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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,
13–15 -vuotiaat tarpojia, 15–17 -vuotiaat samoajia ja 18–22 -vuotiaat vaeltajia. Lisäksi
lippukunnassa toimii partioikäkaudet ylittäneitä aikuisia toiminnan mahdollistajina.
Vuonna 2020 Haukkavuoren Haltiat ry:ssä toimi sekä keväällä että syksyllä kahdeksan
ryhmää, joissa kokoontui 7-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Näiden lisäksi lippukunnassa toimi
keväällä ja syksyllä neljä samoajavartiota sekä keväällä kolme ja syksyllä neljä
vaeltajavartiota. Viikottaiseen ryhmätoimintaan osallistui yhteensä 99 lasta/nuorta.
Vuoden 2020 teemana oli verkostoituminen sisäisesti ja Ellin alueella, jäsentemme
kiinnostuksen lisääminen myös hallintopesteihin sekä johtajiston yhteisen tekemisen
lisääminen. Tavoitteiden saavuttamista esitellään laajemmin kohdassa 6.
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Kokoustoiminta

Viikoittaista

toimintaa

lippukunnassa

olivat

ryhmien

kokoukset,

joita

pidettiin

COVID-19-pandemian aikaisten kokoontumisrajoitusten vuoksi ulko- tai etäkokouksina
maaliskuusta alkaen. Kokouksissa tehtiin soveltaen aktiviteetteja, jotka rakentuivat erä-,
leiri- ja kansalaistaidoista, johtamisesta sekä sosiaalisuuden ja luovan ajattelun taidoista.
Lisäksi harjoiteltiin kädentaitoja sekä hengellisyyteen, luonnontuntemukseen ja -suojeluun
liittyviä taitoja. Täysin ulkona tai etänä pidettävät kokoukset vaativat ryhmänjohtajilta
enemmän luovuutta ja soveltamistaitoja, mutta kokouksia pidettiin tästä huolimatta
säännöllisesti. Aktiviteetteja tekemällä opittiin uutta ja valmistauduttiin tuleviin partioretkiin,
-kisoihin,

-leireihin

ja

-vaelluksiin.

Tarkempi

listaus

ryhmistä

ja

johtajista

löytyy

toimintakertomuksen lopusta liitteistä 1 ja 2.

2.1

Sudenpennut 7–9 v.

Lippukunnassamme toimi kevätkaudella 2020 kolme sudenpentulaumaa. Syksyllä 2020
uusille ekaluokkalaisille perustettiin uusi lauma ja vanhimmat sudenpennut siirtyivät
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seikkailijoihin. Sudenpentujen kokouksissa opeteltiin ryhmässä toimimista ja tutustuttiin
partioon leikkien, kädentaitojen ja tarinoiden kautta. Kaksi laumaa kokoontui viikoittain
kololla johtajinaan samoajia, vaeltajia ja aikuisia ja yksi laumoista kokoontui kolon sijaan
seurakunnan nuorisotila Sodessa.

2.2

Seikkailijat 10–12 v.

Lippukunnassa toimi keväällä 2020 kaksi seikkailijajoukkuetta. Syksyllä yksi joukkue siirtyi
tarpojiksi ja sudenpennuista siirtyi yksi lauma seikkailijoiksi. Näin ollen myös syksyllä toimi
kaksi

seikkailijajoukkuetta.

Seikkailijat

oppivat

kokouksissaan

retki-,

ensiapu-

ja

rakentelutaitoja sekä muita partiotaitojen perusteita. Lisäksi seikkailijat oppivat ryhmässä
toimimista ja muita sosiaalisia taitoja. Joukkueet suorittivat seikkailijaohjelman mukaisesti
puolivuosittaiset ilmansuuntamerkit (keväällä etelä ja itä, syksyllä pohjoinen ja länsi). Lisäksi
ryhmät suorittivat taitomerkkejä. Seikkailijat osallistuivat vuoden aikana kahteen Sepeliin.

2.3

Tarpojat 13–15 v.

