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Toimintakertomus 2018 

Haukkavuoren Haltiat ry. 

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. 
 
Vuonna 2018 Haukkavuoren Haltiat ry:ssä toimi yhteensä 9 ryhmää, joissa kokoontui           
7-14-vuotiaita lapsia ja nuoria. Nuorimmat partiolaiset ovat 7–9 –vuotiaita sudenpentuja,          
10–12 -vuotiaat ovat seikkailijoita ja 13–15 -vuotiaat tarpojia. Näiden lisäksi vuonna 2018            
lippukunnassa toimi kevätkaudella kaksi ja syyskaudella kolme samoajavartiota        
(15-17-vuotiaat) sekä kaksi vaeltajavartio (18-22-vuotiaat). Samoajina harjoitellaan       
nuorempien partiolaisten ryhmien johtamista sekä omanikäisten vertaisjohtamista. Vaeltajat        
johtavat nuorempien ryhmiä, toimivat erilaisissa lippukunnan vastuutehtävissä ja toteuttavat         
myös omaa ohjelmaansa.  
 
Viikoittaiseen ryhmätoimintaan osallistui 89 lasta/nuorta ja ryhmissä toimi yhteensä 31          
johtajaa. Vuoden 2018 teemana oli selkeä viestintä. Tämän lisäksi tavoitteena oli pitää vuoden             
2017 retkeily-teemaa yllä. Teematoiminnan tavoitteiden saavuttamista esitellään laajemmin        
kohdassa 6. 

 
2 Kokoustoiminta 
 
Viikoittaista toimintaa lippukunnassa olivat ryhmien kokoukset. Kokouksissa tehtiin        
aktiviteetteja, jotka rakentuvat erä-, leiri- ja kansalaistaidoista, johtamisesta sekä         
sosiaalisuuden ja luovan ajattelun taidoista. Lisäksi harjoiteltiin kädentaitoja sekä         
hengellisyyteen, luonnontuntemukseen ja -suojeluun liittyviä taitoja. 
 

2.1 Sudenpennut (7–9 v.) 
 
Lippukunnassamme toimi vuonna 2018 kolme sudenpentulaumaa. Keväällä Sudet, Oravat ja          
Ketut, syksyllä Ilvekset, Sudet ja Oravat. Sudenpentujen kokouksissa toimittiin ryhmässä ja           
tutustuttiin partioon leikkien, kädentaitojen ja tarinoiden kautta. 
 
Laumat kokoontuivat viikoittain kololla johtajinaan vaeltajia ja aikuisia. Sudenpennut         
osallistuivat vuoden aikana Pääkaupunkiseudun partiolaisten partioviikon      
sudenpentutapahtumaan SuperSupeen huhtikuussa sekä Espoon Partiotuen      
sudenpentukilpailu Pinkkiin lokakuussa. Retkeilystä ja leireistä tarkemmin luvussa 3. 
 
Vuoden 2018 tavoite sudenpentuikäkaudelle oli rohkaista sudenpentuja osallistumaan        
ikäkauden omiin tapahtumiin ja kisoihin sekä lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja retkille.           
Tämä tavoite täyttyi melko hyvin sudenpenturetken ja jouluretken kohdalla. 
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Sudenpentujohtajien eli akeloiden tavoitteena vuodelle 2018 oli tehdä yhteistyötä         
sudenpenturetkien ja kokousten suunnittelussa. Sudenpenturetki tehtiin keväällä yhteistyössä,        
mutta muuten yhteistyö jäi vähäiseksi. 
 
2.2 Seikkailijat (10–12 v.) 
 
Keväällä lippukunnassa toimi kaksi seikkailijajoukkuetta: Superlaamat ja Kultamansikat.        
Syksyllä Ketut-lauma siirtyi sudenpentuikäkaudesta seikkailijoiksi ja vaihtoi nimekseen        
Kissajätskit. Seikkailijajoukkueita toimi syksyllä siis kolme: Kissajätskit, Superlaamat ja         
Kultamansikat.  
  
