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Haukkavuoren Haltiat ry. 

1 Yleistä 
 
Vuonna 2017 Haukkavuoren Haltiat ry:ssä toimi kevätkaudella yhteensä 9 ryhmää ja           
syyskaudella yhteensä 9 ryhmää, joissa kokoontui 7-14-vuotiaita lapsia ja nuoria.          
Näiden lisäksi vuonna 2017 lippukunnassa toimi kevätkaudella kaksi samoajavartiota         
(15-17-vuotiaat) sekä yksi vaeltajavartio (18-22-vuotiaat) ja syyskaudella kolme        
samoajavartiota sekä yksi vaeltajavartiota.  
 
Viikoittaiseen ryhmätoimintaan osallistui 124 lasta/nuorta ja ryhmissä toimi yhteensä         
22 johtajaa. Kokonaisuudessaan lippukunnassa toimi vuonna 2017 johtajina (yli 15v.)          
54 henkilöä. Lippukunnassa järjestettiin vuoden aikana 13 erityistilaisuutta        
(säännöllisen viikkorytmin ulkopuolista tilaisuutta, ei retkiä, eikä leirejä). Vuoden 2017          
teemana oli erätaitojen kehittäminen sekä alueen muihin partiolaisiin tutustuminen.         
Tämän lisäksi johtajiston teemana oli kouluttautuminen, mikä tukisi erätaitojen         
kouluttamista. Teematoiminnan tavoitteiden saavuttamista esitellään laajemmin      
kohdassa 6. 
 
2 Ikäkausitoiminta 
 

2.1 Sudenpennut (7–9 v.) 
 
Keväällä lippukunnassa toimi kolme sudenpentulaumaa, Oravat, Ketut ja Sudet. Sudet          
siirtyivät syksyllä seikkailijaikäkauteen ja syksyn alussa perustettiin uusi lauma 2010          
syntyneille. Uusi lauma otti nimekseen jälleen Sudet. Laumoja toimi syksyllä siis           
kolme: Sudet, Oravat ja Ketut. Vuoden 2017 lopussa ryhmissä oli jäseniä 9, 7 ja 14. 
 
Laumat kokoontuivat viikoittain kololla johtajinaan vaeltajia ja aikuisia. Sudenpennut         
retkeilivät toukokuussa yhteisellä viikonloppuretkellä, minne osallistui 17 sudenpentua.        
Tämän lisäksi Oravilla oli oma telttaretki keväällä, missä oli 3 osallistujaa. Retkien            
lisäksi sudenpennut osallistuivat vuoden aikana Pääkaupunkiseudun partiolaisten       
partioviikon sudenpentutapahtumaan SuperSupeen huhtikuussa sekä Espoon      
Partiotuen sudenpentukilpailu Pinkkiin lokakuussa. SuperSupeen osallistui 11       
sudenpentua ja Pinkkiin 8 sudenpentua. Lisäksi Haukkavuoren Haltioista oli Pinkissä          
paljon tekijöitä, koska oli Ellin vuoro järjestää Pinkki. 
 
Sudenpentuikäkauden tavoiteena oli opetalla erätaitoja partio-ohjelman mukaisesti.       
Tämä toteutui osaltaan sudenpentujen retkillä, mutta kokouksissa tämä jäi melko          
pieneen osaan. Akeloiden tavoitteena oli käydä koulutuksissa. Yksi akela osallistui          
akela-kurssille ja yksi akela erätaitokurssille. Vuonna 2017 sudenpentuikäkauden        
vastaavana akelana toimi Mika Alastalo.  
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2.2 Seikkailijat (10–12 v.) 
 
Keväällä lippukunnassa toimi kaksi seikkailijajoukkuetta: Kultamansikat ja       
Superpähkinät. Syksyllä Sudet-lauma siirtyi sudenpentuikäkaudesta seikkailijoiksi ja       
vaihtoi nimekseen Superlaamat. Seikkailijajoukkueita toimi syksyllä siis kolme:        
Superlaamat, Kultamansikat ja Superpähkinät. Vuoden 2017 lopussa ryhmissä oli         
jäseniä 17, 13 ja 6. Ryhmät suorittivat taitomerkkejä ja ilmansuuntamerkkejä          
seikkailijaikäkauden ohjelman mukaisesti, mikä oli myös tavoitteena. 
 