Tarpojavartioita lippukunnassa toimi keväällä 2020 kolme. Syksyllä yksi tarpojavartio siirtyi
samoajiksi ja yksi seikkailijajoukkue tarpojiksi. Näin ollen myös syksyllä toimi kolme
tarpojajoukkuetta. Tarpojat toteuttivat vuoden aikana yksi-kaksi puolen vuoden mittaista
aktiviteettikokonaisuutta, tarppoa, joissa harjoiteltiin yhteisten tavoitteiden toteuttamista.
Tarpon on tarkoitus loppua päätöstapahtumaan, majakkaan. Majakoiden toteuttaminen ei
ollut kovin aktiivista muun muassa korona-tilanteesta johtuen, vaikka tarppoja suoritettiin.
Ryhmät

suorittivat

selviytymis-tarppo

keskenään
(Kultamansikat)

eri
ja

tarppoja.

Vuoden

yhteiskunta-tarppo

2020

keväällä

(Superlaamat)

suoritettiin
ja

syksyllä

leiri-tarppo (Kultamansikat) ja luovuus-tarppo (Superlaamat). Syksyllä tarpojiksi siirtynyt
ryhmä ei suorittanut tarppoa ollenkaan. Elli ry järjesti vuonna 2020 kaksi KITT:iä, joista
toiseen osallistui tarpojia lippukunnastamme.

2.4

Samoajat 15–17 v.

Lippukunnassa toimi keväällä 2020 neljä samoajavartiota. Syksyllä yksi vartioista siirtyi
vaeltajiksi,

ja tarpojista siirtyi yksi vartio samoajiksi. Samoajavartiot pitivät omia

viikkokokouksia, joiden ohjelman he suunnittelivat samoajaluotsin ohjaamana. Kokouksia
pidettiin kuitenkin edellisvuotta vähemmän, sillä kevään etäkokoukset sekä syksyn osittaiset
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tarjonneet

houkuttelevia

puitteita

samoajaryhmien

kokouksiin.

Samoajaohjelman toteuttamisessa ja suunnittelemisessa huomattiin parannettavaa, sillä
ohjelmaa suoritettiin vähän, vaikka vartiot pitivät kokouksia.
Samoajat johtivat nuorempia ikäkausia, yleensä tarpojia, ja järjestivät näille viikkotoimintaa
luotsien tukemana. Lisäksi samoajia toimi lippukunnan muissa vastuutehtävissä.

2.5

Vaeltajat 18–22 v.

Lippukunnassa toimi keväällä 2020 kolme ja syksyllä neljä vaeltajavartiota. Tavoitteena oli,
että myös vaeltajat toteuttaisivat omaa ohjelmaansa ja kokoontuisivat säännöllisesti partion
merkeissä. Vaeltajakokouksia voi olla harvemmin, esimerkiksi kerran kuussa ryhmän
jaksamisen mukaan. Tästä huolimatta osalla vaeltajavartioista ei ollut yhtään kokousta
vuoden aikana, ja haasteita oli jonkin verran myös mielekkään ohjelman suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Vaeltajat toimivat eri ikäkausiryhmien johtajina, lippukunnan hallituksessa ja muissa isoissa
ja pienissä vastuutehtävissä.
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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 2020 hiihtolomalla järjestettiin EPT:n talvileiri Vinkuli. Hahasta leirille osallistui leirille
kaksi samoajaa, yksi vaeltaja ja yksi aikuinen. EPT:n kesäleiri Väiski puolestaan siirrettiin
kesälle 2021 COVID-19-pandemian vuoksi. Myös lippukunnan yhteinen jouluretki peruttiin.
Kesällä kaikkien yli 7-vuotiaiden partiolaisten oli mahdollista osallistua virtuaaliselle kesäleiri
Bittille Minecraft-palvelimessa.