Joukkueet suorittivat seikkailijaohjelman mukaisesti puolivuosittaiset ilmansuuntamerkit      
(keväällä etelä ja itä, syksyllä pohjoinen ja länsi sekä lisäilmansuunta viimeisen syksyn            
seikkailijoilla). Lisäksi ryhmät suorittivat taitomerkkejä. 
 
Vuoden 2018 tavoite oli kehittyä erätaidoissa varsinkin suunnistuksessa sekä tutustua muihin           
Espoonlahden alueen seikkailijoihin esim. sepelissä.  
 
Sampojen eli seikkailijajohtajien tavoitteena oli kouluttautua niin, että he osaavat itsekin           
erätaitoja, jotta he voivat opettaa näitä eteenpäin seikkailijoille. Erätaitokurssiosallistumisia ei          
kuitenkaan ollut lippukunnassa vuonna 2018. 
 
Seikkailijaikäkausivastaavana toimi Tara Talsio.  
 
2.3 Tarpojat (12–14 v.) 
 
Tarpojavartioita lippukunnassa toimi keväällä 2018 neljä: Pistepirkot, Liftarit, Viemärikirahvit ja          
Nachokikit. Syksyllä Nachokikit siirtyivät samoajiksi, mutta muut kolme vartiota jatkoivat          
tarpojaohjelman parissa. Tarpojat toteuttivat vuoden aikana kaksi puolen vuoden mittaista          
aktiviteettikokonaisuutta, tarppoa, joissa harjoiteltiin yhteisten tavoitteiden toteuttamista.       
Tarpot päättyivät päätöstapahtumaan, majakkaan, jota suunnitellaan tarpon aikana ja jossa          
opittuja taitoja sovelletaan. Vuoden 2018 keväällä suoritettiin leiri-tarppo ja syksyllä          
luovuus-tarppo.  
 
Tavoitteena oli, että vuonna 2018 tarpojaohjelmasta tulisi laadukasta ja monipuolista.          
Vartionjohtajien tavoitteena oli tehdä hyvä toimintasuunnitelma, jotta vuoden 2018 tavoitteet          
täyttyisivät. Tämä tavoite toteutettiin suurelta osin ja tarpojat pysyivät hyvin toiminnassa           
mukana: vuoden 2018 lopussa tarpojia oli 8 (Pistepirkot), 4 (Liftarit) ja 5 (Viemärikirahvit). 
 
Myös luotsin tukeen panostettiin, koska se on tärkeää kokousten sujumisen ja ongelmien            
ratkaisemisen kannalta. Tarpojaluotsien tavoitteena vuodelle 2018 oli vakiinnuttaa        
konkreettiset toimintatavat tarpojajohtajien tukemiselle. Otettiin käyttöön tarpojaluotsin       
toimintasuunnitelma, jonka mukaan luotsi pystyy ohjaamaan vartion tarpon toteutusta, mutta          
tämä ei päässyt vielä vakiintuneeksi käytännöksi. Tarpojaluotsina toimivat vuonna 2018          
Marcelin Müller (Pistepirkot), Tiia Merenheimo (Liftarit) ja Iida Ahonen (Viemärikirahvit).  
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Tarpojat retkeilivät keväällä omilla retkillään ja syksyllä yhteisellä tarpojaretkellä. Lisäksi          
tarpojia osallistui keväällä sekä ELLI:n järjestämään KITTiin että Mega-KITTiin. Lisää tarpojien           
retkitoiminnasta kerrotaan kohdassa 3.  
 
2.4 Samoajat (15–17 v.) 
 
Lippukunnassa toimi keväällä 2018 kaksi samoajavartiota: Ankka-vartio ja Wompatit. Syksyllä          
Nachokikit siirtyivät samoajiksi ja lippukunnassa toimi siten kolme samoajavartiota.         
Ankka-vartiota luotsasi Emma Einamo ja Wompatteja kevään ajan Kialiina Tonttila. Syksyllä           
Kialiina Tonttila siirtyi Nachokikien luotsiksi. Vuoden 2018 lopussa ryhmissä oli jäseniä 5            
(Ankka), 9 (Wompatit) ja 5 (Nachokikit).  
 
