
 

PARTIOLIPPUKUNTA HAUKKAVUOREN HALTIAT 
RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
  

1 Yleistä 
  

Haukkavuoren Haltiat ry järjestää lapsille ja nuorille kasvattavaa, päihteetöntä ja          

ulkoiluhenkistä partiotoimintaa vuoden ympäri. Lippukunnassa toimii useita viikoittain        

kokoontuvia ryhmiä, jotka jakautuvat eri ikäkausiin. Ikäkausien toiminnalla on omat          

erityispiirteensä ja tavoitteensa, ja toiminta ikäkaudesta toiseen on nousujohteista. 

Nuorimmat partiolaiset ovat 7–9 –vuotiaita sudenpentuja, 10–12 -vuotiaat ovat seikkailijoita          

ja 13–15 -vuotiaat tarpojia. 15–17 -vuotiaina toimitaan samoajina ja harjoitellaan nuorempien           

partiolaisten ryhmien johtamista sekä omanikäisten vertaisjohtamista. 18–22 -vuotiaat        

vaeltajat johtavat nuorempien ryhmiä, toimivat erilaisissa lippukunnan vastuutehtävissä ja         

toteuttavat myös omaa ohjelmaansa.  

 

2 Kokoustoiminta 
  

Viikoittaista toimintaa lippukunnassa ovat ryhmien kokoukset. Kokouksissa tehdään        

aktiviteetteja, jotka rakentuvat erä-, leiri- ja kansalaistaidoista, johtamisesta sekä         

sosiaalisuuden ja luovan ajattelun taidoista. Lisäksi harjoitellaan kädentaitoja sekä         

hengellisyyteen, luonnontuntemukseen ja -suojeluun liittyviä taitoja. 

Aktiviteetteja tekemällä opitaan uutta ja valmistaudutaan partioretkiin, -kisoihin, -leireihin ja          

-vaelluksiin, missä taitoja päästään vuoden mittaan testaamaan. 

2.1 Sudenpennut 

Lippukunnassamme toimii kevätkaudella 2019 kolme sudenpentulaumaa. Syksyllä 2019        

uusille ekaluokkalaisille perustetaan uusi lauma ja vanhimmat sudenpennut siirtyvät         

seikkailijoihin. Sudenpentujen kokouksissa opetellaan ryhmässä toimimista ja tutustutaan        

partioon leikkien, kädentaitojen ja tarinoiden kautta.  
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2.2 Seikkailijat 

Lippukunnassa toimii vuonna 2019 keväällä kaksi ja syksyllä kolme seikkailijajoukkuetta.          

Seikkailijat oppivat kokouksissaan retki-, ensiapu- ja rakentelutaitoja sekä muita         

partiotaitojen perusteita. Lisäksi seikkailijat oppivat ryhmässä toimimista ja muita sosiaalisia          

taitoja.  

2.3 Tarpojat 

Tarpojavartioita lippukunnassa toimii keväällä 2019 neljä ja syksyllä kaksi. Tarpojat          

toteuttavat vuoden aikana kaksi puolen vuoden mittaista aktiviteettikokonaisuutta, tarppoa,         

joissa harjoitellaan yhteisten tavoitteiden toteuttamista. Tarpot päättyvät       

päätöstapahtumaan, majakkaan, jota suunnitellaan tarpon aikana ja jossa opittuja taitoja          

sovelletaan. Vuoden 2019 keväällä suoritetaan selviytymis-tarppo ja syksyllä        

yhteiskunta-tarppo.  

2.4 Samoajat 

Lippukunnassa toimii keväällä 2019 kolme ja syksyllä neljä samoajavartiota.         

Samoajavartioilla on omia viikkokokouksia, joiden ohjelma on itse suunniteltua         

kokeneemman samoajaluotsin ohjaamana. Samoajien ohjelma perustuu samoajien omiin        

kiinnostuksen kohteisiin ja aktiviteetit päätetään ja suunnitellaan ryhmänä.        

Vertaisjohtajuudella on tärkeä merkitys samoajavartioiden toiminnassa. Samoajaohjelman       

tarkoituksena on tarjota samoajille sekä omaa kivaa että tukea johtamisen ja partiotaitojen            

harjoitteluun. 

Samoajat johtavat nuorempia ikäkausia, yleensä tarpojia, ja järjestävät näille viikkotoimintaa          

luotsien tukemana. Lisäksi samoajia toimii hallituksessa sekä lippukunnan muissa         

vastuutehtävissä. 