Lippukunnassa retkeiltiin vuonna 2020 vähemmän kuin yleensä johtuen COVID-19
-pandemiasta. Retkiä päästiin kuitenkin myös järjestämään. Alla järjestetyt retket ja
tapahtumaosallistumiset ikäkausittain.
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Sudenpennut:
●

24.10. ikäkauden yhteinen päiväretki.

Keväällä ei päästy järjestämään ikäkausiretkeä. Sudenpentutapahtumat PäPa:n SuperSupe
keväällä ja EPT:n Pinkki syksyllä peruttiin.
Seikkailijat:
●

29.-30.8. Moominkilpikonnien laavuretki.

●

24.10. seikkailijajoukkue Moominkilpikonnat osallistui PäPan järjestämään Urbaaniin
kaupunkisuunnistukseen.

●

31.10. seikkailijaikäkauden yhteinen päiväretki.

Tarpojat
●

4.-6.9. Superlaamojen retki yhdessä lippukunta Mastonvartijat ry:n samanikäisen
tarpojavartion kanssa

●

9.-11.10. Kultamansikoiden vaellus

Samoajat:
●

14.-15.8. Samoajavartio Pistepirkkojen siirtymäretki.

●

27.-29.11. Pistepirkkojen Valloitus-retki.

Vaeltajavartiot eivät retkeilleet. Lippukunnan aikuiset järjestivät omaa ohjelmaa vuoden
aikana kahdesti: 10.10. pidettiin yhteinen ulkoilu ja 22.11. höperöglögit.
Lippukunnan johtajiston kevään kaudenavaus järjestettiin 18.1. ja 25.1. Elokuussa 15.8.
järjestettiin koko lippukunnan yhteinen kaudenavaus. Elokuun tapahtumaan oli kutsuttu
myös vanhemmat.
Johtajisto tapasi toisiaan johtajaneuvostoissa eli JN:ssä noin kerran kuussa. Tarkoituksena
oli toteuttaa JN:n lisäksi myös muutama johtajahuolto, mutta kokoontumisrajoitusten vuoksi
johtajahuoltoja pidettiin vuoden aikana vain yksi: johtajistokeilaus 14.2. Myös suurin osa
EPT:n ja Elli ry:n johtajahuolloista jouduttiin perumaan.
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Koulutustoiminta

HAUKKAVUOREN HALTIAT

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Tavoitteena oli saada kouluttautuminen näyttäytymään hyödyllisenä ja mukavana, jotta
johtajia kiinnostaisi ilmoittautua kursseille. Vuonna 2020 tavoitteena oli, että tarpojista
samoajiin siirtyvät käyvät syksyllä ryhmänohjaajakurssin ja vaeltaja-ikäisistä mahdollisimman
moni kävisi Partiojohtajan peruskurssin. Myös partiojohtajan jatkokurssille eli KoGi-kurssille
osallistumista oli tarkoitus kannustaa. Tavoitteena oli lisäksi pitää huoli siitä, että johtajat
saavat tietoa mahdollisista kursseista ajoissa ja osaavat ilmoittautua oikeaan aikaan.
Tarpojista samoajiin siirtyvät osallistuivat kaikki ryhmänohjaajakurssille. Pandemiasta
johtuen RO-kurssia ei kuitenkaan saatu toteutettua loppuun. Osallistujat suorittavat kurssin
loppuun vuonna 2021. Vaeltaja-ikäisistä yksi aloitti PJPK:n, muttei suorittanut sitä vuoden
aikana loppuun. Myös KoGi:lle oli yksi ilmoittautuminen, mutta kurssi siirrettiin vuodelle
2021. Lisäksi muutama johtaja osallistui pestiä tukeville kursseille, kuten akelakurssille ja
lippukunnanjohtajakurssille.