Samoajavartiot järjestivät omia viikkokokouksiaan samoajaluotsin tukemana. Lisäksi suurin        
osa samoajista järjesti viikkotoimintaa nuoremmille ikäkausille, yleensä tarpojille. Samoajia         
toimi myös hallituksessa sekä lippukunnan muissa vastuutehtävissä. Wompatit järjestivät         
alkuvuodesta retken yhdessä veljeslippukunta Lounapartion samoajien kanssa ja        
ryhmänjohtajina toimivat samoajat järjestivät johtamilleen ryhmille retkiä vuoden ympäri.         
Kesällä Ankka-vartio osallistui Roverwaylle Alankomaissa. ELLin järjestämälle       
ryhmänohjaajakurssille eli ROKille osallistui syksyllä 5 uutta samoajaa ja samoajia osallistui           
myös syksyn Metro-Punkkuun. Lisäksi samoajia osallistui PäPan Samoajat Gone         
Wild-tapahtumaan alkuvuodesta.  
 
Samoajaikäkaudessa tavoitteena vuonna 2018 oli, että samoajat oppivat pitämään omia          
kokouksiaan ja tekemään samoaja-aktiviteetteja. Tavoitteena oli myös saada samoajia         
mukaan lippukunnan pienempiin pesteihin ja yhteisiin tapahtumiin. Tavoitteet toteutuivat,         
koska kaikki samoajavartiot toteuttivat samoajaohjelmaa ja osallistuivat sekä oman ikäkauden          
että koko lippukunnan tapahtumiin. Samoajat osallistuivat aktiivisesti esimerkiksi jouluretken         
ohjelman toteuttamiseen.  
 
Samoajaluotsin tavoitteena vuodelle 2018 oli olla samoajien tukena ja apuna oman ohjelman            
toteuttamisessa. Tavoitteena oli, että luotsi käy tapaamassa samoajia säännöllisesti ja tietää           
mitä heille kuuluu. Tämä tavoite toteutui suurilta osin hyvin ja varsinkin Nachokikien luotsi kävi              
aktiivisesti syksyn kokouksissa.  
 
2.5 Vaeltajat (18–22 v.) 
 
Vuonna 2018 lippukunnassa toimii kaksi vaeltajavartiota: Himpulat ja Miässiivoojat.         
Himpuloiden luotsina toimi Tiia Merenheimo ja Miässiivoojien Lauha Aaltonen. Vuoden 2018           
lopussa molemmissa ryhmissä oli 6 jäsentä.  
 
Vaeltajat toimivat eri ikäkausiryhmien johtajina, lippukunnan hallituksessa ja muissa isoissa ja           
pienissä vastuutehtävissä sekä toteuttivat tapahtumia ja muita projekteja. 
Tavoitteena oli, että myös vaeltajat toteuttaisivat omaa ohjelmaansa ja kokoontuisivat          
säännöllisesti partion merkeissä. Vaeltajakokouksia voi olla harvemmin, esimerkiksi kerran         
kuussa ryhmän jaksamisen mukaan. Tähän tavoitteeseen ei päästy, koska kumpikaan          
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vaeltajavartioista ei toteuttanut juurikaan vaeltajaohjelmaa muutamia yksittäisiä aktiviteetteja        
lukuun ottamatta. Syynä tähän olivat lähinnä jokaisen omat opiskelu- tai työkiireet. 
 
Vaeltajat osallistuivat kuitenkin erilaisiin partiotapahtumiin ja olivat myös toteuttamassa         
esimerkiksi Kliffaa ja lippukunnan jouluretkeä. Himpulat järjestivät oman retken keväällä ja           
kaksi Himpulaa kävi vuoden 2018 aikana PJ-PK-kurssin.  
 
2.6 Perhepartio 
 
Perhepartio ei vuoden 2018 aikana kokoontunut kertaakaan. Mukaan ei saatu uusia aktiivisia            
vanhempia ja perheitä, minkä vuoksi toiminta hiipui. Vuoden aikana esitettiin, että           
perhepartiotoimintaa voisi järjestää alueellisesti, mutta tämä jäi toistaiseksi vain ajatuksen          
tasolla. Tavoitteena vuodelle 2018 oli jatkaa säännöllisten kuukausittaisten perhepartion         
retkien pitämistä ja saada mukaan uusia perheitä. Tämä tavoite ei täyttynyt. 
 
