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Monipuolista ja aktiivista partiota Hakunilassa 

Partiolippukunta Sotungin Tuliketut tarjoaa Hakunilan suuralueen lapsille ja nuorille 
laadukasta ja energistä partiotoimintaa. Ikäkausien ohjelman pohjana on toiminta luonnossa, 
yhdessä tekeminen ja uusien taitojen oppiminen. Kokoontumistiloina ryhmät käyttävät 
Hakunilan kirkon alakerran yhtä huonetta (eli koloa) ja Nissaksen asukaspuiston tiloja. 
Hakunilan koloa käytetään myös osittain varastotilana. Johtajiston kokouksia ja 
vuosikokouksia pidetään Hakunilan kirkon lisäksi Skomarsin torpalla. Syksy- ja kevätkausilla 
järjestettävillä retkillä suunnataan joko piirin tai lippukuntien partiokämpille tai telttailemaan 
metsään. Lisäksi ryhmät ja jäsenet osallistuvat vantaalaisten lippukuntien aluejärjestön 
Partiokannuksen, piirin eli Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) sekä Suomen 
Partiolaisten (SP) järjestämiin tapahtumiin. Lippukunta osallistuu myös partion ulkopuolisiin 
Hakunilan seudun aluetapahtumiin. 
 
Sotungin Tuliketuissa pääsee toimimaan ryhmässä, ylittämään omia rajojaan ja kokemaan 
uutta. Lippukunnassa kasvetaan itsenäisiksi, vastuuntuntoisiksi ja toimeentarttuviksi 
kansalaisiksi. 
 
Toimintaa kaiken ikäisille 
Jokaiselle ikäkaudelle järjestetään kiinnostavaa, partio-ohjelman mukaista toimintaa niin 
viikkokokouksissa kuin tapahtumissakin. Lippukunnan, aluejärjestön ja piirin yhteisissä 
tapahtumissa kokoontuu koko lippukunta sudenpennuista aikuisiin!  
 
Sudenpennut, 7-9-vuotiaat 
Viikkokokousten, ryhmien omien retkien ja lippukunnan sudenpentuosaston syysretken 
lisäksi sudenpennut osallistuvat lippukuntaretkelle ja Vantaan alueleiri Muiskulle. Ryhmiä 



kannustetaan osallistumaan leikkimielisiin partiotaitokisoihin: keväällä SuperSupeen (PäPa) 
ja syksyllä Susen Loikkaan (Kannus).  
  
Seikkailijat, 10-12-vuotiaat 
Viikkokokousten, ryhmien omien retkien ja lippukunnan seikkailijaosaston syysretken lisäksi 
seikkailijat osallistuvat lippukuntaretkelle ja alueleirille. Partiotaitokisat Susen Loikka ja Laten 
Laukka (Kannus) sekä Törmä (PäPa) tarjoavat seikkailijoille mahdollisuuden testata 
oppimiaan taitoja ja saada uusia kokemuksia. Lippukunta järjestää huhtikuussa partioviikolla 
Kokkisodan, jossa kisaavat ryhmät seikkailijoista ylöspäin. Lisäksi lippukunta järjestää 
keväällä seikkailijavuoden päättävän seikkailijapelin eli Sepelin. 
  
Tarpojat, 12-15-vuotiaat 
Viikkokokousten, ryhmien omien retkien ja lippukunnan tarpojaosaston syysretken lisäksi 
tarpojat osallistuvat lippukuntaretkelle, Kokkisotaan ja alueleirille. Ryhmiä kannustetaan 
osallistumaan Tarpojien Taitopäivään (PäPa) ja pt-kisoihin Törmään, Laten Laukkaan ja 
Hiipivään Haamuun (IVE). Tarpojaryhmille järjestetään lippukunnan omia Koko Ikäkauden 
Tarpojatapaamisia eli KITTejä. 
  
Samoajat, 15-17-vuotiaat 
Samoajien viikkotoiminta perustuu itsenäisesti kokoontuvien ryhmien aktiiviseen, luotsin 
avustuksella tapahtuvaan toimintaan, joka usein sisältää myös seikkailijajoukkueen tai 
tarpojavartion ryhmänjohtajana toimimista. Omien iltojen ohella samoajia kannustetaan 
osallistumaan samoajatapahtumiin, mm. Samoajatreffeille (PäPa), SamoajaExploon (SP) ja 
Hiipivään Haamuun. Myös ROK eli ryhmänohjaajakurssi ja muut piirin ja Kannuksen 
järjestämät kurssit kuuluvat samoajaohjelmaan. Lippukuntaretkellä ja alueleirillä samoajat 
toimivat sopivan kokoisissa pesteissä mahdollistaen osaltaan laadukkaan ja monipuolisen 
ohjelman toteutumisen ja kasvaen samalla ottamaan vastuuta erilaisista projekteista. 
  
