SOTUNGIN TULIKETUT RY
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Kesäkettu 2019 -kesäleiri
Partiolippukunta Sotungin Tuliketut tarjosi vuonna 2019 Hakunilan suuralueen lapsille ja nuorille
reipasta ja monipuolista partiotoimintaa. Toimintaa toteutettiin ryhmittäin, ikäkausittain sekä koko
lippukunnan voimin partio-ohjelman mukaisesti. Kokoontumistiloina ryhmät käyttivät Hakunilan kirkon
alakerran yhtä huonetta (eli koloa) ja Nissaksen asukaspuiston tiloja. Johtajisto käytti kokouksiinsa
myös Skomarsin torppaa. Syksy- ja kevätkausilla järjestetyillä retkillä suunnattiin joko piirin tai
lippukuntien partiokämpille tai telttailemaan metsään. Lisäksi lippukunnasta osallistuttiin vantaalaisten
lippukuntien aluejärjestön Partiokannuksen, piirin eli Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) sekä
Suomen Partiolaisten eli SP:n järjestämiin tapahtumiin. Kesän kohokohta oli lippukunnan oma
kesäleiri!

Toimintaa kaiken ikäisille
Lippukunnassa oli 31.12.2019 119 jäsentä. Jokaiselle ikäkaudelle järjestettiin partio-ohjelman ja sen
tavoitteiden mukaista toimintaa niin viikkokokouksissa kuin tapahtumissakin. Syyskauden alussa
järjestimme markkinointi- ja aloitustapahtuman Partiostartin, joka houkutteli hakunilalaisia partion
pariin ja esitteli toimintaa kaikille partiosta kiinnostuneille.
Haasteita ryhmien toimintaan toi edelleen jatkuvasti ahtaammaksi käyvä partiokolo. Hakunilan kirkon
alakerran yksi huone (jota käytetään myös varastona) ei palvele tarkoitustaan partiolaisten
kokoontumistilana; pienessä huoneessa ei isompi ryhmä mahdu tekemään oikein mitään. Muut

kokoontumispaikkaamme, Nissaksen Asukaspuisto Neliapila ja Nissaksen päiväkodin sali ovat hyviä
tiloja kokoontumisille, mutta säilytystilaa niissä ei ole. Kolmen tilan välillä kulkeminen ja tavaroiden
siirteleminen hankaloitti lippukunnan yhteisten tavaroiden hallinnointia ja esimerkiksi retkilappujen
jakamista.

Ryhmien toiminta
Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaryhmät kokoontuivat viikoittain; kevät- ja syyskausilla kummallakin
n. 18 kertaa. Samoajat kokoontuivat lähes viikoittain. Vaeltajat kokoontuivat vaihtelevammin
nuorempien partiolaisten ryhmien johtamisen ohessa.
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Sudenpennut, 7-9-vuotiaat
Kevätkaudella kokoontui 4 sudenpenturyhmää, syyskaudella 3. Viikkokokousten ja ryhmien omien
retkien lisäksi ryhmiä osallistui partiotaitokisoihin: keväällä SuperSupeen ja syksyllä Susen Loikkaan.
PartioPantterit-lauma sijoittui SuSen Loikassa toiseksi. Syyskaudella järjestetylle sudenpentuosaston
yhteiselle retkelle osallistui 15 sudenpentua. Sudenpentujen ikäkausivastaavan pestissä toimi
kevätkaudella Riikka Haltia, syyskaudella Hanna Laine.

Seikkailijat, 10-12-vuotiaat
Kevätkaudella kokoontui 2 seikkailijaryhmää, syyskaudella 3. Viikkokokousten ja ryhmien omien
retkien lisäksi ryhmiä osallistui partiotaitokisoihin: keväällä Törmään ja syksyllä SuSen Loikkaan ja

Laten Laukkaan. Aavikkoketut-ryhmä sijoittui Törmän turkoosissa sarjassa toiseksi ja voitti Laten
Laukan seikkailijasarjan. Huhtikuussa lippukunta järjesti Kokkisodan, johon osallistui 1
seikkailijajoukkue. Syyskaudella järjestettiin seikkailijaosaston oma retki, jolle osallistui 20 seikkailijaa.
Retken toinen yö nukuttiin ulkona laavuissa. Seikkailijoiden ikäkakausivastaavan pestissä toimi Riikka
Haltia.