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. 
 
Espoon Partiotuen Vinkuli-talvileiri helmikuussa jouduttiin perumaan, joten vuonna 2018 ainoa          
leiri, jolle lippukunnasta osallistuttiin, oli Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri Kliffa, joka          
järjestettiin 23.-31.7.2018 Evolla, Hämeenlinnassa. HaHasta Kliffalle osallistui yhteensä 71         
ihmistä, joista sudenpentuja oli 20, seikkailijoita 19, tarpojia 15, samojia 3, vaeltajia 7 ja              
aikuisia 7. Ennen Kliffaa järjestettiin sekä seikkailija- että tarpojatapahtumat Haukkavuoren          
Haltioiden ja Karhuvartijoiden leirilippukunnan osallistujille. Seikkailijatapahtumaan osallistui       
HaHasta 8 seikkailijaa, 1 samoja, 1 vaeltaja ja 1 aikuinen ja tarpojatapahtumaan 5 tarpojaa ja               
3 vaeltajaa.  
 
Koko lippukunta retkeili yhdessä perinteisellä jouluretkellä 14.-16.12.2018. Retkelle osallistui         
yhteensä 61 ihmistä, joista sudenpentuja oli 9, seikkailijoita 15, tarpojia 12, samoajia 7,             
vaeltajia 10 ja aikuisia 8. Aikuisista kaksi oli vanhoja hahalaisia, jotka kävivät retkellä             
tutustumassa retkitoimintaan tämän päivän HaHassa. Retken teemana oli joulu maailmalla,          
joten osallistujat pääsivät tutustumaan eri maiden jouluperinteisiin esimerkiksi askartelemalla         
joulusukkia ja leipomalla jouluhalon. Lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan muiden ryhmien          
ja ikäkausien jäseniin toimimalla eri-ikäisistä koostuvissa ryhmissä.  
 
Ryhmät ja ikäkaudet retkeilivät myös omilla retkillään, kuten kohdassa 2 on esitelty. Jokainen             
ryhmä pääsi retkelle ainakin kerran keväällä ja kerran syksyllä. Keväällä sudenpennut           
retkeilivät ikäkauden yhteisellä viikonloppuretkellä ja syksyllä pidettiin sudenpentujen        
päiväretki. Seikkailijaryhmät pitivät keväällä omat viikonloppuretkensä ja syksyllä pidettiin koko          
ikäkauden yhteinen seikkailijaretki. Tarpojavartioille pidettiin ryhmän omat viikonloppuretket        
keväällä ja lisäksi tarpojavartio Viemärikirahvit toteutti johtamisharjoituksen seikkailijaryhmä        
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Kultamansikoiden retkellä. Syksyllä pidettiin koko ikäkauden tarpojaretki.  
 
Sekä samoajat että vaeltajat retkeilivät omien ryhmiensä kanssa eripituisilla retkillä vuoden           
aikana. Johtajat (samoajat, vaeltajat ja aikuiset) pitivät kevätkauden alussa yhteisen kauden           
suunnittelutapahtuman, jossa suunniteltiin alkavaa toimintavuotta sekä lippukunnan toimintaa        
pitkällä tähtäimellä.  
 
Johtajistolle järjestettiin kauden aikana myös johtajahuoltoa: lokakuussa pidettiin        
leffailtamuotoinen johtajistohengailu Kaitaalla. Lippukunnastamme osallistuttiin myös ELLI ry:n        
ja Espoonlahden seurakunnan yhteistyössä järjestämään johtajahuoltoon keväällä. 