Seikkalijat retkeilivät helmikuussa yhteisellä viikonloppuretkellä, missä osallistujia oli 8         
ja marraskuussa, jolloin osallistujia oli 26. Kultamansikat pitivät lisäksi oman          
päiväretken toukokuussa ja osallistujia oli retkellä 10. Syksyllä siirtyvien Susien          
siirtymäretki järjestettiin syyskuun alussa Hanikassa. Retkellä oli 13 osallistujaa.         
Retkien lisäksi seikkailijat osallistuivat keväällä Päpan Törmä-kevätmestaruuskisoihin,       
missä oli mukana 6 seikkailijaa. Espoonlahden lippukuntien seikkailijoiden        
päivätapahtumat eli Sepelit peruttiin. 
  
Vuoden aikana seikkailijajoukkueet suorittivat useita merkkejä, kuten kierrätys-,        
leipuri-, tähdet ja avaruus-, kaupunkiympäristö-, uinti-, maailma- ja retkikokki-merkin.         
Lisäksi joukkueet suorittivat seikkailijaohjelman mukaisesti puolivuosittaiset      
ilmansuuntamerkit (keväällä etelä ja itä, syksyllä pohjoinen ja länsi sekä          
lisäilmansuunta viimeisen syksyn seikkailijoilla). Tavoitteena oli myös eri tapahtumiin         
osallistuminen ja seikkailijat kävivätkin omien retkiensä lisäksi kisaamassa Törmässä         
sekä osallistuvat huhtikuussa partioviikon kohtaamiseen, missä osallistujia oli 10. 
 
Sampojen eli seikkailijajohtajien tavoitteena oli tukea ja kannustaa seikkailijoita         
osallistumaan eri tapahtumiin. Sammot myös yrittivät antaa seikkailijoille enemmän         
vastuuta ja kuuntelivat heidän toiveitaan kokousten ja retkien suhteen.         
Seikkailijaikäkausivastaavana toimi keväällä Satu Hellsten ja syksyllä Tara Talsio.  
 
2.3 Tarpojat (12–14 v.) 
 
Keväällä lippukunnassa toimi neljä tarpojavartiota: Nachokikit, Viemärikirahvit, Liftarit        
ja Wompatit. Syyskaudella Wompatit siirtyivät samoajiksi, joten lippukunnassa toimi         
syksyllä kolme tarpojavartiota. Vuoden 2017 lopussa ryhmissä oli jäseniä 5, 5 ja 6.             
Vartiot suorittivat tarpojaohjelman mukaisesti keväällä selviytymistarpon ja syksyllä        
yhteiskuntatarpon.  
 
Tarpojat retkeilivät keväällä neljällä retkellä ja vaelluksella. Syksyllä Liftarit kävivät          
Turussa ja muilla tarpojilla oli yhteinen retki. Retkien lisäksi tarpojia osallistui keväällä            
ELLI:n järjestämään KITT:n eli koko ikäkauden tarpojatapaamiseen. Lippukuntamme        
tarpojia oli myös HaHan syksyllä järjestämässä KITT:ssä. Keväällä tarpojaluotsaus         
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meinasi jäädä monien muiden pestien jalkoihin, mutta syksyllä tähän otettiin ryhtiliike           
ja ryhmille nimettiin jokaiselle oma luotsi. Syksyllä tarpojaluotseina toimivat Tiia          
Merenheimo (Liftarit), Iida Ahonen (Viemärikirahvit) ja Erika Kangasmäki        
(Natchokikit). 
 