2.5 Vaeltajat 

Lippukunnassa toimii keväällä 2019 kaksi ja syksyllä kolme vaeltajavartiota. Vaeltajat          

toimivat eri ikäkausiryhmien johtajina, lippukunnan hallituksessa ja muissa isoissa ja          

pienissä vastuutehtävissä sekä toteuttavat tapahtumia ja muita projekteja. 
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Tavoitteena on, että myös vaeltajat toteuttavat omaa ohjelmaansa ja kokoontuisivat          

säännöllisesti partion merkeissä. Vaeltajakokouksia voi olla harvemmin, esimerkiksi kerran         

kuussa ryhmän jaksamisen mukaan. 

3 Retki- ja leiritoiminta sekä muut tapahtumat 
  

Retket ja leirit ovat toiminnan kannalta tärkeitä tapahtumia, joissa ikäkaudet soveltavat ja            

käyttävät kokouksissa oppimiaan taitoja ja saavat itse tekemisen kokemuksia ja elämyksiä.           

Retket voivat olla päiväretkiä, yön yli kestäviä tai viikonlopun mittaisia. Leirit kestävät kolme             

yötä tai pidempään. 

Vuoden 2019 leirit ovat Päpan samoajaleiri kesäkuussa ja lippukunnan kesäleiri          

Karhunvartijoiden kanssa. Koko lippukunta retkeilee yhdessä perinteisellä jouluretkellä. 

Sudenpennut retkeilevät keväällä ikäkauden yhteisellä viikonloppuretkellä. Lisäksi       

sudenpentulaumoja kannustetaan osallistumaan vuoden aikana johonkin      

sudenpentutapahtumaan (esim. PäPa:n SuperSupe keväällä tai EPT:n Pinkki syksyllä) tai          

pitämään oma päiväretki.  

Seikkailijoille ja tarpojille pidetään ikäkauden yhteinen yöretki syksyllä ja siirtyvät ryhmät           

pitävät yhden yön siirtymäretken tai päivätapahtuman. Seikkailijajoukkueet ja tarpojavartiot         

voivat myös retkeillä omilla päivä- ja yöretkillä sekä kevään että syksyn aikana. Erityisesti             

keväällä ryhmiä kannustetaan pitämään oma yöretki.  

Johtajat (samoajat, vaeltajat ja aikuiset) pitävät kevätkauden alussa yhteisen retken, jossa           

suunnitellaan alkavaa toimintavuotta sekä lippukunnan toimintaa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi         

samoajat ja vaeltajat retkeilevät keskenään omilla retkillään. Syksyllä järjestetään rennon          

yhdessäolon johtajaretki. 

Johtajistolle järjestetään kauden aikana myös johtajahuoltoa. Tarkoituksena on toteuttaa         

ainakin muutama johtajahuolto vuoden 2019 aikana (tapahtuma, ilta, tms.). Johtajahuoltoja          

voidaan järjestää koko johtajistolle tai eri ikäkausille. Lisäksi osallistutaan ELLI ry:n ja            

Espoonlahden seurakunnan yhteistyössä järjestämään johtajahuoltoon. 

 

4 Koulutustoiminta 
  

Tavoitteena on saada kouluttautuminen näyttäytymään hyödyllisenä ja mukavana, jotta         

johtajia kiinnostaisi ilmoittautua kursseille. Vuonna 2019 tavoitteena on, että tarpojista          
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samoajiin siirtyvät käyvät syksyllä ryhmänohjaajakurssin ja vaeltaja-ikäisistä mahdollisimman        

moni kävisi Partiojohtajan peruskurssin. Myös partiojohtajan jatkokurssille eli KoGi-kurssille         

osallistumiseen kannustetaan. Toisena tavoitteena on jatkaa johtajien kiinnostuksen        

herättämistä erilaisia kursseja kohtaan, jotka parhaimmassa tapauksessa tukisivat myös         

heidän jo olemassa olevaa pestiään. Tavoitteena on myös aikaistaa tiedonvälitystä          

erilaisista kursseista pestijohtajan ja luotsien suunnalta, jotta johtajat olisivat tietoisia eri           

kursseista ja koulutusmahdollisuuksista.  