 
4 Koulutustoiminta 
 
Tavoitteena oli saada kouluttautuminen näyttäytymään hyödyllisenä ja mukavana, jotta         
johtajia kiinnostaisi ilmoittautua kursseille. Vuonna 2018 tavoitteena oli, että tarpojista          
samoajiin siirtyvät käyvät syksyllä ryhmänohjaajakurssin. Tämä tavoite täyttyi, ELLI:n         
ryhmänohjaajakurssin kävi 5 samoajaa.  
 
Toisena tavoitteena oli, että muiden johtajien kiinnostusta erilaisille kursseille, jotka          
parhaimmassa tapauksessa tukisivat myös heidän jo olemassa olevaa pestiään, saataisiin          
heräteltyä jo syksyllä 2018 seuraavan kevään kursseja varten. Kursseille osallistuminen ei           
lisääntynyt merkittävästi edellisvuosiin nähden. Kolmas tavoite oli, että mahdollisimman moni          
vaeltaja-ikäinen kävisi Partiojohtajan peruskurssin ja tämä toteutui kahden vaeltajan kohdalla.  
 
Lippukunnasta oli osallistujia myös muilla Pääkaupunkiseudun Partiolaisten sekä Uudenmaan         
Partiopiirin järjestämillä kursseilla, joissa kouluttauduttiin paremmin omiin pesteihin ja opittiin          
uusia taitoja. Johtajiamme kouluttautui vuoden aikana järjestyksenvalvoja-, lippukunnan        
hallitus-, viestintä ja markkinointi-, tarpojaluotsi- ja turvallisesti yhdessä- kursseilla.  
 
4.1 Ansiomerkit 
 
Vuonna 2018 ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajana toimi Iiro Lehtiniemi ja muina         
toimikunnan jäseninä Erika Kangasmäki, Lauha Aaltonen ja Saara Leppäharju. Toimikunnan          
tarkoituksena on ylläpitää ja yhä 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 itsenäisesti, mutta haettaviin merkkeihin on kysytty myös          
lippukunnanjohtajan mielipidettä. Vuonna 2018 luovutettiin seuraavat merkit: 
 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten alaiset merkit: 

- Sudenpääsolki: Kaasinen Naomi, Salomaa Maija, Alastalo Outi, Valkonen Ada,         
Vaskelainen Alisa 

- Tarpojasolki: Stambej Eeva 
- Ansiosolki: Talsio Tara, Tuomi Tytti, Savilaakso Elina 
- Pronssinen ansiomitali: Setälä Laura 
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Suomen Partiolaisten alaiset merkit: 
- Collanin solki: Alastalo Mika 
- II lk. Mannerheim-solki: Kangasmäki Erika 
- Pronssinen ansiomitali: Björkholm Stella, Einamo Emma, Särkkä-Pakkala Kaisa 

 
5 Kilpailutoiminta 
 
Lippukunnan ryhmiä kannustettiin osallistumaan aktiivisesti partiotaitokilpailuihin, joissa       
testataan ja harjaannutetaan opittuja taitoja, kasvatetaan ryhmähenkeä sekä saadaan hyviä          
partiokokemuksia. Tavoitteena oli, että vuonna 2018 jokainen toimintaryhmä osallistuisi         
johonkin ikäkaudelle sopivaan kilpailuun. Tavoite ei täyttynyt, sillä vaikka kisaosallistumisia oli           
jokaisessa ikäkaudessa, ei osallistuja ollut kaikista ryhmistä.  
 
Lippukunta tuki kilpailuihin osallistumista, mutta osa kisamaksuista katettiin        
osallistumismaksulla. Lippukunnan tuen tarkoituksena oli tukea aktiivisen kisaamisen        
jatkumista.  

 
6 Teematoiminta 
 
Vuoden 2018 teemana oli selkeä viestintä. Lippukunnan tavoitteena oli selkeyttää          
tiedottamista ja luoda yhteiset pelisäännöt johtajiston keskinäiseen viestimiseen ja eri          
kanavien käyttämiseen. Tavoitteena oli selkeyttää viestinnän sääntöjä ja tehdä ne kaikille           
tutuiksi, mikä helpottaisi viestintää ja edistäisi koko lippukunnan välistä yhteistyötä.  
 