Tarpojaikäkauden tavoitteena vuonna 2017 oli sitoa toimintaa käytäntöön        
perustelemalla mihin esimerkiksi jotakin opeteltavaa taitoa tarvitaan. Tavoite toteutui         
hyvin suunnitelluissa kokouksissa. Vartionjohtajien tavoitteena oli saada tarppo        
toimimaan paremmin kokouksissa ja laittaa itsensä likoon toimintaa toteutettaessa.         
Näin pyrittiin lisäämään tarpojien kokousaktiivisuutta. Tavoite toteutui osittain, mutta         
tarpojien aktiivisuudessa on vielä parantamisen varaa.  
 
2.4 Samoajat (15–17 v.) 
 
Keväällä lippukunnassa toimi kaksi samoajavartiota: Ankka-vartio ja Miässiivoojat.        
Samoajat kokoontuivat noin kerran viikossa ja suorittivat omia aktiviteettejaan.         
Ankka-vartiota luotsasi Emma Einamo ja Miässiivoojia luotsasi Katriina Valkeapää.         
Syksyllä Wompatit-vartio siirtyi samoajiksi ja heidän luotsinaan aloitti Kialiina Tonttila.          
Vuoden 2017 lopussa ryhmissä oli jäseniä 10, 5 ja 8. 
 
Miässiivoojat pitivät muutaman retken vuoden aikana ja Ankat järjestivät johtamilleen          
ryhmille retkiä. Espoonlahden lippukuntien ryhmänohjaajakurssille eli ROKille osallistui        
syksyllä lippukunnastamme 10 uutta samoajaa. 
 
Samoajien tavoitteena oli ottaa vastuuta omasta tekemisestään. Tässä on samoajilla          
edelleen harjoittelemista. Samoajaluotsien tavoitteena oli löytää käytännön tapoja        
tukea toimintaa. Luotsit olivat aktiivisesti yhteydessä ryhmiin, mutta samoajat eivät itse           
olleet kovin aktiivisia oman toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
 
2.5 Vaeltajat (18–22 v.) 
 
Vuonna 2017 lippukunnassa toimi yksi vaeltajaryhmä, Himpulat. Vaeltajia toimi         
lippukunnan ja EPT:n pesteissä sekä lippukunnassa ryhmien johtajina. Vuoden 2017          
lopussa ryhmässä oli jäseniä 6. 
 
Himpulat toteuttivat vaeltajaikäkauden mukaista ohjelmaa, muutaman kuukauden       
välein. Vaeltajaohjelman aktiviteetteja toteutettiin yksin tai yhdessä vartion kanssa.         
Vaeltajaikäkauden tavoite oli järjestää omaa toimintaa säännöllisesti. Tavoitteen        
toteuttaminen onnistui pääsääntöisesti hyvin. Vuoden aikana vartio toteutti mm.         
autosuunnistuksen ja äänesti kuntavaaleissa. Osa vaeltajista järjesti retkiä        
johtamilleen ryhmille. Vaeltajat osallistuivat kesäleiri Spacewatchille, partiotaitokilpailu       
Suomi-punkkuun, EPT Gaalaan sekä HaHan jouluretkelle.  
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2.6 Perhepartio 
 
Perhepartio kokoontui keväällä 2 kertaa ja syksyllä 3 kertaa. Perhepartion toiminta           
pidettiin ulkona, retkeillen lähialueella noin kerran kuussa lauantaisin. Perhepartion         
retkille osallistui noin 10 henkilöä / retki. Perhepartiota veti Kaisa Särkkä-Pakkala. 
 
Perhepartiotoimintaan kutsutaan mukaan kaikki partiosta kiinnostuneet, alle       
kouluikäiset lapset (sekä tytöt että pojat) oman aikuisensa kanssa. Perhepartioon          
osallistuminen ei edellytä lippukunnan jäseneksi liittymistä, mutta tällöin        
perhepartiolaiset eivät ole lippukunnan puolesta vakuutettuja. Näin ollen perhepartio         
toimi itsenäisesti, lippukunnan muusta toiminnasta riippumattomana. 
 