Tarpojat, 12-15-vuotiaat
Keväällä ja syksyllä kokoontui 2 tarpojaryhmää. Viikkokokousten ja ryhmien omien retkien lisäksi
vartioita osallistui Laten Laukkaan, jossa TTT-ryhmä (ent. OPHP) tuli toiseksi. Lippukunnan
Kokkisotaan osallistui 2 tarpojaryhmää. Lippukunnan kesäleirillä oli oma vaellusosuus tarpojille ja sitä
vanhemmille. Tarpojia osallistui vaellukselle 6. Tarpojien omalle syysretkelle osallistui 9 tarpojaa.
Tarpojaluotsin pestissä toimi syyskaudella Kimmo Kyyrö.
Tarpojaryhmä OPHP voitti syksyllä 2018 Laten Laukka -partiotaitokilpailun. Voittajavartio pääsi
edustamaan Suomea pohjoismaiden 5-Kamp -kisaan kesällä 2019 Nordtreff-leirin yhteydessä. OPHP
voitti myös 5-Kampin!

Samoajat, 15-17-vuotiaat
Keväällä ja syksyllä kokoontui 2 samoajaryhmää viikottain. Keväällä samoajille järjestettiin 4 yhteistä
samoajailtaa ja yksi retki, jolle osallistui 5 samoajaa. 5 samoajaa osallistui PäPan Samoajat Gone
Wildiin. 2 samoajaryhmää osallistui lippukunnan Kokkisotaan, ja voitto meni
Hattivattidiivat-samoajaryhmälle. Samoajat kävivät myös avustamassa nuorempien ryhmien
kokouksissa. Kesällä PäPan IHQU-samoajaleirille osallistui 4 samoajaa. Syyskaudella 7 samoajaa
osallistui SP:n SamoajaExploon ja 8 samoajien omalle retkelle. RO- eli ryhmänohjaajakurssille
osallistui 1 samoaja. Kevään lippukuntaretkellä ja kesäleirillä samoajat osallistuivat ohjelman
vetämiseen ja suunnitteluun nuoremmille lippukuntalaisille. Syyskaudella moni samoaja aloitti
ryhmänjohtajana nuoremmille. Samoajaluotsi Iiris Kihlström tuki ja kannusti samoajia toiminnan
toteuttamisessa.

Vaeltajat, 18-22-vuotiaat
Vaeltajaikäisillä viikkotoimintana oli pääsääntöisesti ryhmänjohtaminen. Vaeltajat toimivat
lippukuntaretkellä ja kesäleirillä erilaisissa pesteissä.

Aikuiset
Aikuisryhmä Kettukarkit osallistui toukokuussa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
kevät-partiotaitokisoihin, ja voitti ruskean sarjan! Lippukunnan johtokolmikko sekä mentor osallistuivat
partioviikolla Partiojohtajien juhlaillalliselle. Elokuun lopulla pidetyille Johtajatulille osallistui
lippukunnasta 6 aikuista. Lippukunta tuki rahallisesti aikuisten partiolaisten osallistumista
juhlaillalliselle sekä Johtajatulille kiitoksena vapaaehtoistyöstä.

Yhteiset, ikäkausirajat ylittävät tapahtumat
Huhtikuussa järjestettiin koko lippukunnan yhteinen retki Kiljavan alakämpällä satuteemalla.
Seikkailijat ja sitä vanhemmat nukkuivat kaminateltoissa. Retkelle osallistui 74 henkeä
sudenpennuista aikuisiin. Huhtikuussa lippukunnan järjestämään Kokkisotaan osallistui 5 ryhmää.
Teemana oli street food, ja voitto meni Hattivattidiivat-samoajaryhmälle. Kevätkausi päättyi
lippukuntalaisten ja perheiden yhteiselle Kevätnuotiolle, joka järjestettiin toukokuussa Sotungin
urheilupuiston laavulla. Kevätnuotiolla naulattiin ja otettiin käyttöön lippukunnan uusi lippu. Pitkän
linjan aktiivijohtajien lisäksi jokaisesta ryhmästä valittiin edustaja naulaamaan yksi naula lippuun.

