Lippukunnan vuosi
Tähän on kerätty suurin linjoin lippukunnan vuoden tapahtumat.
Kun suunnittelette vuoden toimintaa, kannattaa silloin tsekata, että alla olevat asiat on
huomioitu tulevan vuoden toimintakalenterissa. Mitä tarkempi toimintasuunnitelma ja
vastuunjako, sitä helpompi toteuttaa.
Tammikuu
• Päivitä muuttuneet tiedot lippukunnan nettisivuille ja Kuksaan
• Valmistele edellisen vuoden tilinpäätös ja toimita se toiminnantarkastajille
• Valmistele edellisen vuoden toimintakertomus
• Täytä vuosiseloste ja vastaa strategiakyselyyn. Vuosiselosteen apulomake kannattaa
ottaa käyttöön, jollei jo olekin.
• Tutustu miten ja tarvittaessa toimita taustayhteisölle edellisen vuoden
toimintaluvut
• Täydentäkää vajaat ryhmät täyteen
• Kevään kurssi-ilmoittautumisten DL sekä myöhemmin tieto kursseille otetuista
• Ansiomerkkihaun DL 15.1: merkit Yrjönpäiväksi (Mannerheimin-soljet tosin
haetaan jo marraskuussa)
• Ilmoita talvileiristä piiritoimistoon
Helmikuu
• Aluetapaaminen
• Kaupunkien avustushakemusten DL. HUOM! Päivämäärä vaihtelee kaupungeittain!
Maaliskuu
• Lippukunnan vuosikokous -> Muista päivittää muuttuneet pestitiedot
Kuksaan
o Ilmoita tarvittaessa uudet nimenkirjoittajat Patentti- ja
rekisterihallitukseen
o LPK:n päätös, jos haluatte SP:n keräävän lpk:n oman
jäsenmaksun SP:n jäsenmaksun yhteydessä

Huhtikuu
• Aluetapaaminen
• Partioviikko, Yrjönpäivä ja Kohtaaminen
• Eskarikamppis
• Suunnitelkaa syksyllä ikäkaudessa etenevien ryhmien siirtymät
• Ansiomerkkihaun DL 15.4. (merkit kesäleirille)
• Leiriavustuksen haku (Vantaa, 2 kk ennen leiriä)
Toukokuu
• Suunnitelkaa syksyä eli mikä on ryhmänjohtajatilanne;
tarvitaan(ko?) markkinointia, aikuisrekryä ja jäsenhankintaa.
• Ilmoita kesäleiristä piiritoimistoon
• Vahvistakaa asuinalueen kesätapahtumaan osallistuminen
• Leirivalmistelut parhaimmillaan!
Elokuu
• Johtajisto kokoontuu kesän jälkeen tsekkaamaan syksyn toiminnan kuntoon
• Päivittäkää muuttuneet tiedot lippukunnan nettisivuille ja Kuksaan
• Viikkotoiminta alkaa!
• Syksyn kurssi-ilmoittautumisten DL sekä myöhemmin tieto kursseille otetuista
• Huolehtikaa, että olette esillä asuinalueen tapahtumassa (markkinointia ja
rekrytointia)
• Seikkailuviikko kouluissa
Syyskuu
• Kirjaa uudet jäsenet Kuksaan
• Aluetapaaminen
• Lippukuntasemma lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle ja pestijohtajalle
• Vanhempainilta lippukunnan jäsenten vanhemmille. Kutsu heidät mukaan vaikkapa
lippukunnan retkelle!
Lokakuu
• Piirin kokous
• Täydentäkää vajaat ryhmät
Marraskuu
• Valmistautukaa jo kevääseen: ryhmät ja johtajat sekä lippukunnan
toiminnansuunnitelman ja talousarvion tekeminen
• Lippukunnan vuosikokous -> Muista päivittää muuttuneet pestitiedot Kuksaan
o Ilmoita tarvittaessa uudet nimenkirjoittajat Patentti- ja rekisterihallitukseen
• Aluetapaaminen
• Ansiomerkkihaun DL 15.11. (HUOM! Manskut Yrjönpäiväksi)
Joulukuu
• Lippukunnan joulujuhlat ja esimerkiksi
partiolupauksenantotilaisuus sen yhteydessä
• Partioglögit Partioasemalla