3 Retki- ja leiritoiminta 
 

3.1 Retkitoiminta 
 
Vuonna 2017 järjestettiin yksi lippukunnan yhteinen retki joulukuussa. Tämä oli          
jouluretki, jolle osallistui kokonaisuudessaan 67 ihmistä. Sudenpentuja oli 16,         
seikkailijoita 16, tarpojia 11, samoajia 7, vaeltajia 4 ja aikuisia 10. Lisäksi retkellä oli              
auttamassa 3 vanhempaa. Jouluretken teemana oli elokuvahahmo Grinch, joka vihasi          
joulua niin paljon, että vei osallistujien lahjat. Lahjat saatiin takaisin näyttämällä           
Grinchille joulun ilo toimimalla yhdessä ja suorittamalla erilaisia tehtäviä, kuten          
harjoittelemalla EA-taitoja ja leipomalla pipareita. Jouluretkellä toimittiin eri-ikäisistä        
koostuvissa ryhmissä, jotta lippukuntalaiset voisivat tutustua myös muiden ryhmien ja          
ikäkausien jäseniin.  
 
Ryhmät ja ikäkaudet retkeilivät myös omilla retkillään, kuten kohdassa 2 on esitelty.            
Jokainen ryhmä pääsi retkelle ainakin kerran keväällä ja kerran syksyllä.          
Sudenpentujen syksyn retki oli jouluretki, mutta vanhemmilla ikäkausilla oli myös          
syksyllä omia retkiään: seikkailijoiksi siirtyville pidettiin siirtymäretki ja lisäksi         
seikkailijoilla ja tarpojilla oli koko ikäkauden yhteiset retket.  
 
3.2 Leiritoiminta 
 
Vuonna 2017 lippukuntalaisia osallistui kolmelle leirille. Pääkaupunkiseudun       
Partiolaisten Helmi-talvileirillä ja Espoon Partiotuen Viuhahdus-kesäleirillä oli       
molemmilla lippukunnastamme neljä osallistujaa. Haukkvauoren Haltioiden,      
Lounapartion ja Mesikämmenten yhteiselle Spacewatch-kesäleirille osallistui      
lippukunnastamme 49 henkilöä. 
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4 Koulutustoiminta 
 
Lippukunnasta oli osallistujia Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämillä kursseilla,       
joissa kouluttauduttiin paremmin omiin pesteihin ja opittiin uusia taitoja. Tavoitteena          
vuonna 2017 oli lisätä johtajien kiinnostusta kursseja kohtaan. Kurssiosallistumisia oli          
tästä huolimatta melko vähän. Vuoden aikana johtajiamme kouluttautui ensiapu 1- ,           
järjestyksenvalvoja-, pestijohtaja- ja ohjelmajohtaja-, lippukunnanjohtaja-, akela-,      
erätaito- ja käytännön erikoispedagogiikkaa vapaaehtoistyöhön- kursseilla. Tämän       
lisäksi ELLI:n ryhmänohjaajakurssin kävi 10 samoajaa. Lisäksi lippukunnastamme oli         
4 osallistujaa Suomen Partiolaisten Johtajatulilla, eli johtajuusseminaarissa ja        
työpajoissa, elokuussa Evolla.  
 
Lippukunnan pestijohtajan pestiä hoitivat keväällä 2017 yhdessä Erika Kangasmäki,         
Lauha Aaltonen ja Marcelin Müller. Syksyllä 2017 Erika Kangasmäestä tuli          
lippukunnan pestijohtaja. 
 
4.1 Ansiomerkit 
 
Vuonna 2017 ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajana toimi Iiro Lehtiniemi ja        
sihteerinä Tiia Merenheimo. Toimikunnan tarkoituksena on lisätä kiittämisen kulttuuria         
ja pohtia aktiivisesti, minkälaisia huomionosoituksia lippukunnassa olisi hyvä esittää.         
Toimikunta on kokouksissaan pohtinut ansioituneita lippukuntalaisia sekä hakenut        
näitä ansiomerkkejä piiriltä tai SP:ltä. Ansiomerkkitoimikunta on toiminut muuten         
itsenäisesti, mutta haettaviin merkkeihin on kysytty myös lippukunnanjohtajan        
mielipide. Vuonna 2017 luovutettiin seuraavat merkit: 
 
