJ-kurssi yhdessä naapurilippukuntien kanssa
Ulkovaraston siivous- ja kunnostuspäivät

Lokakuu
Piirin syyskokous
Kirkkopyhä
Lippukunnan retkiviikonloppu

Marraskuu
Adventtikalentereiden myynti
Vj-kurssin yhteisosio
Vaeltajatapaaminen yhdessä naapurilippukuntien kanssa

Joulukuu
Järjestöjen yhteisiin joulumyyjäisiin osallistuminen
Lupauksenantotilaisuus ja puuroilta seurakuntakodissa
Sankarihaudoille sytytetään kynttilät 24.12.

