
Uuden johtajan muistilista: 
 
Yleisiä ohjeita 

● Tutustu lippukunnan nettisivuihin https://haukkavuorenhaltiat.net/. Sieltä löytyy myös 
oma sivu johtajille, missä on koottuna johtajalle hyödyllisiä linkkejä ja lomakkeita. 

● Jos vanhemmat kyselevät Kuksasta, jäsenmaksusta, partiotarvikkeista ym. 
nettisivuilla on myös tähän oma sivunsa vanhemmille. 

● Lue sähköpostisi vähintään kerran viikossa, sillä vanhemmat ovat pääsääntöisesti 
yhteydessä sähköpostitse. Myös lippukunnan sisäisiä asioita voi tulla sähköpostiin. 

● Koko johtajiston tavoitat sähköpostilla osoitteesta haha-johtajisto@kuksa.partio.fi   
● Jos ostat jotakin, muista tilittää kuittisi. Tilittäminen tapahuu osoitteessa 

http://haha.kululaskut.fi/. Jos olet epävarma, mihin rahaa saa käyttää, kysy 
rahastonhoitajalta, Anu 0505603620 / anujpenttinen@gmail.com, tai hallitukselta. 
Apua saa kysyä myös tilitysjärjestelmän käyttöön. 

● Tallenna puhelimeesi lippukunnanjohtajan numero, Lotta 0505178795. Asiassa kuin 
asiassa saa soittaa ja kysyä neuvoa tai muuten vain rupatella. Myös sähköpostia saa 
laittaa lotta.konttas@gmail.com. 

● Luo itsellesi partio-ID, jos sinulla ei sellaista vielä ole, https://kuksa.partio.fi. 
● Tarkista että omat yhteystietosi ovat oikein lippukunnan nettisivuilla (jos olet pestissä, 

jonka vuoksi tietosi on laitettu nettisivuille). 
● Meillä on oikeus kopioida ilmaiseksi Soukan kappelilla. Myös tulostaminen tikulta on 

mahdollista, mutta suositellaan tulostamaan yksi kappale valmiiksi ja vain kopioimaan 
kappelilla. Mennessäsi kopioimaan, kerro vahtimestarille, että olet partiolainen ja tulit 
kopioimaan lippukunnan asioita. 

 
Kouluttautuminen 

● Ryhmänohjaajakurssi (ROK), partiojohtajan peruskurssi (PJ-PK), 
kolmiapila-gilwell-kurssi (Ko-Gi)... Partiossa pääset kouluttamaan ja kehittämään 
itseäsi. 

● Lippukunta kannustaa pestiä tukevaan kouluttautumiseen ja lippukunta tukee sitä 
rahallisesti. Tämä tarkoittaa, että käydessäsi esimerkiksi ensiapu-kurssin, et joudu 
maksamaan siitä itse. Muita kursseja lippukunta tukee tapauskohtaisesti. Hallitus 
päättää tapauskohtaisuudesta eli ole rohkeasti yhteydessä pestijohtajaan sinua 
kiinnostavien kurssien kohdalla.  

● Kalliimpiin kursseihin voi myös hakea lippukunnalta avustusta. Lippukunnan 
avustukset haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään 
lippukunnanjohtajalle ja rahastonhoitajalle.  

● Mikäli kurssiosallistumisen joutuu perumaan perumisajan umpeuduttua, kurssille 
tulee löytää joku alkuperäisen ilmoittautujan tilalle. Käyttämättömästä ja 
peruuttamattomasta kurssista joutuu itse maksamaan puolet osallistumismaksusta 
lippukunnalle takaisin. 
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Ryhmänjohtajalle 
● Infoa ryhmäsi vanhempia ajoissa! Laita kauden alussa vanhemmille tiedoksi 

ryhmääsi koskevat tulevat tapahtumat, jotta perheet osaavat varata päivät 
kalentereistaan. Infoa jo kauden alussa tapahtumien lisäksi myös erikoiskokouksista, 
joihin tarvitaan erillistä varustautumista tai jos kokous on eri paikassa tai eri aikaan. 

● Tavoitat ryhmäsi lasten huoltajat sähköpostitse osoitteesta haha-(ryhmän 
nimi)-huoltajat@kuksa.partio.fi (esim. haha-ketut-huoltajat@kuksa.partio.fi). 

● Jos joku ryhmässäsi olleista lapsista lopettaa partion, ilmoita siitä 
jäsenrekisterinhoitaja Tiinalle, tiina.lohela@gmail.com, niin Tiina päivittää 
jäsenrekisterin kuntoon. 

● Jos ryhmässäsi aloittaa uusi jäsen, varmista lippukunnanjohtajalta ja 
jäsenrekisterinhoitajalta, että hänet on lisätty Kuksaan. 

● Lippukunnan huivin saa luovuttaa kuittia vastaan, jotta huivi on varmasti maksettu. 
Kuittaa huivilaatikon kanteen, kun luovutat huivin. Ohjeet huivin hankkimisen löytyvät 
nettisivuilta Johtajille-sivulta. 

● Kun tarvitset suoritusmerkkejä tai -kirjoja Scandinavian Outdoor Storesta, voit ostaa 
niitä itse ja tilittää lippukunnalta, tai voit pyytää kalustonhoitajaa tai hallituslaista 
hankkimaan niitä sinulle, sillä heillä on laskutusoikeus SOS:iin. 