Pääkaupunkseudun Partiolaisten alaiset merkit: 

- Sudenpääsolki: Kivelä Saara, Ikonen Ella, Putkiranta Frida, Malme Karla,         
Putkiranta Saara 

- Tarpojasolki: Kosunen Milli, Kling Ada 
- Ansiosolki: Ahonen Iida 

 
Suomen Partiolaisten alaiset merkit: 

- Collanin solki: Hellsten Satu 
- II lk. Mannerheim-solki: Kääriäinen Katri 
- I lk. Mannerheim-solki: Setälä Laura 
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5 Kilpailutoiminta 
 
Tavoitteena vuodelle 2017 oli että jokainen toimintaryhmä osallistuisi ikäkaudesta         
riippuen yhteen tai kahteen kilpailuun vuoden aikana. Tämä tavoite ei täyttynyt, sillä            
vaikka kisaosallistumisia oli jokaisessa ikäkaudessa, ei osallistujia ollut kaikista         
ryhmistä. Tähän vaikuttaa paljon se, että varsinkin nuorempien kanssa mukaan          
tarvitaan saattaja, eivätkä kaikki johtajat halua lähteä ryhmänsä kanssa kisoihin. Tätä           
pyrittiin vuoden aikana kuitenkin helpottamaan, ja esimerkiksi kevään Törmässä         
Kultamansikoiden saattajina toimi viimeisen vuoden tarpojia Wompateista. 
 
Vuoden 2017 aikana lippukuntalaisiamme osallistui Hanki takaisin -piirin talvikisoihin,         
SuperSupe-sudenpentukisaan, Törmä-seikkailija- ja tarpojakisaan, Suomi-Punkkuun,     
Syys-sm Elämykseen sekä Pinkkiin. Lisäksi lippukunnastamme oli jäseniä        
järjestämässä Punkkua ja Pinkkiä. Espoonlahden Rynnistys päätettiin perua, sillä         
samalle syksylle osui ELLI:n järjestysvuoro Pinkistä.  
 
Kisamenestykset vuonna 2017: 
Hanki takaisin piirin talvikisat - Uunikornit 3.0 sijoittuivat sijalle 3 (päiväsarja, oranssi) 
Törmä piirin kevätkisat - Viemärikirahvit sijoittuivat sijalle 6 Liftarit sijalle 18 (oranssi),            
Kultamansikat osallistuivat turkoosiin sarjaan 
Suomi-Punkku - Ankka-vartio sijoittui sijalle 4 (keltainen), Viemärikirahvit sijalle 18 ja           
Nachokikit sijalle 33 (valkoinen), Mölykamelit sijalle 13 (sininen). 
 
6 Teematoiminta 
 
Lippukuntamme toiminnan teemana oli vuonna 2017 erätaitojen kehittäminen, mikä         
näkyi myös ikäkausien teemoissa. Toinen teema oli tutustuttaa lippukuntalaisia muihin          
Espoonlahden alueen partiolaisiin. Johtajiston teemana vuonna 2017 oli        
kouluttautuminen, joka tukee erätaitojen kouluttamista. 
 
Alueellinen yhteistyö näkyi toiminnassa mm. Lounapartion ja Mesikämmenten kanssa         
toteutetun Spacewatch-kesäleirin muodossa. Spacewatch-kesäleirillä pidettiin haikki      
seikkailijaikäisille ja sitä vanhemmille, minkä lisäksi leirin ohjelmaan kuului myös          
yleisten erä- ja retkeilytaitojen harjoittelua. Alueellista yhteistyötä piti myös yllä          
lippukuntamme tarpojien osallistuminen ELLI:n (Espoonlahden lippukunnat) KITT:eihin       
(koko ikäkauden tarpojatapaaminen) ja uusien samoajien osallistuminen syksyllä        
ELLI:n ryhmänohjaajakurssille. Vuoden 2017 Sepelit jouduttiin molemmat perumaan,        
joten seikkailijoiden kohdalla alueellinen yhteistyö jäi vähäiseksi. Sudenpennut        
tutustuivat alueelliseen toimintaan osallistumalla ELLI:n järjestämään Pinkkiin syksyllä.  
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Erätaito-teema ei varsinaisesti näkynyt johtajien kouluttautumisessa, sillä vain yksi         
lippukunnan johtaja osallistui syksyllä 2017 Uudenmaan partiopiirin järjestämälle        
Erätaito-peruskurssille. 
 
