Partiolippukunta Janakkalan Ilvekset ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Yleistä
26. päivänä toukokuuta vuonna 1929 kokoontui Pyhämäen rinteeseen, suuren männyn
juureen, kahdeksan poikaa ilmojen haltijan suosiessa kokoontumista. Näin tänä keväänä tulee
virallisesti yhdeksänkymmentä vuotta siitä kun Janakkalan Ilvekset niminen partiolippukunta on
perustettu. Tätä juhlistamme Pyhämäen kesäteatterissa 26.5.2019.
Pidämme hyvää yhteyttä taustayhteisöömme Janakkalan ev. Lut. seurakuntaan. Otamme osaa
Hämeen Partiopiirin ja Hämeenlinnan alueen partiolaisten toimintaan.
10. Ohjelmatoiminta
Vuoden tärkein tapahtuma on lippukunnan yhdeksänkymmentävuotis juhlat Pyhämäen
kesäteatterilla. Juhliin kutsutaan lippukuntalaiset vanhempineen sekä yhteistyölippukunnat ja muut
yhteistyökumppanit.
Ohjelmatoiminnassa tuemme ryhmien vetäjiä niin, että kaikilla toimintaryhmillä on
säännölliset kokoukset.
Vuosijuhlien lisäksi yhteistäohjelmatoimintaa ovat puurojuhla, sankarihautojen
kunniavartiot sekä partioviikon jumalanpalvelus Turengin kirkossa.
11. Leiri ja retkitoiminta
Otamme osaa Hämeen Partiopiirin Ilves 2019 kesäleirille Evolla. Tuemme leirille lähtijöitä
järjestämällä lippukuntalaisille yhteiskuljetuksen.
Tuemme toimintaryhmiämme järjestämään omia päiväretkiä lähialueille sekä yöretkiä
Vohlisaareen.
12. Koulutustoiminta
Koulutustoiminnassa varaudumme lähettämään neljä henkeä Hämeen Partiopiirin
partiojohtajien peruskurssille. Muuten otamme osaa sekä Hämeen Partiopiirin että Hämeenlinnan
alueen partiolaisten tarpeellisiin koulutustapahtumiin.
13. Hallinto
Pidämme säännöllisesti johtajaneuvoston kokouksia, jotka ovat avoimia kaikille
lippukuntamme johtajille. Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa. Keväällä pidämme
sääntömääräisen vuosikokouksen. Johtajaneuvoston kokouksista tiedotetaan johtajiston whatsup
ryhmän kautta.
Tiedotamme lippukunnan asioista: kotisivujemme, Facebook ryhmän Waka Wanhan,
jäsenrekisteriohjelma Kuksan kautta, lisäksi kolon ilmoitustaulu toimii virallisena ilmoituskanavana.
Kokouspaikkanamme toimii kellaritila Turengin seurakuntakeskuksessa. Samassa tilassa
varastoimme myös leiri- ja retkikalustomme.
Uusimme vuoden aikana sääntömme. Uudistamme Janakkalan ev. lut. seurakunnan kanssa
yhteistyösopimuksemme. Uusimme myös tilikarttamme.

14. Leirikalusto
Säilytämme leiri- ja retkikalustoamme sekä kololla että Vohlisaaressa. Etsimme kalustolle
lisävarastoa korvaamaan kunnalta poistunutta vuokravarastoa.
15. Varainhankinta
Otamme osaa Hämeen Partiopiirin varainhankinta kampanjaan sekä kehitämme omaa
varainhankintaa.
16. Jäsenmaksut
Emme kerään vuonna 2019 omaa jäsenmaksua.
17. Yleisavustukset seurakunta
Haemme Janakkalan ev. lut. seurakunnalta avustusta yhteistyösopimuksemme nojalla.
18. Kohdeavustukset kunta
Haemme Janakkalan kunnan nuorisotoimelta avustuksia toimintaamme.
19. Muut lahjoitukset ja avustukset.
Otamme vastaan sääntöjemme mukaisesti lahjoituksia ja haemme mahdollisia muita
avustuksia joita on mahdollista toimintamme tukemiseksi hakea.