Vaeltajat, 18-22-vuotiaat 
Vaeltajaikäisillä viikkotoimintana on pääsääntöisesti ryhmänjohtaminen, mutta vaeltajaikäisiä 
kannustetaan toteuttamaan vaeltajaohjelmaa vaikkapa kerran kuussa. Piirin, SP:n ja muiden 
partiopiirien tapahtumiin voi osallistua yksin tai porukalla. Partiotaitokisoissa pääsee 
pitämään yllä ryhmä- ja kisahenkeä ja omia partiotaitojaan. Vaeltajat toimivat 
lippukuntaretkellä ja alueleirillä erilaisissa pesteissä. 
  
Yhteiset, ikäkausirajat ylittävät tapahtumat 
Huhtikuussa osallistumme kiinnostuksen mukaan piirin järjestämiin partioviikon tapahtumiin. 
Lippukunnan seikkailijat ja sitä vanhemmat ikäkaudet pääsevät kokeilemaan partioviikolla 
ruoanlaittotaitojaan Tulikettujen Kokkisodassa. Toukokuussa järjestetään koko lippukunnan 
yhteinen retki, jonka osallistuja-arvio on n. 80 henkeä. Kevätkausi päättyy lippukuntalaisten 
ja perheiden yhteiselle Kevätnuotiolle, joka järjestetään toukokuussa. 
 
Heinä-elokuussa lippukunta osallistuu Vantaan alueleiri Muiskulle, joka järjestetään 
Padasjoella 28.7.-4.8.2021. Leiri siirrettiin koronatilanteen vuoksi kesältä 2020 vuotta 
eteenpäin. Leirille saavat osallistua kaikki ikäkaudet sudenpennuista lähtien, ja lippukunnan 
osallistujatavoite on 50 henkeä. 
 



Syyskausi alkaa Starttitapahtumalla. Syys-marraskuussa järjestetään ikäkausien omat 
retket. Joulukuussa järjestämme varainkeruutapahtumana itsenäisyyspäivän myyjäiset. 
Syyskausi päättyy partiolaisten ja perheiden yhteiseen joulutapahtumaan. 
 
 

 
Seikkailijaretken sieni- ja marjaretken satoa. 

 
Katsomus- ja rauhankasvatus 
Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuonna 2021 on katsomus- ja rauhankasvatus. 
Katsomuskasvatuksen tarkoitus on tuottaa maailmaan yksilöitä, jotka ymmärtävät ja osaavat 
ilmaista itseään ja pärjäävät elämässä. Kun oma katsomusidentiteetti ja se, mihin turvaa, on 
rakennettu, sitä voi paremmin hyödyntää tasapainoisen elämän osana ja elämän 
kriisitilanteissa. Myös rauhan tuominen yhteiskuntaan suuressa tai pienessä mittakaavassa 
on katsomuskasvatuksen ytimessä. Ryhmät hyödyntävät Suomen Partiolaisten 
ohjelmamateriaalia omassa toiminnassaan. 
 
 
Viestintä ja markkinointi 
Lippukunta käyttää pääviestintäkanavanaan nettisivuja, joita täydentävät Facebook ja 
Instagram. Sosiaalisen median sisältö on suunnattu jäsenille, heidän huoltajilleen, 
yhteistyötahoille sekä ylipäätään partiosta kiinnostuneille. Sisältönä on sekä tietoa partiosta 
ja tapahtumista että lippukunnan kuulumisia ja fiiliksiä. Lisäksi käytämme Facebookin 
maksullista markkinointia mm. varainkeruu- ja jäsenkampanjointiin. Jäsenille ja heidän 
huoltajilleen viestimme lisäksi sähköpostitse sekä ryhmien illoissa jaettavilla infokirjeillä. 



  

Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
Sotungin Tuliketut osallistuu Hakunilan alueen tapahtumiin, kuten Lionsien talviriehaan ja 
Nissaksen ja Itä-Hakkilan kyläriehoihin. Yhteistyön tarkoituksena on tutustua alueen muihin 
toimijoihin sekä näkyä osana Hakunilan alueen aktiivista yhdistys- ja järjestötoimintaa. 
Taustayhteisömme Hakunilan seurakunta tarjoaa lippukunnallemme kokoontumis- ja 
varastotilaa. Lippukuntamme osallistuu vuosittain itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen. 
 

