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Partiolippukunta Ilpoisten Vuorenkävijät ry:n tiedotuslehti alueen asukkaille.

L P K J : N   T E R V E H D Y S

Partiotoiminnan tarkoitus on auttaa ihmistä kas-

vamaan ja kehittymään sekä elämään tasapai-

nossa itsensä, toisten ihmisten ja elinympäris-

tönsä kanssa. Tavoitteena on itsenäisesti ajat-

televa, aktiivinen ja vastuuntuntoinen kansa-

lainen. Tähän tavoitteeseen pyritään partio-

ohjelman avulla. Partio-ohjelmaan kuuluvat

niin viikottaiset kokoontumiset, taitomerkki-

en suoritukset, leirit ja retket, kilpailut kuin

erilaiset projektitkin. Partio-ohjelmaa toteute-

taan partiomenetelmän avulla. Partiotoimin-

nan tulisi sisältää tiettyjä yhteisiä elementtejä kuten

elämyksiä, johtajuutta, partioihanteita käytännön elä-

mässä, toimintaa luonnossa, seikkailua, tekemällä

oppimista, palvelemista ja yhteisiin päätöksiin si-

toutumista. Tässä onkin haastetta kerrakseen.

Laadukkaan partiotoiminnan perustana on toimiva

lippukunta. Laadun määrittely ei ole kovin helppo

asia. Laadukkaan toiminnan kyllä tunnistaa kun se

osuu kohdalle, mutta sen määrittely  paperille vaatii-

kin runsaasti ajatustyötä. Oman lippukuntamme toi-

minta on mielestäni laadukasta. Lippukunta tarjoaa

jäsenilleen monipuolisia tapahtumia ympäri vuo-

den. Sudenpenturyhmät ja vartiot kokoontuvat sään-

nöllisesti ja niitä vetävät vastuuntuntoiset johtajat.

Ryhmät tekevät aktiivisesti omia retkiä ja osallistu-

vat piirin ja Suomen Partiolaisten  järjestämiin ta-

pahtumiin. Kaikki toimivat johtajat ovat motivoitu-

neita ponnistelemaan yhdessä määriteltyjen tavoit-

teiden savuttamiseksi. Lippukunnassa toimitaan hy-

vässä, kannustavassa ilmapiirissä.

Suomen Partiolaiset ry on  nimennyt vuosien 2002-

2005 teemaksi ”Matkalla metsään”. Tämän teeman

tarkoitus on lisätä partiolaisten osaamista luonnossa

toimimisessa ja partio-ohjelman perustaitojen hal-

litsemista. Oman lippukuntamme tämän vuoden ta-
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voite on, että jokainen lippukuntamme jäsen yöpyy

yhden yön teltassa, luonnon keskellä. Tavoitteen

saavuttamiseen on myös luotava keinot. Niinpä

tämän kesän ohjelmassa on ollut mukana esimer-

kiksi lippukunnan yhteinen leiri. Tämä tarkoittaa

sitä, että jokaisella jäsenellä sudenpennusta johta-

jaan on ollut mahdollisuus saattaa lippukunta ta-

voitteeseensa.

Laadukkaaseen toimintaan kuuluu myös muuntau-

tumiskykyisyys. Yhteiskunnassa on tapahtunut run-

saasti muutoksia. Myös partiossa kaivataan haasta-

vampaa toimintaa, kaikille ei enää partion perusasi-

at riitä. Lippukuntamme on vastannut tähän haas-

teeseen aloittamalla kiipeilystä kiinnostuneiden joh-

tajien kouluttamisen. Tarkoituksena on, että kiipei-

lystä tulisi lippukuntamme erityisosaamisen alue.

Aluksi koulutetaan vanhempia johtajia ja tulevai-

suudessa on tarkoitus, että jokainen lippukunnas-

samme toimiva kiipeilystä kiinnostunut jäsen saa

mahdollisuuden tutustua kiipeilyyn ja laskeutumi-

seen.

Partiolippukuntamme Ilpoisten Vuorenkävijät on

vireä ja toimiva lippukunta. Juuret ovat syvällä

perinteisessä partiotoiminnassa ja katse kohti uusia

valloittamattomia vuoria.
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