Lippukunnan lipun naulaus Kevätnuotiolla.
Syyskausi alkoi kaikille avoimella Starttitapahtumalla. Joulukuussa järjestimme
varainkeruutapahtumana itsenäisyyspäivän myyjäiset. Osallistuimme myös itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelukseen lippukulkueena, kolehdinkerääjinä ja tekstinlukijoina. Syyskausi päättyi
partiolaisten ja perheiden yhteisessä Puurojuhlassa, joka pidettiin Itä-Hakkilan koululla. Juhlassa
kiitettiin, jaettiin merkkejä, annettiin partiolupaukset ja syötiin joulupuuroa. Vuoden tulikettuna palkittiin
akela Sanna Rajanen. Johtajiston pikkujouluissa käytiin Prison Islandissa ja syömässä Raxissa
kiitoksena syksystä.
Kesäleiri Kesäkettu 2019
Heinäkuussa lippukunta järjesti oman viikon mittaisen kesäleirin, Kesäkettu 2019, Maskussa
Linnavuoren Eräkeskuksessa. Leiri alkoi tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten osalta parin
päivän vaelluksella Kuhankuonon retkeilyalueella. Vaellukselle osallistui 18 lippukuntalaista.
Nuoremmat partiolaiset liittyvät mukaan leirille vähän myöhemmin, ja loppuleirin ajan koko lippukunta
vietti yhdessä hauskan kesäleirin pelastus-, seikkailu- ja vesilaaksojen ympärillä. Leiriläisiä oli
yhteensä 54. Vaelluksen johtajan pestissä toimi Kimmo Kyyrö ja leirinjohtajana Suvi Immonen.

Ulos koloilta
Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuonna 2019 oli Ulos koloilta. Ohjelmapainotuksen myötä oli
tarkoitus toteuttaa enemmän ryhmien viikkotoimintaa muualla kuin tutulla kololla. Ryhmät kävivät
vierailulla mm. Fazerilla, Kansallisteatterissa ja Kiasmassa. Lisäksi PartioPandat-lauma osallistui
Sudarisiivet-tapahtumaan Malmin lentokentällä.

Symboliikka
Lippukunnalle suunniteltiin ja tilattiin oma lippu keväällä 2019. Lippuprojektin vetäjinä olivat Suvi
Immonen ja Elina Hiltunen sekä piirtäjänä Elisa Roinisto. Lippu teetettiin Applikointistudio & Mosaik
Marketingilla, ja sen hinnaksi tuli 1281,80 euroa.

Tulikettujen lippu. Eteenpäin katsova kettu on reipas, utelias ja aktiivinen. Kettua ympäröivä köysi ja
merimiessolmu symboloivat maailman partioliikkeen yhtenäisyyttä ja sen lujuutta sekä kahden
lippukunnan yhdistymistä yhdeksi.

Viestintä ja markkinointi
Lippukunta käytti pääviestintäkanavanaan nettisivuja, joita täydensivät Facebook ja Instagram.
Sosiaalisen median sisältö oli suunnattu jäsenille, heidän huoltajilleen, yhteistyötahoille sekä
ylipäätään partiosta kiinnostuneille. Jaoimme infoa ja terveisiä tapahtumista, lippukunnan fiiliksiä sekä
yleistä tietoa partiosta. Jäsenille ja heidän huoltajilleen viestimme lisäksi sähköpostitse sekä ryhmien
illoissa jaettavilla infokirjeillä.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Helmikuun Lionsien talviriehaan järjestimme tikkupullanpaistoa nuotiolla. Nissaksen kyläpäivässä
toukokuussa Aavikkoketut-ryhmä piti valokuvasuunnistusta. Hakunilan seurakunnan perheiden
grilli-illassa kesäkuussa esittelimme toimintaamme ja järjestimme valokuvasuunnituksen. Elokuussa
pidimme ‘paista itse lettu trangialla’ -pistettä Itä-Hakkilan kyläjuhlassa. Yhteistyön tarkoituksena oli
tutustua alueen muihin toimijoihin sekä näkyä osana Hakunilan aktiivista yhdistys- ja järjestötoimintaa.
Taustayhteisömme Hakunilan seurakunta tarjosi lippukunnallemme kokoontumis- ja varastotilat.
Lippukuntamme osallistui itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen.

Talous
Avustukset
Lippukunta haki ja sai avustuksia Vantaan kaupungilta 2800 euroa sekä Hakunilan seurakunnalta
1000 euroa. Hakunilan Lions Clubilta saimme 400 euron avustuksen kesäleirille.