● Tarkista kerran kaudessa, että ryhmäsi tiedot ovat Kuksassa oikein. 
● Kaikille ikäkausille on budjetoitu rahaa ja sitä saa käyttää. Voitte esim. leipoa, 

askarrella, käydä ryhmän kanssa leffassa tai vaikka jossain seikkailupuistossa. 
Lippukunta voi kustantaa esimerkiksi koko sisäänpääsylipun tai sitten osan siitä. Jos 
asia herättää kysymyksiä, rahastonhoitaja auttaa. Rahaa on budjetoitu seuraavasti: 
sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat: 50€ / ryhmä / kausi, samoajat ja vaeltajat: 75€ / 
ryhmä / kausi 

● Kun suoritatte merkkejä, ilmoita lippukunnanjohtajalle suoritettujen merkkien määrä 
(Tätä tarvitaan kaupungin lomakkeisiin). 

 
Kokoukset 

● Lippukunnassa on ollut tapana aloittaa kokoukset nimenhuudolla ja merkitsemällä 
paikallaolijat paikallaololistaan. Jos haluat, voit esimerkiksi palkita kauden päätteeksi 
aktiivisimmin kokouksissa käyneen tämän avulla. 

● Kokoukset lopetetaan sisaruspiiriin. Sisaruspiirin tarkoitus on rauhoittua yhdessä. 
Lippukunnassamme sähkötyksen päätteeksi sanottava loru menee näin: Hyvää yötä, 
onni myötä, kiitos tästä illasta, tervetuloa ensi kerralla! Tsa tsa tsa! 

● Joka kokouksessa ei tarvitse olla välttämättä ulkona, mutta sitä suositellaan. Joka 
kokousta ei kuitenkaan voi viettää sisällä, sillä partiossa kuuluu olla ulkona. Hyvä 
nyrkkisääntö on, että ainakin joka toisessa kokouksessa ollaan ulkona. Monia 
tehtäviä voi siirtää myös ulos tehtäväksi. 
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Retket 
● Kun päätät pitää ryhmällesi retken, ilmoita retken päivämäärä lippukunnanjohtajalle, 

jotta hän tietää mitä lippukunnassa tapahtuu. Myös esimerkiksi samoajien omista 
retkistä tulee ilmoittaa lippukunnanjohtajalle. 

● Ilmoita päivämäärä koteihin ajoissa, jotta lapset lähtevät mukaan. 
● Täytä tapahtumasuunnitelma-lomake, joka löytyy nettisivuilta 

https://haukkavuorenhaltiat.net/johtajille/. Tapahtumasuunnitelma lähetetään 
lippukunnanjohtajalle nähtäväksi vähintään viikkoa ennen tapahtumaa. 
Tapahtumasuunnitelmasta löytyy myös muistilista retken suunnitteluun. 

● Kysy rahastonhoitajalta retkimaksulle viite. Retkimaksut sekä muut tapahtumamaksut 
maksetaan lippukunnan tilille FI33 1112 3000 3678 44 tapahtumakohtaisella 
viitteellä. Ilmoita rahastonhoitajalle myös retkimaksun suuruus ja milloin retki 
järjestetään. Näihin löydät apua talousohjeesta, joka on myös nettisivuilla 
Johtajat-sivulla. 

● Retkille saa lainata lippukunnalta kalustoa. Laita viestiä kalustonhoitajalle, Kaisla 
0504214000, ja varmista että haluamasi tavarat ovat vapaana. Tämä koskee kaikkea 
teltoista trangioihin. 

● Retkiruoat voi ostaa itse ja tilittää lippukunnasta kululaskut.fi-palvelun kautta. Tämän 
lisäksi Erikaa voi pyytää mukaan kauppaan maksamaan ruokaostokset, sillä heillä on 
kummallakin lippukunnan maksukortti. 

● Tapahtuman jälkeen ilmoita lippukunnanjohtajalle retken osallistujalista. 
 
Hyödyllisiä linkkejä: 
 

● https://haukkavuorenhaltiat.net/johtajille/ 
● http://partio-ohjelma.fi/ 
● https://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/ikakaudet 
● https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/#content-start 
● https://kuksaan.fi/  
● http://haha.kululaskut.fi/ 
● https://kuksa.partio.fi/ 
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Mistä voit kysyä apua: 
 

● Lotta, 0505178795, lotta.konttas@gmail.com (lippukunnanjohtaja) 
○ kysy apua milloin vain, Lotta osaa selvittää yhdessä kanssasi käsillä olevan 

asian tai ohjata eteenpäin 
● Erika, 0405684449, erika.kangasmaki@gmail.com (pestijohtaja) 

○ kysy apua retkiruokien maksamiseen, kouluttautumiseen, pesteihin 
● Lauha, 0504321104, lauha.aaltonen@welho.com (ohjelmajohtaja) 

○ kysy apua partio-ohjelman toteuttamiseen 
● Anu, 0505603620, anujpenttinen@gmail.com (rahastonhoitaja) 

○ kysy apua raha-asioissa kokouksiin, retkille, tapahtumiin 
● Tiina, tiina.lohela@gmail.com (jäsenrekisterinhoitaja) 

○ kysy apua Kuksa-asioissa 
● Kaisla 0504214000, kaislahellsten@gmail.com (kalustonhoitaja) 

○ kysy apua kalustoon ja sen lainaamiseen liittyen 
● Iiro 0400510224, iiro.lehtiniemi@aalto.fi (ansiomerkkitoimikunta) 

○ kysy apua kun haluat kiittää tai muistaa toista partiolaista 
 
 
Apua ja neuvoja voi aina kysyä myös keneltä tahansa muulta hahan johtajistosta! Jokaisella 
on omat vahvuusalueensa (: 
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