Partiolippukunta Janakkalan Ilvekset ry
Toimintakertomus vuodelta 2018
Yleistä
Lippukunnan 89. toimintavuosi oli toiminnan täyteinen. Lippukunnan jäsenmäärä oli
vuoden lopussa 73 henkeä. Meillä kokoontui säännöllisesti kaksi sudenpentulaumaa ja
syksyllä kolme seikkailijapienryhmää.
10.

Koulutustoiminta
Alkuvuodesta kolme Akelaa osallistui piirin Akelakurssille ja yksi Akela piirin Akela
vihjepäiville. Kaksi lippukuntamme nuorta johtajaa suoritti huhtikuussa rokkikurssin.
Piirin aikuisten retkipäivään osallistui marraskuussa kolme henkeä. Piirin Super
sunnuntai koulutukseen osalistui marraskuussa kolme henkeä. Yksi johtaja osallistui
marraskuun lopussa piirin nuotiokitarakurssille.

11.

Ohjelmatoiminta
Lippukuntamme toimintaryhmillä oli säännölliset viikoittaiset kokoontumiset. Koko
vuoden toimi kaksi sudenpentulaumaa; Oravat ja Parhaat sudenpennut. Keväällä toimi
seikkailijaryhmä Sourset. Syksyllä aloitti kolme uutta seikkailijoiden pienryhmää, yksi
tytöille ja kaksi pojille. Nämä seikkailija pienryhmät toimivat vanhan vartiomallin
mukaisesti. Samoajat ryhmässä toimivat seikkaijoiden ryhmänvetäjät.
Joulukuussa järjestettiin lippukunnan perinteinen puurojuhla. Olimme kunniavartiossa
sankarihaudalla sekä kaatuneiden muistopäivänä että itsenäisyyspäivänä. Puurojuhlan
yhteydessä oli lupauksenantotilaisuus, lupauksen antoi yhdeksän partiolaista.
Otimme osaa Janakkalan kunnan kui siistii tapahtumaan, ollen suurin yksittäinen
osallistujaryhmä.

12.

Tiedotustoiminta
Lippukunta hankki jail.fi daomainin ja teki kotisivut. Lisäksi tapahtumista päivitettiin
kuvia ja tilanteita Facebook Waka Wanhaan. Jäsenrekisteri Kuksan kautta lähetettiin
sähköposteja sekä jäsenille että heidän huoltajilleen. Ryhmillä on käytössä omia
Whatsup viestitysryhmiä.

13.

Leiritoiminta
Heinäkuun lopussa järjestimme koko lippukunnan kesäleirin Vohlisaaserra. Leirillä on
29 partiolaista. Lokakuussa järjestimme lippukunnan perinteisen Ilveslenkin
Tuuloksessa. Lenkillä oli neljä henkeä. Valmistaudumme lippukuntana ottamaan osaa
Hämeen Partiopiirin Ilves leiriin kesällä 2019.

14.

Retkitoiminta
Lippukuntamme eri ryhmät järjestivät vuoden aikana viisi yöretkeä ja seitsemän
päiväretkeä.

15.

Kilpailutoiminta
Osallistuimme kolmella joukkueella sudenpentujen Kaste 18 partiotaito-kilpailuun
Hämeenlinnassa.

16.

Projekti A
Lippukunnalla ei ollut vuonna 2018 erillistä projektia.

17.

Hallinto
Pidimme vuoden aikana seitsemän johtajaneuvoston kokousta ja vuosikokouksen.
Marraskuussa pidimme seurakunnan kanssa palaverin jossa kartoitimme tulevaa
toimintaa ja suunnittelimme yhteistoiminnan tiivistämistä.

18.

Varainhankinta
Kehittämme omatoimista varainhankintaa yhteistyössä Turengin Ilvekset ry:n kanssa.
Myimme itsenäisyyspäivän kynttilöitä sekä osallistumme Hämeen Partiopiirin
joulukampanjaan.Saimme taustayhteisöltämme Janakkalan ev. lut. seurakunnalta
toimintaamme avustusta.

19.

Kunnan avustukset
Haimme kunnalta kolme erillistä toiminta-avustusta: kesäleiriin, sudenpentulauma
Oraville ja loppuvuodesta kaluston uushankintaan.

20.

Kalusto
Janakkalan Kunta irtisanoin varastomme Harvialasta koska kunta myi rakennuksen.
Etsimme korvaavaa tilaa mutta emme sellaista saneet. Ostimme loppuvuodesta kolme
Trangiaa sekä kaksi muurikkalettupannua.

21.

Toimitilat
Kokoonnumme Turengin seurakunta keskuksen kellarissa. Loppuvuodesta tilassa oli
pieni vesivahinko jonka havaitsimme ja itse aktiivisesti osallistuimme sen vaatimiin
kunnossapitotoimiin. Arkistomme sijaitsee Markankulman alakerran komerossa.