4.1. Ansiomerkit
Vuonna 2020 ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajana toimi Iiro Lehtiniemi. Hänen
lisäkseen toimikunnassa ei ollut muita jäseniä. Toimikunnan tarkoituksena on ylläpitää ja yhä
lisätä

kiittämisen

kulttuuria

ja

pohtia

aktiivisesti,

minkälaisia

huomionosoituksia

lippukunnassa olisi hyvä esittää. Toimikunta on pohtinut ansioituneita lippukuntalaisia sekä
hakenut näille ansiomerkkejä piiriltä tai SP:ltä. Ansiomerkkitoimikunta on toiminut
itsenäisesti, mutta haettaviin merkkeihin on kysytty myös lippukunnanjohtajan mielipidettä.
Vuonna 2020 luovutettiin seuraavat ansiomerkit:
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten alaiset merkit:
●

Sudenpääsolki: Mikonsaari Hilkka

●

Tarpojasolki: Tuovinen Pinja

●

Pronssinen ansiomitali: Lohela Tiina

●

Hopeinen ansiomitali: Merenheimo Tiia

Suomen Partiolaisten alaiset merkit:
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●

II lk. Mannerheim-solki: Leiniö Elina, Stambej Lotta, Viljakainen Elsa

●

Hopeinen ansiomitali: Kanniainen Terhi

Kilpailutoiminta
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Lippukunnan ryhmiä kannustettiin 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 oli, että vuonna 2020 jokainen toimintaryhmä
osallistuisi johonkin ikäkaudelle sopivaan kilpailuun. Tämä tavoite toteutui huonosti, sillä
suurin osa kilpailuista peruttiin tai siirrettiin vuodelle 2021 COVID-19-pandemian vuoksi,
kuten Espoon Punanen ja Törmä. Muutamia kilpailuja kuitenkin järjestettiin etätoteutuksena,
ja Hahasta oli aikuisia kisaajia sekä 22.4. järjestetyssä Maailman 8. nopeimmassa
partiotaitokilpailussa että 19.9 järjestetyssä TäysTuho2020:ssä. Lippukunta tuki kilpailuihin
osallistumista. Lippukunnan tuen tarkoituksena oli tukea aktiivisen kisaamisen jatkumista.
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Toiminnan tavoitteet

Vuoden 2020 teemana oli verkostoituminen sisäisesti ja Ellin alueella, jäsenten
kiinnostuksen lisääminen myös hallintopesteihin sekä johtajiston yhteisen tekemisen
lisääminen.
Tavoitteena oli järjestää enemmän ikäkausien yhteisiä tapahtumia, sekä tapahtumia, joihin
muutkin elliläiset olisivat kutsuttuja. Tavoitteena oli myös osallistua aktiivisemmin Ellin
järjestämiin tapahtumiin. COVID-19-pandemian aikaisten kokoontumisrajoitusten takia
verkostoituminen sekä lippukunnan sisäisesti, että Ellin alueella jäi hyvin vähäiseksi. Sekä
sudenpennuille että seikkailijoille järjestettiin kuitenkin vuoden aikana yksi ikäkauden
päiväretki, minkä lisäksi elokuussa järjestettiin yksi koko lippukunnan päivätapahtuma. Ellin
aluetapaamisiin osallistuttiin aiempaa aktiivisemmin, mutta muilta osin osallistuminen Ellin
tapahtumiin oli samaa luokkaa aiempien vuosien kanssa.
Tavoitteena

oli korostaa hallituksen kokousten avoimuutta, ja tehdä hallituksesta

lähestyttävämpi ja tutumpi muulle johtajistolle. Hallitus esittäytyi lippukunnan Instagram-tilillä
lokakuussa, mutta muuten hallitusta ei juuri tehty näkyvämmäksi muulle johtajistolle eikä
hallituksen kokousten avoimuutta tuotu esille. Vuoden 2021 hallitus kutsuttiin kyllä suoraan
vierailemaan vuoden 2020 hallituksen viimeisessä kokouksessa.
Tavoitteena oli lisätä johtajiston yhteistä tekemistä ja tapahtumia. Pandemia vaikutti myös
johtajiston kokoontumisiin, ja vuoden aikana järjestettiinkin vain yksi erillinen johtajiston oma
tapahtuma. Johtajisto kuitenkin kokoontui vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa
Johtajistoneuvostoihin, jotka erilaisin teemoin tarjosivat johtajille omaa tekemistä.
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Tiedottaminen