Eri ikäkausien toiminnassa teemaa toteutettiin vaihtelevasti mm. harjoittelemalla        
erätaitoja viikoittaisissa kokouksissa ja retkillä. Etenkin seikkailijaikäisillä ja sitä         
vanhemmilla teema näkyi hyvin ja myös ryhmien omia retkiä järjestettiin aktiivisesti.           
Esimerkkinä tästä seikkailijajoukkue Kultamansikat piti kaksi retkeä keväällä 2017,         
joista ensimmäisellä yön yli kestäneellä telttaretkellä mm. harjoiteltiin jäältä         
pelastautumista. Kevään lopulla joukkue piti päivän kestäneen vaellusretken, jolla         
harjoiteltiin mm. suunnistamista, kalastamista ja ruuan valmistamista luonnossa.        
Ensimmäisen vuoden seikkailijajoukkue Superlaamat järjesti yhden yön laavuretken. 
 
Sudenpentujen toukokuussa järjestetyllä viikonloppuretkellä harjoiteltiin mm. ruuan       
laittamista trangialla, suunnistusta ja luonnontuntemusta. Retkellä yövyttiin toinen yö         
puolijoukkueteltassa. Sudenpentujen viikoittaisissa kokouksissa opeteltiin yleisiä      
retkeilytaitoja, ja esimerkiksi Oravat-lauma suoritti vuoden aikana retkimerkin.        
Tarpojaryhmät Liftarit ja Viemärikirahvit suorittivat kevään aikana erätaitojen        
kehittämiseen keskittyvää selviytymis-tarppoa harjoitusvaelluksen ja varsinaisen      
viikonloppuvaelluksen muodossa. 
 
7 Tiedotus 
 
Vuonna 2017 keskityttiin Kronikan eli Hahan 50-vuotisen taipaleen kunniaksi         
tarkoitetun juhlavuosijulkaisun tekemiseen. Kronikka kattaa Hahan vuodet 2006-2016,        
ja se on jatkoa lippukunnan 40-vuotishistoriikille. Julkaisuun koottiin hahalaisten         
muistoja ja tarinoita ikimuistoisimmilta retkiltä ja leireiltä, hauskimmista kokouksista         
sekä aina ulkomaille asti vieneiltä partioreissuilta. Kronikan tekemistä varten koottiin          
lippukunnan jäsenistä koostuva työryhmä. 
 
Jäsenrekisteri Kuksaa hyödynnettiin entistä enemmän ilmoittautumiskanavana kaikkiin       
lippukunnan omiin tapahtumiin, ikäkausien omille retkille, kuten myös sudenpentujen         
viikonloppuretkelle. Myös lippukunnan sisäistä sähköpostiviestintää ja vanhemmille       
viestimistä pyrittiin tehostamaan ja selkiyttämään ottamalla aktiiviseen käyttöön        
Kuksan suorat sähköpostilistat. Tapahtumia mainostettiin lippukuntalaisille lisäksi       
seinätiedottein ja uutiskirjeillä. Retkikirjeitä ja muuta tietoa jaettiin koteihin paperilla ja           
sähköpostitse. Vuoden aikana ilmestyi myös sähköinen uutiskirje. Keväällä uutiskirje         
ilmestyi kerran huhtikuussa ja syksyllä kerran joulukuussa. Uutiskirje lähetettiin kaikille          
vanhemmille ja koko jäsenistölle Kuksan kautta.  
  