 

5 Kilpailutoiminta 
  

Lippukunnan ryhmiä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti partiotaitokilpailuihin, joissa       

testataan ja harjaannutetaan opittuja taitoja, kasvatetaan ryhmähenkeä sekä saadaan hyviä          

partiokokemuksia. Tämän lisäksi kilpailut rytmittävät partiovuotta ja tarjoavat ryhmille         

tekemistä retkien ohelle. Tavoitteena on, että vuonna 2019 jokainen toimintaryhmä          

osallistuisi johonkin ikäkaudelle sopivaan kilpailuun. 

Sudenpennuille on keväällä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten SuperSupe ja syksyllä        

Espoon Partiotuen Pinkki. Seikkailijat voivat kisata keväällä Espoon Vihreessä ja piirin           

päivämestaruuskilpailussa Törmässä. Tarpojille, samoajille ja vaeltajille kilpailuja on keväällä         

ja syksyllä useampia. Tarpojia kannustetaan kisaamaan erityisesti Espoon Punaseen.         

Samoajia, vaeltajia ja aikuisia puolestaan toivotaan järjestämään Espoon Punasta, sillä          

vuonna 2019 järjestelyvuoro on Elli ry:llä.  

Lippukunta tukee kilpailuihin osallistumista, mutta osa kisamaksuista katetaan        

osallistumismaksulla. Lippukunnan tuen tarkoituksena on tukea aktiivisen kisaamisen        

jatkumista.  

 

6 Toiminnan tavoitteet 

  
Vuoden 2019 teemana on ikäkaudet. Toiminnan tavoitteena on tukea ikäkausia          

huomaamaan omat tarpeensa, jotta heitä osataan tukea oikein. Ryhmiä kannustetaan          

ikäkauden mukaisen ohjelman suorittamiseen, ylittämään itsensä esimerkiksi kokeilemalla        

haastavampaa ohjelmaa sekä toteuttamaa ohjelmaa myös kolon ulkopuolella. Tätä tulee          

myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten vuoden 2019 ohjelmapainostus “ulos koloilta”.        
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Tavoitteena siis on, että lippukuntalaiset oppivat oman ikäkautensa mukaisia taitoja sekä           

pääsevät kokeilemaan myös haastavampaa ohjelmaa. Ikäkausia kannustetaan retkeilyyn, ja         

retket voivatkin tehdä vuonna 2019 tappiota.  

Ryhmien johtajilla on suuri rooli tavoitteiden toteutumiseen. Tästä syystä johtajia          

kannustetaan siihen, ettei ohjelman suhteen mennä sieltä, missä aita on matalin. Johtajia            

tuetaan sekä kaudenavajaisissa että ikäkausivastaavien (su, se) ja luotsien (ta, sa, va)            

järjestämissä kokouksissa. Samalla siis jatkamme PäPan luotsivuotta (ohjelmapainotus        

2018). Tavoitteena on päivittää sudenpentu- ja seikkailijaikäkausivastaavan pestiä niin, että          

ikäkausivastaava tukisi yhä paremmin akeloita ja sampoja. Lisäksi kaikille tarpoja- ja           

samoajaryhmille on tavoitteena löytää luotsi.  

Luotsien ja ikäkausivastaavien tukemisessa kohtaaminen ja vertaistuen saaminen on         

tärkeää. Heitä kannustetaan ja autetaan pitämään yhteyttä muiden lippukuntien luotseihin ja           

ikäkausivastaaviin. Lippukunta tukee ikäkausivastaavia ja luotseja ohjaamalla heitä pestejä         

tukeville kursseille, joita lippukunta tukee rahallisesti, sekä kohtaamalla heitä esimerkiksi          

kaudenavajaisissa sekä luotsitreffeillä kausien lopussa.  

  

7 Tiedottaminen 

  
Lippukunnan päätiedotuskanavana toimivat kotisivut, joilla tiedotetaan ajankohtaisista       

aiheista, retkistä ja tapahtumista. Tietoa koteihin jaetaan lisäksi myös sähköpostitse,          

seinätiedottein ja kokouksissa jaettavien kirjeiden välityksellä. Vanhemmille lähetetään        

uutiskirje 4 kertaa vuoden aikana Kuksa-jäsenrekisterin kautta. Kuksan kautta lähetetään          

tarvittaessa muita, lyhyempiä tiedotteita vanhemmille. Myös muu virallinen viestiminen         

johtajien ja vanhempien välillä tapahtuu sähköpostitse Kuksan kautta.  