Lippukunnan päätiedotuskanavina toimivat ulospäin huoltajille ja jäsenille sähköposti ja
WhatsApp sekä johtajiston sisällä WhatsApp. Myös lippukunnan kotisivuja päivitettiin.
Koronapandemian aiheuttamista muutoksista toimintaan tiedotettiin pääosin sähköpostitse.
Tapahtumaviestintä oli koronapandemian vuoksi vähäistä, ja se tapahtui pääosin
sähköisesti. Johtajiston ja ryhmien etäkokouksia pidettiin vuoden aikana erilaisten
videopuhelu- ja etäkokoussovellusten avulla.
Vanhemmille ja lippukunnan jäsenille lähetettiin uutiskirje neljä kertaa vuoden aikana
Kuksa-jäsenrekisterin kautta, ja uutiskirjeet julkaistiin myös nettisivuille. Kuksa toimi
viestintäkanavana myös muuhun viestimiseen ja tiedottamiseen kotien suuntaan. Elokuussa
ennen kauden alkua koteihin lähetettiin kirje kauden alkamisesta ja tulevista tapahtumista.
Osalla vanhemmista ryhmistä on omat WhatsApp-ryhmänsä, joiden kautta johtajat viestivät
lapsille. Näiden lisäksi lippukunnalla on oma Facebook-sivu ja Instagram-tili. Lisäksi
Halkoja-blogiin kirjoitettiin julkaisuja satunnaisesti, erityisesti loppukeväästä julkaistiin paljon
#kotikolona-etäkokousvinkkejä. Lippukunnalla on Flickr-tili tapahtumista otetuille kuville.
Vuonna 2020 päätettiin hankkia Flickr Pro, mutta sitä ei hankittu vielä 2020 aikana.
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Talous

Lippukunnan talous perustui vuonna 2020 omatoimiseen varainhankintaan ja avustuksiin.
Avustuksia saatiin Espoon kaupungilta 3400,00 € sekä Espoonlahden seurakunnalta
1200,00€.

Lisäksi

lippukunta

oli

mukana

pyörittämässä

Espoon

kaupungin

leirivälinelainaamoa, josta saamme 500,00€. Omatoiminen varainhankinta perustui pääosin
partiolaisten adventtikalentereiden myyntiin. Kalenterimyynnistä lippukunta sai 4,50 € / myyty
kalenteri.

Yhteensä

adventtikalentereiden

myynnille

kerättiin

3

639,50

€.

Muuta

varainhankintaa tehtiin 526,75€.
Varainhankinnasta ja avustuksista saatavilla varoilla mahdollistettiin viikoittainen ikäkausien
partiotoiminta, erilaiset kokoustarvikkeet ja kulut partio-ohjelman toteuttamiseksi. Lisäksi
niillä katettiin kurssi- ja kilpailuosallistumisia, kalustohankintoja sekä tiedotuksen kuluja ja
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tuettiin retkien järjestämistä. Lisäksi retkien kuluja, kuten vuokria, muonitusta ja
ohjelmatarvikkeita, katettiin osallistumismaksuilla.
Vuoden 2020 tulos oli 623,80 € ylijäämäinen. Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt 623,80
euron ylijäämä jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Korona vaikutti vuoden 2020 talouteen. Toimintaan budjetoitua rahaa jäi paljon yli retkistä ja
leireistä sekä muista tapahtumista. Rahaa kuitenkin kului esimerkiksi postittamiseen, kun
etätoiminnan materiaaleja lähetettiin jäsenille kotiin. Lisäksi kolon matot päätettiin keväällä
viedä pesuun, kun kololla ei ollut toimintaa. Kiinteitä kuluja, kuten tiedotuksen kulut, oli
normaalisti.
Tapahtumiin osallistuminen oli vähäistä. Kurssi- ja kilpailuosallistumisia oli vuoden aikana
muutamia. Lippukunta ei kerännyt vuonna 2020 kilpailuista lainkaan osallistumismaksuja
jäseniltään, vaan lippukunta kustansi kaikki kurssit ja kisat joihin vuoden aikana osallistuttiin.
Lippukunnan kirjanpito tehtiin vapaaehtoisvoimin kirjanpitojärjestelmä Tilittimen avulla.
Lippukunnalla oli käytössä myös kululaskupalvelu kululaskut.fi kululaskujen tekemiseen ja
kuittien säilyttämiseen. Lisäksi käytössä oli MobilePay MyShop -tili, jonka kautta
vastaanotettiin kalenterimaksuja. Lippukunnan omien tapahtumien laskutus hoidettiin
jäsenrekisteri Kuksan kautta. Lippukunnan toiminnantarkastajina toimivat Elise Valin-Raki ja
Kaisa Särkkä-Pakkala. Taloudenhoitajana toimi Anu Penttinen.
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Hallinto