Vuonna 2017 nettisivuilla tiedotettiin ajankohtaisista tapahtumista, ja lisäksi niitä         
pidettiin ajan tasalla päivittämällä aktiivisesti esimerkiksi tapahtumakalenteria.       
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Lippukunnan omalla Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä jaettiin edellisen vuoden        
tapaan uutisia, kuvia ja tunnelmia eri tapahtumista. Erityisesti Instagram-tilillä         
mainostettiin lippukunnan tulevia leirejä, kuten Spacewach-kesäleiriä ja muita        
ajankohtaisia aiheita, kuten adventtikalenterikampanjaa ja Pääkaupunkiseudun      
Partiolaisten aikuisrekrytointikampanjaa. Hahan oman Flickr-tilin päivittäminen oli       
vuonna 2017 heikkoa. Johtajat viestivät keskenään erilaisten whatsapp-ryhmien ja         
sähköpostin kautta. 
 
8 Talous 
 
Lippukunnan talous perustui vuonna 2017 omatoimiseen varainhankintaan sekä        
avustuksiin kaupungilta ja seurakunnalta. Omatoiminen varainhankinta perustui       
pääosin partiolaisten adventtikalentereiden myyntiin, joita myytiin 1214 kappaletta.        
Näistä lippukunnalle tuli 2,90 € / myyty kalenteri. Lisäksi teimme keväällä           
varainhankintaa myymällä Pilkkosten tuotteita. Pilkkosten myymisestä sekä muusta        
pienestä varainhankinnasta kertyi tuottoa 1558,98 €. 
  
Retkien- ja leirien osallistumismaksuilla katettiin suurilta osin tapahtumien tilavuokria,         
muonituskuluja ja ohjelmatarvikkeita. Näitä kuluja tuettiin myös avustusrahoilla. Myös         
kokouskuluihin käyttettiin avustuksia. Kurssi- ja kilpailumaksuja kustannettiin       
osallistumismaksuilla sekä avustusten avulla. 
  
Vuoden 2017 tulos oli 1 262,74 € ylijäämäinen. Ylijäämä johtuu pääasiassa kesäleiri            
Spacewatchin ylijäämäisyydestä, sillä leirin kiinteisiin kuluihin, kuten bussikuljetuksiin        
ja muonitukseen kului budjetoitua vähemmän rahaa. 
  
Lippukunnan toiminnantarkastajina toimivat Elise Valin-Raki ja Atte Stambej.        
Rahastonhoitajana toimi Laura Setälä. 
 
9 Hallinto 
 
Lippukunnan jäsenkokoukset pidettiin maaliskuussa ja marraskuussa. Hallitus       
kokoontui vuoden aikana yhteensä 10 kertaa. Johtajiston kaudenavajaiset pidettiin         
tammikuussa yhdessä Lounapartion ja Mesikämmenten kanssa, ja silloin aloitettiin         
myös yhteisen kesäleirin suunnittelu. Syksyllä ei järjestetty kaudenavajaisia, missä         
olisi suunniteltu tulevaa kautta, vaan pidettiin johtajistoretki. Uusissa pesteissä         
aloittaneiden johtajien kanssa on pidetty pestikeskustelut ja pestaamisesta on yleinen          
käytäntö kaikissa lippukunnan pesteissä. 
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Hallituksen jäsenet vuonna 2017: 
 
Lotta Konttas, puheenjohtaja ja lippukunnanjohtaja 
Erika Kangasmäki, lippukunnanjohtajan apulainen, pestijohtaja 
Lauha Aaltonen, ohjelmajohtaja 
Marcelin Müller, pestijohtajan & ohjelmajohtajan apuna 
Katri Kääriäinen, hallituksen sihteeri 
Saara Leppäharju, tiedotuksesta vastaava hallituksen jäsen 
Emma Einamo, hallituksen varajäsen 
Mika Alastalo, hallituksen varajäsen 
 
9.1 Johtajat 
 
Ryhmänjohtajat vuonna 2017: (K17 = kevätkaudella, S17 = syyskaudella) 
 
Sudet (S17) Päivi Kaltiokumpu, Iiro Lehtiniemi ja Sanna Luiro 
Oravat  Elise Valin-Raki 
Ketut Mika Alastalo ja Lotta Konttas 
Sudet Kirsi Kettula, Saara Leppäharju ja Sanna Luiro (K17) 
-> Superlaamat Laura Setälä, Emma Sairanen, Helmi Serpoja ja Oona  

