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1 Yleistä 
  
Haukkavuoren Haltiat ry järjestää lapsille ja nuorille kasvattavaa, päihteetöntä ja          

ulkoiluhenkistä partiotoimintaa vuoden ympäri. Lippukunnassa toimii useita viikoittain        

kokoontuvia ryhmiä, jotka jakautuvat viiteen eri ikäkauteen. Ikäkausien toiminnalla on omat           

erityispiirteensä ja tavoitteensa, ja toiminta ikäkaudesta toiseen on nousujohteista. Lisäksi          

lippukunnassa toimii partioikäkaudet ylittäneitä aikuisia toiminnan mahdollistajina. 

 

2 Ikäkausitoiminta 
  

Viikoittaista toimintaa lippukunnassa ovat ryhmien kokoukset. Kokouksissa ryhmät        

toteuttavat omalle ikäkaudelleen suunniteltua Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa.       

Partiokokoukset ovat tärkein toiminnan muoto lippukunnassa retkien ohella. 

 

Keväällä 2021 lippukunnassa toimii 16 ryhmää: 

3 sudenpentulaumaa 7–9 v. Jänikset, Ketut, Ilvekset 

2 seikkailijajoukkuetta 10–12 v. Hiirihaukat, Moominkilpikonnat 

3 tarpojavartiota 12–15 v. Rasittavat lokit, Superlaamat, Kultamansikat 

4 samoajavartiota 15–17 v. Pistepirkot, Liftarit, Viemärikirahvit, Nachokikit 

4 vaeltajavartiota 18–22 v. Wompatit, Ankka, Miässiivoojat, Himpulat 

 

Syksyllä osa ryhmistä siirtyy seuraavaan ikäkauteen (Ilvekset, Moominkilpikonnat,        

Kultamansikat, Nachokikit, Himpulat). Tavoitteena on perustaa syksyllä yksi uusi         

sudenpentulauma. 

Kokouksissa opetellaan ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja, harjoitellaan retki-,         

ensiapu- ja rakentelutaitoja sekä muita partiotaitojen perusteita. Ryhmien toiminnan         

suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat tukena ryhmien luotsit. 

Samoajat ja vaeltajat johtavat nuorempia ikäkausia ja järjestävät näille viikkotoimintaa          

luotsien tukemana. Lisäksi samoajia ja vaeltajia toimii hallituksessa ja lippukunnan muissa           

vastuutehtävissä, minkä lisäksi he toteuttavat myös tapahtumia ja muita projekteja. 

Tavoitteena on, että samoajat ja vaeltajat toteuttavat omaa ohjelmaansa ja kokoontuisivat           

säännöllisesti partion merkeissä. Varsinkin vaeltajakokouksia voi olla harvemmin,        

esimerkiksi kerran kuussa ryhmän jaksamisen mukaan. 
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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 2021 leiri on EPT:n kesäleiri Väiski heinä-elokuun vaihteessa.            

Koko lippukunta retkeilee yhdessä perinteisellä jouluretkellä marraskuussa. 

Sudenpennut retkeilevät keväällä ikäkauden yhteisellä viikonloppuretkellä. Lisäksi       

sudenpentulaumoja kannustetaan osallistumaan vuoden aikana johonkin      

sudenpentutapahtumaan tai pitämään oma päiväretki.  

Keväällä ryhmiä kannustetaan pitämään oma yöretki. Seikkailijat ja tarpojat retkeilevät          

ikäkauden yhteisillä yöretkillä syksyllä ja ikäkaudesta seuraavaan siirtyvät ryhmät         

osallistuvat yhden yön siirtymäretkelle tai -päivätapahtumaan. Seikkailijajoukkueet ja        

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

Samoajia ja vaeltajia kannustetaan retkeilemään keskenään omilla retkillään ja         

osallistumaan ikäkausien omiin tapahtumiin. Syyskauden alussa johtajisto kokoontuu        

läpikäymään tulevaa kautta. Yleisesti kaikkia ikäkausia kannustetaan aktiiviseen retkeilyyn. 

Johtajistolle järjestetään kauden aikana myös johtajahuoltoa. Tarkoituksena on toteuttaa         

ainakin muutama johtajahuolto vuoden 2021 aikana (tapahtuma, ilta, tms.). Johtajahuoltoja          

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

ja Espoonlahden seurakunnan yhteistyössä järjestämään johtajahuoltoon. 