Tiedottamista selkeytettiin tekemällä selkeät ohjeet esimerkiksi eri kanavien käyttämiseen         
(WhatsApp, sähköposti), eli mitä viestitään kenellekin ja mitä kanavaa pitkin mitkäkin tiedot            
kulkevat. Loimme johtajistolle vapaan keskustelun WhatsApp ryhmän rinnalle info-kanavan,         
jota pitkin ainoastaan jaettiin kaikkia koskevaa oleellista tietoa. Tällöin yksittäisen johtajan oli            
helpompi seurata vain häntä koskevaa tiedotusta ja löytää viestit helpommin myöhemmin. 
 
Teematoiminta koski myös ryhmien viestintää, jotta ryhmänjohtajien yhteydenpito koteihin         
helpottuisi ja olisi mahdollisimman johdonmukaista. 
 
Pääsimme tavoitteeseen ja saimme viestintää kehitettyä, mutta kehittämistä voidaan tehdä          
vielä edelleen selkeyden parantamiseksi. Johtajien välinen WhatsApp-viestintä on nykyään         
selkeää, mutta ryhmänjohtajien viestintä koteihin vaatii kehittämistä, jotta tiedot tavoittaisivat          
kodit ajoissa. 
 
Lisäksi vuoden 2017 teeman eli retkeilyn ylläpitämisen tiimoilta uusimme lippukunnan          
retkeilykalustoa. 
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7 Tiedottaminen 
 
Lippukunnan päätiedotuskanavana toimivat kotisivut, joilla tiedotettiin laajasti ajankohtaisista        
aiheista, retkistä ja tapahtumista. Tietoa koteihin jaettiin lisäksi myös sähköpostitse,          
seinätiedottein ja kokouksissa jaettavien kirjeiden välityksellä. Vuoden aikana ilmestyi myös          
sähköinen uutiskirje, joka lähetettiin kaikille vanhemmille ja koko jäsenistölle         
Kuksa-jäsenrekisterin kautta, sekä laitettiin myös näkyviin nettisivuille. Uutiskirje ilmestyi neljä          
kertaa koko vuoden aikana, kerran huhtikuussa, kerran toukokuussa, kerran syyskuussa ja           
kerran joulukuussa. Kuksa toimi myös muun virallisen viestinnän välineenä johtajien ja           
vanhempien välillä. 
 
Osalla vanhemmista ryhmistä on omat WhatsApp-ryhmänsä, joiden kautta johtajat viestivät          
lapsille. Elokuussa jokaiselle jäsenelle lähetettiin postitse kirje kauden alkamisesta sekä          
tulevista päivämääristä.  Kirje toimi samalla myös viestinä vanhemmille kauden alusta.  
 
Kotisivujen lisäksi lippukunnalla on oma Facebook-sivu ja Instagram-tili. Kuvia lippukunnan eri           
tapahtumista pääsi katsomaan lippukunnan omalta Flickr-tililtä, jonka toimintaa pyrittiin         
aktivoimaan.  
 
Johtajisto tiedotti keskenään sähköpostin ja WhatsApp -ryhmien välityksellä sekä puhelimitse.          
Vuoden 2018 teematoiminnan tavoitteena oli edelleen selkeyttää ja luoda toimivammat keinot           
johtajiston keskinäiseen viestimiseen ja tiedottamiseen. Tämän vuoksi vuoden aikana         
johtajiston välinen WhatsApp-viestintä jaettiin kahteen eri ryhmään, joista toiseen laitetaan          
puhtaasti tiedotuspohjaista sisältöä, kun taas toinen ryhmä on avoinna vapaammalle          
keskustelulle ja kysymyksille. 

 
8 Talous 
 
Lippukunnan talous perustui vuonna 2018 omatoimiseen varainhankintaan sekä avustuksiin,         
joita saatiin Espoon kaupungilta 3 500,00€ ja Espoonlahden seurakunnalta 1 200 €, mistä on              
vähennetty Hanikan käyttökulut, lippukunnan tilille maksettiin siis 1 070 €. 
  
