
Reippaat Pojat ry

Toimintasuunnitelma 2023
1. Yleistä

Vuosi 2023 on Reippaiden Poikien 106. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2022

lopussa noin 147 jäsentä ja se pyritään pitämään vähintäänkin samalla tasolla.

2. Hallinto

Lippukunnan asioista päättävät sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.  Syyskokouksessa

valittava lippukunnan hallitus johtaa lippukunnan toimintaa yhdessä muiden johtajien kanssa.

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 -tili sekä johtajiston, hallituksen ja johtokolmikon omat

Whatsapp -ryhmät. Lisäksi jäsentiedotteita lähetetään kaikille jäsenille sähköpostitse noin

kolme-neljä kertaa vuodessa. Sähköpostitse viestitään myös vanhemmille ja lippukunnan

konkareille.

Lippukunnan oma jäsenlehti Reposti ilmestyy vuoden 2023 aikana vähintään kerran.

4. Ohjelmatoiminta

4.1 Ikäkausitoiminta

Lippukunta järjestää kaikille lippukunnan jäsenille perinteisesti kevätkauden päätöksen,

toimintakauden aloituksen syksyllä, joulujuhlan ja koko lippukunnan yhteisiä retkiä. Toiminnassa

otetaan käyttöön Kompassi-sovellus, johon merkitään aktiviteetit ja muut suoritukset.

Sudenpentuosasto

Lippukunnassa toimii yksi lauma. Uusi sudenpentulauma aloittaa syksyllä mahdollisuuksien

mukaan. Toimintavuonna toteutetaan laadukasta partio-ohjelmaa ja retkeilytoimintaa.

Sudenpennut osallistuvat lippukunnan retkille ja leireille sekä mahdollisiin J-SP:n ja JyPan

tapahtumiin ja kisoihin.

Seikkailijaosasto

Keväällä lippukunnassa kokoontuu kaksi seikkailijajoukkuetta ja syksyllä yksi. Toimintavuonna

toteutetaan laadukasta partio-ohjelmaa ja retkeilytoimintaa. Seikkailijat osallistuvat lippukunnan

retkille ja leireille sekä mahdollisiin J-SP:n ja JyPan tapahtumiin.

http://www.reippaatpojat.fi


Tarpojaosasto

Tarpojaohjelma 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).

Vuonna 2023 lippukunnassa toimii keväällä yksi ja syksyllä kaksi tarpojavartiota.

Samoajaosasto

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu.

Reippaissa Pojissa eräpoikakoulutus kuuluu samoajien ikäkauteen. Osa samoajista toimii tarpoja- ja

seikkailijaikäisten vartionjohtajina. Lippukunnassa toimii keväällä kaksi samoajavartiota Fusku ja

Ripaska ja syksyllä yksi Fuskun siirtyessä vaeltajaikäkauteen.

Vaeltajaosasto

Vaeltajat 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

toimivat pääosin lippukunnan eri pesteissä.

Syksystä 2023 alkaen lippukunnassa toimii yksi vaeltajaryhmä Fusku.

Sisuosasto

Lippukunnassa toimii kolme sisuryhmää; Sisu-Shakaalit, Sisu-Karhut ja Sankarisisut.  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.

Keväällä pyritään järjestämään koko sisuosastolle yhteinen päiväretki.

Perhepartio

Vuonna 2023 lippukunnassa jatketaan syksyllä 2022 aloitettua perhepartiotoimintaa.

Perhepartiolaiset kokoontuvat kerran kuukaudessa sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan

lippukunnan järjestämiin tapahtumiin. Lippukunnassa toimii yksi perhepartioryhmä.



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 2023 aikana järjestämällä esimerkiksi

yhteisiä johtajahuoltoja alueen muiden toimijoiden kanssa. Johtajahuoltotapahtuma Repo-Räyhä

järjestetään vuoden aikana vähintään kolme kertaa. Lisäksi johtajistoa kannustetaan

kouluttautumaan ja johtajiston hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Samoajaryhmä Fuskua

kannustetaan osallistumaan partiojohtajakurssille vuoden 2023 aikana

Lippukunnan kaikki johtajat kokoontuvat keväisin ja syksyisin suunnittelemaan seuraavan

toimintakauden toimintaa. Lisäksi johtajiston kokouksia pyritään järjestämään vähintään kerran

kahdessa kuukaudessa.

4.3 Retki- ja leiritoiminta

Talvella 2023 järjestetään yhteinen talviretki Harjun Partiotyttöjen kanssa. Kesällä lippukunta

järjestää 4-5 yötä kestävän kesäleirin koko jäsenistölle Keski-Suomessa. 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 3-4 kertaa omaa yöretkeä.

