Reippaat Pojat ry

Toimintasuunnitelma 2019

1. Yleistä
Vuosi 2019 on Reippaitten Poikien 102. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2018 lopussa noin 130 jäsenen tasolla ja se pyritään pitämään vähintäänkin samalla
tasolla toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Toimintavuoden pääpainopiste on erä- ja retkeilytaidoissa.

2. Hallinto
Lippukunnan asioista päättävät sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Syyskokouksessa valittava lippukunnan hallitus eli johtajaneuvosto johtaa lippukunnan toimintaa yhdessä muiden johtajien kanssa.
Valmistellaan sääntömuutos, koskien lippukunnan hallituksen kokoonpanoa ja tarkistetaan
sääntöjen yleinen vastaavuus Suomen Partiolaisten ohjeistuksiin.

3. Viestintä
Lippukunta viestii toiminnastaan ensisijaisesti verkkosivujensa, sosiaalisen median ja jäsentiedotteiden kautta. Verkkosivut toimivat osoitteessa www.reippaatpojat.fi. Sosiaalisen
median kanavista käytössä ovat Facebookissa Reippaat Pojat -sivu ja Reippaiden Poikien
sisäpiiri -ryhmä, Instagramin Reippaat Pojat –profiili, sekä Johtajiston, että johtokolmikon
Whatsapp -ryhmä. Lisäksi jäsentiedotteita lähetetään kaikille jäsenille sähköpostitse noin
kolme kertaa vuodessa. Sähköpostitse viestitään myös vanhemmille ja lippukunnan konkareille.
Lippukunnan oma jäsenlehti Reposti ilmestyy vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Toimituksesta vastaa Rasmus Savelius.

4. Ohjelmatoiminta
4.1 Ikäkausitoiminta
Lippukunta järjestää kaikille lippukunnan jäsenille perinteisesti kevätkauden päätöksen ja
joulujuhlan.
Sudenpentuosasto
Lippukunnassa toimii kaksi laumaa keväällä, Kärpät ja Susi. Uusi sudenpentulauma aloittaa syksyllä. Toimintakaudella pyritään toteuttamaan laadukasta partio-ohjelmaa ja retkeilytoimintaa. Sudenpennut osallistuvat lippukunnan retkille ja leireille sekä J-SP:n partiotaitokilpailuihin toukokuussa.
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Seikkailijaosasto
Keväällä lippukunnassa kokoontuu seikkailijajoukkue Metso. Syksyllä käynnistetään uusi
seikkailijajoukkue siirtyvistä sudenpennuista.
Tarpojaosasto
Tarpojien ohjelma perustuu puolen vuoden mittaisten tarppojen varaan, jonka päättää majakka. Jokaisella vartiolla on tavoitteena toteuttaa kaksi vartion omaa tai osaston yhteistä
yöretkeä ja osallistua vähintään yhteen piirin tarpojatapahtumaan (esim. piirin PT-kisat).
Keväällä 2019 lippukunnassa toimii kaksi tarpojavartiota Kotkat ja Karhu.
Samoajaosasto
Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Reippaissa Pojissa eräpoikakoulutus kuuluu samoajien ikäkauteen. Osa samoajista
toimii tarpojaikäisten vartionjohtajina. Lippukunnassa toimii vuonna 2019 yksi samoajavartio Letkis.
Vaeltajaosasto
Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukuntien vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä on yhteisryhmä, jossa on 3–
5 vaeltajaa.
Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Osastonjohtaja hyödyntää SP:n vaeltajaohjelmaa soveltuvin osin lippukunnan vaeltajien käyttöön.
Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajat toimivat pääosin lippukunnan eri
pesteissä.
Sisuosasto
Lippukunnassa toimii kolme sisuryhmää; Sankarisisut, Sisu-Karhut ja Pesu-Karhut. Ryhmät kokoontuvat seurakunnan tiloissa Aseman Pysäkillä. Sisuosasto toimii tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan vammaisnuorisotyön kanssa.
Ryhmät soveltavat toiminnassaan partio-ohjelmaa. Sisuosasto osallistuu lippukunnan tapahtumien lisäksi piirin tapahtumiin. Sisujohtajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan
piirin ja SP:n koulutustapahtumiin. Mahdollisesti muutamia sisuja avustajineen osallistuu
myös partiojohtajakurssille.
4.2 Johtajatoiminta
Osana johtajatoimintaa lippukunnassa toimivia johtajia kannustetaan osallistumaan heille
suunnattuihin koulutuksiin. Tavoitteena on, että kaikki lippukunnan yli 18-vuotiaat ovat
käyneet partiojohtajakoulutuksen. Lisäksi järjestetään omaa koulutustoimintaa tarpeen
mukaisesti.
Lippukunnan johtajatoimintaa kehitetään edelleen vuoden 2019 aikana. Johtajahuoltotapahtuma Repo-Räyhä järjestetään vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi johtajistoa kannustetaan kouluttautumaan ja johtajiston hyvinvointiin kiinnitetään huomiota.
Lippukunnan kaikki johtajat kokoontuvat keväisin ja syksyisin aina suunnittelemaan seuraavan toimintakauden toimintaa.
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4.3 Retki- ja leiritoiminta
Talvella järjestetään koko lippukunnan yhteinen talviretki Kieppi. Keväällä lippukunta
osallistuu Jyväskylässä järjestettäville kirkkopäivien kaupunkiretkelle. Kesällä lippukunta
osallistuu Järvi-Suomen Partiolaisten piirileirille Ryskeelle. Syksyllä järjestetään lippukunnan perinteinen syysretki Kekri.
Kaikkien ikäkausien ryhmiä kannustetaan omatoimiseen retkeilytoimintaan. Tavoitteena
on, että sudenpentulaumoilla ja sisuosastolla on yksi oma retki sekä keväällä että syksyllä.
Muiden ryhmien tavoitteena on tehdä vuoden aikana vähintään kaksi omaa yöretkeä.
4.4 Kilpailutoiminta
Lippukunta järjestää perinteikkään partiotaitokilpailun Lorelei Rodeon syksyllä 2019. Rodeo on järjestysluvultaan jo 41. Lorelei Rodeota kehitetään vuoden 2018 kisoista saatujen
kokemusten perusteella. Konkareita pyritään osallistamaan enenevissä määrin kisan järjestelyihin.
Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuisivat aktiivisesti piirin ja SP:n kilpailuihin.