Omatoiminen varainhankinta perustui pääosin partiolaisten adventtikalentereiden myyntiin,       
joita myytiin 943 kappaletta. Näistä lippukunta sai 2,90 € / myyty kalenteri. Yhteensä             
adventtikalentereiden myynnille kerättiin 3 205,92€. Muuta varainhankintaa tehtiin seuraavasti: 

● 700,00€ Espoon Partiotuelta, Espoon kaupungin leirivälinelainaamon toimintaan       
osallistumisesta. 

● -304,20€ Kronikan myynnistä. Juhlavuoden 2016 kronikka ilmestyi viimein keväällä         
2018. Kronikoita ostettiin lippukunnan varastoon yhteensä 749,10 eurolla, ja niitä          
myytiin vuonna 2018 yhteensä 444,90 eurolla. Kronikoiden myynti jatkuu tulevina          
vuosina. 

● 39,60€ muuta varainkeruuta (kahvikassa, partiokirppis). 
  
Retkien, leirien ja kisojen osallistumismaksuilla katettiin osin tapahtumien kuluista, joita olivat           
osallistumismaksut (kisat) sekä tilojen vuokraus, muonitus, ohjelmatarvikkeet sekä mahdolliset         

 
7/X 



 
Toimintakertomus 2018 

Haukkavuoren Haltiat ry. 

kuljetukset (retket ja leirit). Näillä katettiin myös muita lippukunnan kuluja, kuten           
lippukuntalaisten kurssi- ja kilpailuosallistumiset, kokoustarvikkeet ja kalustohankinnat sekä        
tiedotuksen kulut. 
  
Vuonna 2018 lippukunta osallistui Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kliffa-kesäleirille.       
Lippukuntalaisten oli mahdollista hakea avustusta leirille, ja sitä myönnettiin kaikille hakijoille,           
yhteensä 770,00€. Lisäksi lippukunta osti leirille leirivälinelaatikon, joka palvelee myös          
tulevaisuuden leirejä tavaroita kuljetettaessa. 
 
Vuoden 2018 tulos oli 1 123,76€ ylijäämäinen. 
 
Lippukunnan kirjanpito tehtiin vapaaehtoisvoimin kirjanpitojärjestelmä Tilittimen avulla.       
Lippukunnalla oli käytössä kululaskupalvelu kululaskut.fi, ja laskutus hoidettiin lähes kokonaan          
jäsenrekisteri Kuksan kautta. Lippukunnan toiminnantarkastajina toimivat Elise Valin-Raki ja         
Atte Stambej. Taloudenhoitajana toimi Anu Penttinen. 

8.1. Kalusto 
 
Lippukunta retkeilee ja kisaa aktiivisesti, joten kalusto on kovassa käytössä. Kalustoa           
uudistetaan tarpeen mukaan. Vuonna 2018 kalustoa uudistettiin hankkimalla mm. uusia          
retkikeittimiä sekä niihin kaasupolttimoita ja multidiskejä, joiden tarkoitus auttaa trangioita          
pysymään yhä paremmassa kunnossa. Lippukunnalle hankittiin myös uusia työkaluja sekä          
retki- että kisakäyttöön. Kalusto inventoitiin vuoden 2018 loppupuolella. 

 
9 Hallinto 
 
Lippukunnan jäsenkokoukset pidettiin maaliskuussa ja marraskuussa. Lisäksi joulukuussa        
pidettiin ylimääräinen yhdistyksen kokous vuoden 2019 hallituksen täydentämiseksi. Hallitus         
kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Johtajiston kaudenavajaiset pidettiin         
tammikuussa Iivisniemessä, missä suunniteltiin tulevaa kautta ja vuotta. Syksyllä oli tarkoitus           
järjestää johtajistoretki, mutta pienen osallistujamäärän vuoksi retki peruttiin. Varsinaisia         
syyskauden avajaisia ei pidetty. Eri pesteissä toimivien johtajien kanssa on pidetty           
pestikeskustelut ja pestaaminen on yleinen käytäntö kaikissa lippukunnan pesteissä.  
 