Lippukunnalla oli kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta vuoden aikana: kevätkokous
maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa. Lisäksi kesäkuussa pidettiin ylimääräinen
lippukunnan kokous vuoden 2020 hallituksen täydentämiseksi, sillä vuoden 2019
syyskokous oli tulkinnut lippukunnan sääntöjä tavalla, joka aiheutti ristiriidan yhdistyslain
kanssa, ja valinnut lippukunnan hallitukseen alle 15-vuotiaan.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 14 kertaa. Johtajiston kevätkaudenaloitukset
pidettiin tammikuussa kololla kahtena peräkkäisenä lauantaina, joista johtajat valitsivat
itselleen sopivan päivän. Näissä kaudenaloituksissa suunniteltiin tulevaa kautta ja vuotta.
Tavoitteena oli myös, että ikäkausivastaavat järjestäisivät ikäkausijohtajien tapaamisia
muutaman kerran vuoden aikana, mutta näitä tapaamisia ei pidetty.
Hallituksen jäsenet vuonna 2020:
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-

Elina Leiniö, puheenjohtaja ja lippukunnanjohtaja

-

Saara Leppäharju, lippukunnanjohtajan apulainen ja ohjelmajohtaja

-

Ada Kling, pestijohtaja

-

Lotta Konttas, talousvastaava

-

Lotta Stambej, tiedotusvastaava

-

Päivi Kaltiokumpu, hallituksen varajäsen ja sidosryhmävastaava

-

Kaisla Hellsten, hallituksen varajäsen

Lisäksi Onerva Pirttimaa toimi hallituksen jäsenenä ja sihteerinä huhtikuulle asti, jolloin
ristiriita yhdistyslain kanssa kävi ilmi eikä hän voinut enää jatkaa hallituksen jäsenenä.
Loppuvuoden ajan hän kuitenkin toimi hallituksen ulkopuolisena sihteerinä.

9.1. Johtajat
Vuonna 2020 kalustovastaavana toimi Kaisla Hellsten ja jäsenrekisterinhoitajana Tiina
Lohela. Sudenpentujen ikäkausivastaavana toimi Elise Valin-Raki. Luotseina toimivat: Erika
Kangasmäki (S20), Elsa Viljakainen, Laura Setälä (K20), Tara Talsio, Marcelin Müller, Rosa
Vannela (K20), Elina Leiniö, Lotta Stambej, Kialiina Tonttila (K20), Lotta Konttas, Janina
Laaksonen (K20) ja Tiia Merenheimo.
Ryhmien nimet ja johtajat löytyvät toimintakertomuksen lopusta liitteestä 1.
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Yhteistoiminta ja sidosryhmät

Lippukunta osallistui aktiivisesti lippukuntaryhmittymä Espoonlahden lippukunnat ry:n
toimintaan. Lippukunnalla oli edustus Elli ry:n johtokunnassa, ja yhteistapahtumia olivat
ryhmänohjaajakurssi