5. Toimitilat
5.1 Kokoontumistilat ja varasto
Tulevana vuonna lippukunnan kokoontumispaikkana toimii Kirjailijatalon kolotilat. Sisupartiolaiset kokoontuvat myös Jyväskylän seurakunnan Aseman Pysäkillä Jyväskylän keskustassa.
Varasto sijaitsee Seppälässä, osoitteessa Laukaantie 5. Lippukunnan kalustosta vastaa varastopäällikkö. Tilanne kaluston kannalta hyvä ja hankintoja tehdään tarvittaessa.
5.2 Haukkapirtti
Haukkapirtti tulee olemaan aktiivisessa käytössä sekä lippukunnan, että muiden lippukuntien ja yhdistysten toimesta.
Haukkapirtillä järjestään talkoita tarpeen mukaan. Tarpeen mukaan tehdään muita parannustoimia.
5.3 Vuoritsalo
Vuoritsalon retkialuetta kannustetaan käyttämään koko vuoden 2019 ajan. Repotuki hoitaa
lippukunnan käyttöön vesiliikennekaluston.

6. Talous
Reippaiden Poikien varat käytetään lippukunnan omien retkien, leirien, tapahtumien ja
koulutuksien järjestämiseen, piirin tapahtumien osallistumismaksuihin sekä kalustohankintoihin ja toimitilojen ylläpitoon.
Jyväskylän seurakunnalta ja Jyväskylän kaupungilta haetaan vuosittaista toiminta-avustusta.
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Omatoiminen varainhankinta muodostaa suuren osan lippukunnan taloudesta. Varainhankintaa tehdään esimerkiksi myymällä Suomen Partiolaisten adventtikalentereita ja osallistumalla muun muassa Jyväskylän Partiolaisten järjestämään varainhankintaan. Lisäksi voidaan tehdä erilaisia talkooluontoisia varainhankintatempauksia.

7. Sidosryhmät
7.1 Taustayhteisöt
Lippukunnan taustayhteisöinä toimivat Jyväskylän seurakunta sekä
Jyväskylän NMKY. Lippukunnan
varasto sijaitsee seurakunnan tiloissa. Lisäksi seurakunta tukee
merkittävästi lippukunnan sisutoimintaa. NMKY-yhteistyötä ja sen
mahdollisuuksia selvitellään hallituksen toimesta vuoden aikana.

7.2

Lippukunnan
RePotuki ry

kannatusyhdistys

Kannatusyhdistyksen tehtävänä on
toimia lippukunnan henkisenä ja
aineellisena tukena.

KEKRI18 –syysretki Kuva: Tuija Kautto
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Tapahtumakalenteri vuodelle 2019

Viikko 2

Viikkotoiminnan aloitus

Viikko 9

Talviloma

2.-3.3.

Talvi SM-kilpailut, Kokkola

8.-10.3.

Talviretki Kieppi

23.3.

Piirin sisujohtajapäivät

23.-24.3.

J-SP Kevätkokous Pieksämäki

4.5.

Piirin SuSe-kisat Jyväskylä

11.5.

OrViVa-Kisat, Nilsiä-Lapinlahti- Riistavesi

19.5.

Kevät SM-kilpailut, Raisio

17.-19.5.

Kirkkopäivät kaupunkiretki, Jyväskylä

28.5.

Kevätkauden päätös

24.-31.7.

Ryske –piirileiri, Nurmes

11.8.

Repo-Räyhä johtajapäivä

Viikko 35

Viikkotoiminnan aloitus

30.8.-1.9.

Johtajatulet, Evo

28.-29.9.

Lorelei Rodeo

5.-6.10.

Syys SM-kilpailut, Etelä-Karjala

19.-20.10.

Explo-tapahtuma

1.-3.11.

KEKRI´19

8.-10.11.

Votomaraton ja J-SP:n syyskokous, Kuopio

23.11.

RePo-Gaala

14.12.

Lippukunnan joulujuhla

14.-15.12.

Repo-Räyhä johtajahuolto (24 h retki)