Talous 
Avustukset 
Lippukunta hakee avustuksia Vantaan kaupungilta sekä Hakunilan seurakunnalta.  
 
Varainkeruu 
Varainkeruu painottuu loppusyksyyn, eli adventtikalentereiden myyntiin sekä 
itsenäisyyspäivän joulumyyjäisiin. Adventtikalentereita myy jokainen jäsen, minkä lisäksi 
järjestämme useamman ryhmän yhteisvoimin myyntitempauksia läheisissä 
kauppakeskittymissä. Joulumyyjäisten tuotto menee ryhmien omista myyntipöydistä suoraan 
ryhmien omaan toimintaan. Muiden oheismyyntien eli arpajaisten ja puffetin tuotto 
suunnataan lippukunnan yhteisiin menoihin.  
  
Tontti 2015 -projekti 2.0 
Tontti 2015-projekti tähtäsi siihen, että voimme vuoden 2015 loputtua lähteä retkelle omalle 
maalle - eli omistamallemme tai vuokraamallemme tontille. Rahaa on kerätty vuosittain 
erilaisin varainkeruukampanjoin ja säästämällä. Sopivan tontin löytyminen on osoittautunut 
kovin haasteelliseksi, joten etsimme vaihtoehtoista kohdetta tai tapaa projektille. Kenties 
oma laavu Sotunkiin? Vuonna 2021 startataan projektiryhmä, ja projekti saa nimeensä 
seuraavan numeron: Tontti 2015 -projekti 3.0! 
 
 
Lippukunnan johtaminen ja johtajisto 
 

Hallitus 
Lippukuntaa johtaa hallitus, joka kokoontuu muutaman kerran toimintakauden aikana. 
Hallituksen jäsenet tietävät pestiensä sisältämät tehtävät ja osallistuvat aktiivisesti 
lippukunnan asioiden hoitamiseen. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään 
lippukunnan sääntöjen vaatimalla tavalla. 
 
Johtajisto 
Johtajaneuvostoon (JN) kuuluvat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. JN kokoontuu noin joka 
toinen kuukausi. Joka toinen kuukausi kokoonnutaan ikäkausijohtajien kesken luotsin 
johdolla. Näiden lisäksi johtajisto tapaa ja suunnittelee toimintaa muutamassa päivän tai 
viikonlopun mittaisessa suunnittelutapahtumassa toimintakausien alussa tai lopussa. 
Johtajahuoltoa, esimerkiksi kesävaellus, grilli-ilta tai pikkujoulut, järjestetään ajoittain 
kiitoksena vapaaehtoistyöstä. 
 



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 nimetty ohjelmavastaava pitävät huolta, että 
ryhmien toiminta on monipuolista, laadukasta ja partio-ohjelman mukaista, ja että ryhmien 
johtajat saavat tarvitsemaansa tukea. Aktiivisesta ja tunnollisesta tekemisestä saa myös 
kiitosta, kannustusta ja tsemppausta mm. kiitospinssein ja ansiomerkein. 
 

Kurssit ja koulutukset 
Lippukunnan samoajia kannustetaan osallistumaan Partiokannuksen ryhmänohjaajakurssille 
(ROK), joka tukee ryhmänjohtajana toimimista sekä samoajien tutustumista muiden 
lippukuntien samoajiin. Vaeltajaikäisiä ja aikuisia innostetaan partiojohtajaperuskurssille 
(PJPK), joka taas tukee partiomenetelmän ja kasvatustavoitteiden käyttämistä ja 
soveltamista lippukunnan kaikessa toiminnassa. Myös muuta koulutusta tarjotaan aktiivisesti 
pestien ja mielenkiinnon mukaan, esimerkiksi ensiapu-, ikäkausijohtajuus- ja Ko-Gi-kurssit. 
Jäsenten kouluttautumisesta huolehtii lippukunnan nimetty pestijohtaja. 

 
 

 
Johtajistoa kesäkuun suunnittelupäivässä. 

 
Vuonna 2021 toiminta tulee olemaan partioihanteiden ja kasvatustavoitteiden mukaista, 

tavoitteellista nuorisotoimintaa. 
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Kevätkokous 
JN 
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ikäkausijohtajien kokoukset 
Partioviikko! 

Kokkisota 
Törmä 
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toukokuu 

JN 
Seikkailijapeli 
Lippukuntaretki 
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Johtispäivä 
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kesäleiri Muisku 
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tarpojaretki 
samoajaretki 
Susen Loikka 
Laten Laukka 
Hiipivä Haamu 
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