 
4 Koulutustoiminta 

  
Kouluttautuminen halutaan saada näyttäytymään hyödyllisenä ja mukavana, jotta johtajat         

kiinnostuvat ilmoittautumaan kursseille. Vuonna 2021 tavoitteena on, että tarpojista         

samoajiin siirtyvät käyvät syksyllä ryhmänohjaajakurssin (ROK) ja vaeltaja-ikäisistä        

mahdollisimman moni kävisi Partiojohtajan peruskurssin (Pj-Pk). Myös partiojohtajan        

jatkokurssille eli KoGi-kurssille osallistumiseen kannustetaan. Jokaista ryhmänjohtajaa tai        

muissa pesteissä toimivaa kannustetaan käymään jokin omaa pestiä tukeva kurssi vuoden           

aikana. PäPan kurssi-ilmoittautumiset ovat kolme kertaa vuodessa: helmikuussa, elokuussa         

ja marraskuussa ja tavoitteena on pitää huoli siitä, että johtajat saavat tietoa mahdollisista             

kursseista ajoissa ja osaavat ilmoittautua oikeaan aikaan. 
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4.1 Ansiomerkit 

Ansioituneille lippukunnan jäsenille haetaan vuosittain Espoon Partiotuen,       

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten ansiomerkkejä. Ansiomerkkejä       

haetaan neljä kertaa vuodessa. Ansiomerkkiehdotusten tekemisestä ja hakemustekstien        

kirjoittamisesta vastaa ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkitoimikuntaa vetää Iiro Lehtiniemi. 

 

5 Kilpailutoiminta 
  

Lippukunnan ryhmiä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti partiotaitokilpailuihin, joissa       

testataan ja harjaannutetaan opittuja taitoja, kasvatetaan ryhmähenkeä sekä saadaan hyviä          

partiokokemuksia. Tämän lisäksi kilpailut tarjoavat ryhmille mielekästä tekemistä retkien         

ohelle. Tavoitteena on, että vuonna 2021 jokainen toimintaryhmä osallistuisi vähintään          

yhteen ikäkaudelle sopivaan kilpailuun ja johtajaikäiset lähtisivät myös yhdessä kisaamaan.          

Erityisesti vanhempia ikäkausia kannustetaan kisaamaan Espoon Punasessa syyskuussa. 

Lippukunta tukee kilpailuihin osallistumista, mutta mahdolliset erilliskulut voidaan veloittaa         

erikseen. Lippukunnan tuen tarkoituksena on tukea aktiivisen kisakulttuurin muodostumista.  

 

6 Toiminnan tavoitteet 
  

Vuonna 2021 jatkamme työskentelyä kohti vuonna 2019 yhdessä lippukunnan johtajiston          

kanssa Haaveiden lippukunta (HaLi) -työpajassa asetettuja tavoitteita: verkostoituminen        

sisäisesti ja muiden lippukuntien kanssa, hallituksen näkyvyys sekä johtajiston         

yhtenäistäminen. 

Lippukunnan sisäistä verkostoitumista lisätään järjestämällä kevätkauden päätteeksi koko        

lippukunnan yhteinen kauden päätöstapahtuma. Ryhmiä kannustetaan edelleen pitämään        

yhteisiä retkiä ja osallistumaan myös Ellin, EPT:n ja PäPan järjestämiin tapahtumiin, mikäli            

mahdollista. 

Vuoden 2021 alussa hallitus esittäytyy lippukunnan Instagram-tilillä, jotta jokaiselle jäsenelle          

olisi selvää, keitä hallituksessa toimii. Vuoden alussa hallitus myös askartelee huiveihinsa           

yhtenäiset huivimerkit, jotka indikoivat henkilön kuuluvan hallitukseen. Tämä lisää yleistä          

tietämystä siitä, kuka on hallituksessa, ja kiinnittäisi myös lasten huomion hallituksen           

olemassaoloon. 
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Kuukausittaisten johtajaneuvostojen yhteydessä järjestetään ainakin ajoittain myös       

johtajahuoltoa. Muutenkin johtajanuevostojen osallistumisprosenttia pyritään kasvattamaan      

aktiivisemmalla mainonnalla ja osuvammilla teemoilla. Johtajaneuvosto olisi hyvä paikka         

koko johtajistolle nähdä ja tutustua paremmin toisiinsa. Tämän lisäksi vähintään kerran           

kaudessa järjestetään erillinen johtajahuoltotapahtuma. 