4.4 Kilpailutoiminta

Lippukunta järjestää perinteikkään partiotaitokilpailun Lorelei Rodeon syksyllä 2023. Kilpailu

täyttää viisikymmentä vuotta. Tavoitteena on, että kilpailun järjestää lippukunnan vanha jäsenistö,

jolloin nykyisille johtajistolle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Tapahtuma

pyritään saamaan myös Jyväskylän Partiolaiset ry:n toimintakalenteriin.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuisivat piirin ja SP:n kilpailuihin.

5. Toimitilat

5.1 Kokoontumistilat ja varasto

Vuoden 2023 keväänä lippukunnan kokoontumispaikkana toimii Jyvälän Setlementin tilat

Viitaniemessä, Jyväskylässä. Syksyn osalta ei ole tietoa voiko toiminta jatkua Jyvälässä.

Lippukunnalle etsitään omia, pidempiaikaisia kokoontumistiloja. Sisupartiolaiset kokoontuvat

Jyväskylän seurakunnan Aseman Pysäkillä Jyväskylän keskustassa.



Varasto sijaitsee Seppälässä, osoitteessa Laukaantie 5. Lippukunnan kalustosta vastaa

varastopäällikkö. Tilanne kaluston kannalta on 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, ainakin vesikaton maalauksen viimeistely ja

saunan perustusten korjaus.

Haukkapirtille aurataan talvella 2023 tie tapahtumien tarpeiden mukaan.

5.3 Vuoritsalo

Vuoritsalon retkialuetta kannustetaan käyttämään koko vuoden ajan. Lippukunta ei panosta

alueeseen tai retkeilyrakenteisiin rahallisesti, vaan käyttää aluetta luonnontilaisena.

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.

Omatoiminen varainhankinta muodostaa suuren osan lippukunnan taloudesta.  Varainhankintaa

tehdään esimerkiksi Lions Clubin organisoimalla mehupuristuksella, myymällä Suomen

Partiolaisten adventtikalentereita ja osallistumalla muun muassa Jyväskylän Partiolaisten

järjestämään varainhankintaan.

7. Sidosryhmät

7.1 Taustayhteisöt

Lippukunnan taustayhteisöinä toimivat Jyväskylän seurakunta sekä Jyväskylän NMKY.  Lippukunnan

varasto ja sisutoiminnan kokoontumispaikka sijaitsee seurakunnan tiloissa. Lisäksi seurakunta

tukee merkittävästi lippukunnan sisutoimintaa ja kolotilojen vuokrausta.

7.2 Lippukunnan kannatusyhdistys RePotuki ry

Kannatusyhdistyksen tehtävänä on toimia lippukunnan henkisenä ja aineellisena tukena.  RePotuki

avustaa lippukunnan kokoontumistilojen vuokraamisessa.



TAPAHTUMAKALENTERI VUODELLE 2023

Kuukausi Päivämäärä Tapahtuma Alustava paikka

tammikuu 9.1. Viikkotoiminnan aloitus Kolo

maaliskuu 10.-12.3.

Kevätretki Harjun Partiotyttöjen

kanssa Mutanen, korpilahti

maaliskuu 19.3. Lippukunnan kevätkokous Kolo

huhtikuu 1.-2.4. talvi-SM Lappi

toukokuu 6.5. kevät-SM, samoaja+vaeltajakisat TBA

toukokuu 13.5. SuSe-kisat Jyväskylä

toukokuu VK 21 Toimintakauden päätös TBA

toukokuu 26.-28.5. pirttitalkoot Haukkapirtti

heinäkuu 13.-16.7. Kesäleiri Keski-Suomi

elokuu 16.8. Toimintakauden aloitus Perhepuisto

elokuu 21.8. Viikkotoiminnan aloitus kolo

elokuu 25.-27.8. Johtajatulet EVO

syyskuu 9.9. tarpojakisat, piiri Kuopio

syyskuu VK 38 tai 39 Lorelei Rodeo Jyväskylä

lokakuu 14.-15.10. Partiotaitojen syys-SM-kilpailut TBA

lokakuu 27.-29.10 Lippukunnan syysretki Kekri Iso-Pitkä

marraskuu 11.11. ja 18.11. Joulukalenterien myyntipäivä Kauppakeskus Seppä

marraskuu 18.11. Repo-gaala Jyväskylä

marraskuu 19.11. Lippukunnan syyskokous Kolo

joulukuu 9.12. Joulujuhla, johtajiston pikkujoulut TBA

Lisäksi: PJ-kurssi, J-SP esim. 28.6.-2.7.

Lisäksi JyPan sudenpentu-seikkailu syksyllä

Hallitus päättää Repo-Räyhät vuoden ensimmäisessä kokouksessa