Varainkeruu
Varainkeruu painottui loppusyksyyn, eli adventtikalentereiden myyntiin sekä itsenäisyyspäivän
joulumyyjäisiin. Lippukunta myi adventtikalentereita yhteensä 1212 kappaletta! Vuonna 2019
adventtikalenterin hinta oli 10e, ja lippukunta sai tuottoa 4,5 euroa /kalenteri. Lisäksi jokaisesta
myydystä kalenterista meni 0,5 euroa myyjän omalle ryhmälle. Tuottoa lippukunta sai kalentereista
5454 euroa, joista 470,50 euroa suunnattiin ryhmille. Tonttumerkkejä (12 myytyä kalenteria) jaettiin 51
kappaletta ja kultaisia tonttumerkkejä (100 myytyä kalenteria) 1 kappale. Järjestimme
myyntitempauksen kauppakeskus Dixissä marraskuussa. Joulukampanjapäälliköiden pestissä
toimivat Minna Ikonen ja Sanna Rajanen.
Itsenäisyyspäivän joulumyyjäisistä ryhmät saivat tuottoa yhteensä 2171,90 euroa suoraan ryhmien
omaan toimintaan. Arpajaisista tuottoa tuli 515 euroa ja puffetista 352,75 euroa. Puffettuotto menee
samoajaryhmien toimintaan.

Tontti 2015 -projekti 2.0
Tontti 2015-projekti tähtäsi siihen, että voimme vuoden 2015 loputtua lähteä retkelle omalle maalle eli omistamallemme tai vuokraamallemme tontille tai vaihtoehtoisesti valmiille kämpälle. Rahaa on
kerätty vuosittain erilaisin varainkeruukampanjoin. Tonttia ei ole vielä löytynyt, ja aloimme syksyllä
2019 pyöritellä vaihtoehtoja ja miettiä toista suunnitelmaa; omaa laavua Sotunkiin!

Lippukunnan johtaminen ja johtajisto
Hallitus
Lippukuntaa johti hallitus, joka kokoontui muutaman kerran toimintakauden aikana. Erityisesti
lippukunnan johtokolmikko osallistui aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti lippukunnan asioiden
hoitamiseen. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestettiin lippukunnan sääntöjen vaatimalla
tavalla.
Hallituksen jäsenet vuonna 2019
Essi Haltia
lippukunnanjohtaja
Riikka Haltia
ohjelmajohtaja, jäsenrekisterinhoitaja
Iiris Kihlström
pestijohtaja
Satu Partanen
taloudenhoitaja
Suvi Immonen
sihteeri, somevastaava
Minttu Aittola
kolovastaava

Johtajisto
Johtajaneuvostoon (JN) kuuluvat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. JN kokoontui noin joka toinen
kuukausi. Joka toinen kuukausi kokoonnuttiin ikäkausijohtajien kesken luotsin johdolla. Näiden lisäksi
johtajisto tapasi ja suunnitteli toimintaa tammikuun alussa johtisviikonlopussa, ja kesäkuussa
johtispäivässä. Johtajahuoltona järjestettiin pikkujoulut.

Lippukuntalaisten pestit piirissä:
Elina Hiltunen
piirineuvosto, varajäsen
Anneli Kihlström
aikuisryhmä, jäsen
Eerika Kihlström
samoajaleiri, johtaja
Iiris Kihlström
piirineuvosto, jäsen
Siiri Kihlström
lippukuntavalmentaja
Kimmo Kyyrö
sudenpentujaosto, jäsen
Hanna Laine
piirineuvosto, varajäsen

Hyvä johtajuus
Lippukunnassa painotetaan pestaamisen tärkeyttä, eli jokainen pestattu iästään riippumatta tietää,
mitä omaan pestiin kuuluu, mitä häneltä odotetaan ja keneltä hän saa apua. Lippukunnan nimetyt
ikäkausiluotsit sekä ohjelmavastaava ja pestijohtaja pitivät huolta, että ryhmien toiminta oli
monipuolista, laadukasta ja partio-ohjelman mukaista, ja että ryhmien johtajat saivat tarvitsemaansa
tukea. Aktiivisesta ja tunnollisesta tekemisestä sai myös kiitosta, kannustusta ja tsemppausta mm.
kiitospinssein ja ansiomerkein.

Kurssit ja koulutukset
Koulutusta tarjottiin aktiivisesti pestien ja mielenkiinnon mukaan, esimerkiksi ensiapu-,
ikäkausijohtajuus- ja Ko-Gi-kurssit. Leikkikursseilla oli useampi osallistuja. Ryhmänohjaajakurssille
(ROK) osallistui yksi samoaja. PJ-illallinen ja Johtajatulet olivat osa koulutusta.
Partiojohtajaperuskurssille (PJPK) ei osallistunut jäseniä tänä vuonna. Jäsenten kouluttautumisesta
huolehti pestijohtaja Iiris Kihlström.

Johtajistoa tammikuun johtiksella.

Vuonna 2019 toiminta oli partioihanteiden ja kasvatustavoitteiden mukaista, tavoitteellista
nuorisotoimintaa.