HaLi-tavoitteiden lisäksi vuonna 2021 pyritään aktivoimaan erityisesti aikuisten (yli         

23-vuotiaiden) omaa toimintaa. Tavoitteena on, että aikuiset järjestävät omaa ohjelmaa          

vähintään kolme kertaa vuoden aikana sekä osallistuvat lippukunnan ja johtajiston yhteisiin           

tapahtumiin. 

 

7 Tiedottaminen 
  

Lippukunnan päätiedotuskanavana toimivat kotisivut ja sähköposti, joilla tiedotetaan        

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

seinätiedottein ja kokouksissa jaettavien kirjeiden välityksellä. Vanhemmille ja jäsenille         

lähetetään uutiskirje 4 kertaa vuoden aikana Kuksa-jäsenrekisterin kautta. Myös muu          

virallinen viestiminen johtajien ja vanhempien välillä tapahtuu sähköpostitse Kuksan kautta.  

Johtajisto tiedottaa keskenään sähköpostin ja WhatsApp-ryhmien välityksellä. 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, Instagram-tili ja blogi. Kuvia          

lippukunnan eri tapahtumista ladataan lippukunnan Flickr-tilille. 

 

8 Talous 
  

Lippukunnan talous perustuu vuonna 2021 omatoimiseen varainhankintaan ja avustuksiin.         

Avustuksia haetaan Espoon kaupungilta sekä Espoonlahden seurakunnalta. Omatoimisen        

varainhankinnan tärkein muoto on partiolaisten adventtikalenterimyynti syksyllä. Lippukunta        

osallistuu myös Espoon kaupungin leirivälinelainaamon hoitamiseen, mistä saamme pienen         

korvauksen. Lippukunnan toiminta on voittoa tavoittelematonta. 

Varainhankinnasta ja avustuksista saatavilla varoilla mahdollistetaan viikoittainen ikäkausien        

partiotoiminta, erilaiset kokoustarvikkeet ja kulut partio-ohjelman toteuttamiseksi. Lisäksi        

niillä katetaan kurssi- ja kilpailuosallistumisia, kalustohankintoja sekä tiedotuksen kuluja ja          
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tuetaan retkien ja leirien järjestämistä. Lisäksi retkien ja leirien kuluja - vuokria, muonitusta,             

ohjelmatarvikkeita ja kuljetuksia - katetaan osallistumismaksuilla. 

Lippukunta tukee taloudellisesti kursseille, kisoihin ja tapahtumiin osallistumista. Kisat         

lippukunta maksaa osallistujien puolesta kokonaan. Kursseista lippukunta maksaa pestiä         

tukevia kursseja (kuten akelakurssi ja sampokurssi) yhden kurssin kautta kohti.          

Ensiapukursseja / erätaitokursseja / leikkikursseja ym. maksetaan myös yksi kurssi/kausi.          

Ryhmänohjaajakurssit ja PJ-kurssit lippukunta maksaa osallistujien puolesta kokonaan.        

Kaikkiin kursseihin voi hakea avustusta ja keskustella tapauskohtaisesti. Samoaja- ja          

vaeltajatapahtumat osallistujat maksavat itse, mutta näihin voi myös hakea avustusta. 

Lippukunnan kirjanpito tehdään Tilitin-ohjelmalla. Lisäksi käytössä on Kululaskut.fi palvelu         

kululaskujen tekemiseen ja kuittien säilyttämiseen. Lippukunnalla on MobilePay MyShop tili,          

mitä kautta voidaan vastaanottaa esimerkiksi kalenteri- tai myyjäismaksuja. 

Talousarviossa 2021 leiritoiminnan tuotot ovat 0,00 €, sillä Väiskin leirimaksut ja kuljetukset            

laskutetaan oletettavasti suoraan osallistujilta, eikä tämä näy lippukunnan tilillä. Sen sijaan           

leirimaksuihin on budjetoitu –1000,00 € jolla voidaan tukea leiriosallistumisia. 

 

9 Hallinto 
  

Lippukunnalla on kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta vuoden aikana: kevät- ja         

syyskokous. Lippukunnan hallitus kokoontuu toimintakausien aikana noin kerran kuussa.         

Koko johtajisto kokoontuu johtajaneuvostoihin (JN) noin kerran kuukaudessa. Lisäksi         

ikäkausivastaavat järjestävät ikäkausijohtajien tapaamisia muutaman kerran vuoden aikana. 

 

10 Yhteistoiminta ja sidosryhmät 
  

Lippukunta osallistuu aktiivisesti lippukuntaryhmittymä Espoonlahden lippukunnat ry:n (Elli)        

toimintaan. Lippukunnalla on edustus 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 ja kokouksiin. 
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