Karlsson (S17) 
Kultamansikat Iiro Lehtiniemi (K17), Minja Kinnunen, Elena Lehikoinen ja  

Elina Lehtoranta (S17) 
Superpähkinät Marcelin Müller ja Erika Kangasmäki 
Viemärikirahvit Lotta Stambej, Annika Kangasmäki ja Elsa Viljakainen 
Liftarit Elina Leiniö ja Tiitu Kursu (K17), Elina Leiniö ja  

Ada Kling (S17) 
Nachokikit Tytti Tuomi ja Elina Savilaakso 
Wompatit Iida Ahonen ja Tara Talsio (K17) 
 
Vuonna 2017 kalustonhoitajana toimi Kaisla Hellsten ja jäsenrekisterinhoitajana Tiina         
Lohela. 
 
10 Yhteistyö 
 

10.1 Seurakunta 
 
Lippukunnan taustayhteisönä toimi edelleen Espoonlahden seurakunta, ja lippukunta        
kokoontui seurakunnan omistamissa tiloissa. Lisäksi seurakunta tuki lippukunnan        
toimintaa 1200 eurolla vuonna 2017. Osallistuimme lippukuntana seurakunnan        
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yhteisvastuukeräykseen pitämällä yhteisvastuuviikon, jolloin kaikki ryhmät keräsivät       
kokouksissaan rahaa yhteisvastuukeräykseen. 
 
Seurakunnan partioyhteyshenkilö, seppo, järjesti vuoden aikana kaksi       
yhteistyötapaamista alueen johtokolmikoille (lpkj, ohjo, pejo). Seurakunta osallistui        
myös Espoonlahden lippukuntien johtajahuoltopäivän ja ystävänpäivä-KITT:n      
toteuttamiseen. Lisäksi seurakunnan lissu, eli lippukunnan lähisuhdehenkilö       
seurakunnan puolelta, vieraili vuoden aikana ryhmien kokouksissa ja osa ryhmistä piti           
kokouksia vierailuina Sodeen. Lippukunnan lissuna sekä seppona toimi Stella         
Björkholm. Lippukunnastamme osallistui muutamia henkilöitä myös itsenäisyyspäivän       
lipunnostoon ja jumalanpalvelukseen seuraavana päivänä. Suomen juhlavuoden       
vuoksi itsenäisyyspäivän lipunnosto järjestettiin jo edellisenä iltana ja lippu oli          
valaistuna salossa koko yön. 
 
10.2 Muut partiojärjestöt 
 
Lippukunta oli aktiivisesti mukana alueellisen lippukuntaryhmittymän, Espoonlahden       
lippukunnat ry:n (ELLI), toiminnassa. Lippukunnan edustajina Ellin johtokunnassa        
toimivat varsinaisina jäseninä Kaisla Hellsten ja Iiro Lehtiniemi ja varajäseninä Kia           
Tengström ja Laura Setälä. Tämän lisäksi Alina Konttas toimi EPT:n hallituksessa, Tiia            
Merenheimo PäPa:n hallitus ja Katriina Valkeapää SP:n hallituksessa. 
 
Lippukunnastamme oli johtajia mukana järjestämässä syksyn Pinkkiä sekä        
kouluttamassa syksyn RO-koulutuksessa, jotka ovat molemmat ELLI:n tapahtumia. 
 
10.3 Vanhemmat 
 
Lippukunnan taustavoimana ja tukena toimii vanhempaintoimikunta, jonka       
tarkoituksena on auttaa rekrytoimaan vanhempia avuksi, tukea kolon- ja         
kalustonhoidossa ja auttaa tiedottamisessa. Vanhempaintoimikunnalta saatiinkin apua       
aina tarvittaessa. Vanhempaintoimikunta toteutti Pilkkosten myyntikampanjan.      
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajana toimi Atte Stambej. 
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_______________________________   ________________________________ 
Lotta Konttas Katri Kääriäinen 
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen sihteeri 
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