(ROK),

seikkailijoiden

Sepeli-tapahtumat,

koko

ikäkauden

tarpojatapahtumat (KITT) sekä erilaiset johtajahuollot, kuten kesägrillaus. Vuoden aikana
pidettiin neljä aluetapaamista alueen lippukuntien kesken. Näistä kahdessa oli mukana myös
seurakunnan edustus.
Lippukunnalla on taustayhteisösopimus Espoonlahden seurakunnan kanssa. Seurakunta
tarjoaa lippukunnan kokoontumistilat. Lippukunnan oli tarkoitus osallistua muun muassa
Yhteisvastuukeräykseen ja itsenäisyyspäivän lipunnostoon, mutta nämä tapahtumat ja
monet muut peruttiin pandemian takia, eikä niihin siis osallistuttu. Seurakunnan
partioyhteyshenkilönä (seppo) sekä seurakunnan lippukuntayhteyshenkilönä (lissu) toimi
Stella Björkhom. Seurakunnan lissu vieraili vuoden aikana ryhmien kokouksissa.

HAUKKAVUOREN HALTIAT

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Lippukunnan vanhempaintoimikunta ei ole vuoden 2020 aikana ollut aktiivinen.

HAUKKAVUOREN HALTIAT

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Liite 1 - ryhmät ja johtajat 2020

ryhmän nimi
(jäsenten syntymävuosi ja
ikäkausi)

johtajat keväällä 2020

johtajat syksyllä 2020

Jänikset (2013, su)

-

Päivi Kaltiokumpu
Saara Leppäharju
Elise Valin-Raki

Ketut (2012, su)

Mika Alastalo
Stella Börkholm
Satu Hellsten
Kirsi Kettula
Lea Mikonsaari

Mika Alastalo
Stella Börkholm
Satu Hellsten
Lea Mikonsaari

Ilvekset (2011, su)

Kaisla Hellsten
Tuuli Lönnberg
Elina Savilaakso
Tara Talsio

Kaisla Hellsten
Tuuli Lönnberg
Elina Savilaakso
Tara Talsio
Hanna Hujakka
Liekki Salmenkivi

Sudet (2010, su)
→
Hiirihaukat (2010, se)

Päivi Kaltiokumpu
Saara Leppäharju
Emilia Hentula
Iida Toivanen
Emmi Kormano

Selja Rögård
Naomi Kaasinen
Onerva Pirttimaa
Ella Ikonen
Elina Leiniö

Moominkilpikonnat
(2009-2010, se)

Laura Setälä
Oona Karlsson
Katri Kääriäinen

Laura Setälä
Katri Kääriäinen

Kissajätskit (2008, se)
→
Rasittavat lokit (2008, ta)

Ellen Nordlund
Eeva Stambej

Eeva Stambej
Kira Bergius
Anni Marin

Superlaamat (2007, ta)

Aura Viljakainen
Emma Saariaho
Sini Wiman
Inka Sallasmaa

Aura Viljakainen
Emma Saariaho

Kultamansikat (2006, ta)

Elina Lehikoinen,
Elena Lehtoranta
Aino Päätalo

Elina Lehikoinen,
Elena Lehtoranta
Aino Päätalo

Pistepirkot (2005, ta)

Anni Marin
Kira Bergius

-

HAUKKAVUOREN HALTIAT

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Liite 2 - samoaja, vaeltaja ja aikuisryhmät 2020

Kevät 2020

Syksy 2020

Liftarit (2004, sa)

Pistepirkot (2005, sa)

Viemärikirahvit (2004, sa)

Liftarit (2004, sa)

Nachokikit (2003, sa)

Viemärikirahvit (2004, sa)

Wompatit (2002, sa)

Nachokikit (2003, sa)

Vartio Ankka (2001, va)

Wompatit (2002, va)

Miässiivoojat (1999-2000, va)

Vartio Ankka (2001, va)

Himpulat (1997-1999, va)

Miässiivoojat (1999-2000, va)

Aikuisten höperöryhmä (ai)

Himpulat (1997-1999, va)
Aikuisten höperöryhmä (ai)