Johtajisto tiedottaa keskenään sähköpostin ja WhatsApp-ryhmien välityksellä sekä        

puhelimitse. Osalla vanhemmista ryhmistä on omat WhatsApp-ryhmänsä, joiden kautta         

johtajat viestivät lapsille. Heinä-elokuussa koteihin lähetetään kirje kauden alkamisesta ja          

tulevista tapahtumista. Muuten viestintä koteihin tapahtuu pääasiassa sähköisesti. 

Kotisivujen lisäksi lippukunnalla on oma Facebook-sivu ja Instagram-tili. Kuvia lippukunnan          

eri tapahtumista pääsee katsomaan lippukunnan Flickr-tililtä.  
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8 Talous 
  

Lippukunnan talous perustuu vuonna 2019 omatoimiseen varainhankintaan ja avustuksiin.         

Avustuksia haetaan Espoon kaupungilta sekä Espoonlahden seurakunnalta. Omatoimisen        

varainhankinnan tärkein muoto on syksyllä oleva partiolaisten adventtikalenterimyynti.        

Lisäksi Lippukunta on mukana pyörittämässä Espoon kaupungin leirivälinelainaamoa, josta         

saamme lippukunnalle pienen korvauksen. 

Omalla varainhankinnalla ja avustuksilla mahdollistetaan kurssi- ja kilpailuosallistumiset,        

kokoustarvikkeet ja kalustohankinnat sekä tiedotuksen kulut. Retkien, leirien ja kisojen          

osallistumismaksuilla katetaan tapahtumien järjestämisen kuluja, joita ovat       

osallistumismaksut (kisat) sekä tilojen vuokraus, muonitus ja ohjelmatarvikkeet sekä         

mahdolliset kuljetukset (retket ja leirit). Lippukunnan toiminta on voittoa tavoittelematonta. 

Lippukunta järjestää kesäleirin yhdessä Karhunvartijat ry:n kanssa kesällä 2019. Kesäleirin          

talous (osallistumismaksut ja leiristä syntyvät kulut) pyöritetään Karhunvartijoiden tilin kautta,          

eli kulut eivät näy HaHan tilillä eivätkä näin ollen talousarviossa. Lippukunta on kuitenkin             

budjetoinut leiriin rahaa, jolla voidaan mahdollistaa kesäleirin tukeminen rahallisesti. 

8.1 Kalusto 
Lippukunta retkeilee ja kisaa aktiivisesti, joten kalusto on kovassa käytössä. Kalustoa           

uusittiin vuoden 2018 lopussa, joten vuonna 2019 mitään suuria kalustohankintoja ei ole            

tiedossa. Kalusto käydään läpi tulevan vuoden aikana, jolloin voidaan arvioida tulevien           

kalustohankintojen tarvetta. 

 

9 Hallinto 
  

Lippukunnalla on kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta vuoden aikana: kevät- ja         

syyskokous. Lippukunnan hallitus kokoontuu toimintakausien aikana noin kerran kuussa.         

Koko johtajisto kokoontuu suunnittelemaan toimintaa kevät- ja syyskauden alussa. Lisäksi          

ikäkausivastaavat järjestävät ikäkausijohtajien tapaamisia muutaman kerran vuoden aikana. 
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10 Yhteistoiminta 
  

Lippukunta osallistuu aktiivisesti lippukuntaryhmittymä Espoonlahden lippukunnat ry:n       

toimintaan. Lippukunnalla on edstus Elli ry:n johtokunnassa, ja yhteistapahtumia ovat          

ryhmänohjaajakurssi (ROK), seikkailijoiden Sepeli-päivätapahtumat, koko ikäkauden      

tarpojatapahtumat (KITT) sekä erilaiset samoaja-vaeltajatapahtumat ja johtajahuollot. 

Lippukunnalla on taustayhteisösopimus Espoonlahden seurakunnan kanssa. Seurakunta       

tarjoaa lippukunnan kokoontumistilat. Lippukunta osallistuu muun muassa       

Yhteisvastuukeräykseen ja itsenäisyyspäivän lipunnostoon. Seurakunnan     

partioyhteyshenkilö (seppo) kutsutaan lippukunnan suurempiin tapahtumiin ja seurakunnan        

lippukuntayhteyshenkilö (lissu) pienempiin tapahtumiin. Lissu vierailee vuoden aikana myös         

ryhmien kokouksissa. 

Lippukunnan vanhempaintoimikunta auttaa tarvittaessa tapahtumissa ja retkillä, minkä        

lisäksi vanhempaintoimikunta auttaa Espoon leirivälinelainaamon pyörittämisessä. 
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