Hallituksen jäsenet vuonna 2018: 
 
Lotta Konttas, puheenjohtaja ja lippukunnanjohtaja 
Erika Kangasmäki, lippukunnanjohtajan apulainen, pestijohtaja 
Lauha Aaltonen, ohjelmajohtaja 
Laura Setälä, talousvastaava 
Elina Leiniö, tiedotusvastaava 
Marcelin Müller, ELLI ry:n yhteyshenkilö / johtokunnan jäsen 
Katri Kääriäinen, hallituksen ulkopuolinen sihteeri 
Saara Leppäharju, hallituksen varajäsen 
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9.1 Johtajat 
 
Ryhmänjohtajat vuonna 2018: (K18 = kevätkaudella, S18 = syyskaudella) 
 
Ilvekset (S18) Erika Kangasmäki, Marcelin Müller ja Kirsi Kettula 
Sudet Päivi Kaltiokumpu ja Iiro Lehtiniemi.  

Lisäksi Sanna Luiro (K18) ja Saara Leppäharju (S18) 
Oravat  Elise Valin-Raki 
Ketut Mika Alastalo ja Lotta Konttas (K18) 
-> Kissajätskit Ellen Nordlund, Eeva Stambej ja Helle Peill (S18) 
 
Superlaamat Laura Setälä, Oona Karlsson ja Katri Kääriäinen. Lisäksi Emma  

Sairanen ja Helmi Serpola (K18). 
Kultamansikat Elena Lehikoinen ja Elina Lehtoranta. Lisäksi Minja Kinnunen (K18) ja  

Aino Päätalo (S18). 
Pistepirkot Marcelin Müller ja Erika Kangasmäki (K18), Anni Marin ja Kira Bergius  

(S18) 
Viemärikirahvit Lotta Stambej, Annika Kangasmäki ja Elsa Viljakainen 
Liftarit Elina Leiniö ja Ada Kling 
Nachokikit Tytti Tuomi ja Elina Savilaakso (K18) 
 
Vuonna 2018 kalustonhoitajana toimi Kaisla Hellsten ja jäsenrekisterinhoitajana Tiina Lohela. 

 
10 Yhteistoiminta 
 
Lippukunta osallistui aktiivisesti lippukuntaryhmittymä Espoonlahden lippukunnat ry:n (ELLI)        
toimintaan. Lippukunnan edustajina ELLI:n johtokunnassa toimi varsinaisena jäsenenä Iiro         
Lehtiniemi ja varajäsenenä Marcelin Müller. ELLI:n lisäksi jäsenistämme Alina Konttas toimi           
EPT:n hallituksessa, Tiia Merenheimo PäPa:n hallituksessa, Katriina Valkeapää SP:n         
hallituksessa ja Iiro Lehtiniemi PäPa:n piirineuvostossa. 
 
Lippukunnan taustayhteisönä toimi Espoonlahden seurakunta, ja lippukunta kokoontui        
seurakunnan omistamissa tiloissa. Osallistuimme lippukuntana seurakunnan      
yhteisvastuukeräykseen pitämällä yhteisvastuuviikon, jolloin kaikki ryhmät keräsivät       
kokouksissaan rahaa yhteisvastuukeräykseen. Keväällä olimme lisäksi mukana seurakunnan        
Onnenpäivillä leipomalla leivonnaisia myyntiin Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.      
Lippukuntamme osallistui myös itsenäisyyspäivän lipunnostoon nostamalla lipun salkoon.        
Vuoden aikana pidettiin 2 yhteistyötapaamista seurakunnan ja alueen lippukuntien kesken.          
Lippukunnan seppona (seurakunnan partioyhteyshenkilö) sekä lissuna (lippukunnan       
lähisuhdehenkilö) toimi Stella Björkholm. Seurakunnan lissu vieraili vuoden aikana ryhmien          
kokouksissa ja retkillä, minkä lisäksi osa ryhmistä piti kokouksia vierailuina Sodeen.  
 
Lippukunnan taustalla toimiva vanhempaintoimikunta auttoi tarvittaessa tapahtumissa ja        
retkillä. Vanhempaintoimikunnan yhteyshenkilönä toimi vuonna 2018 Atte Stambej. 
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