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Toimintasuunnitelma 2011 

 
Vuosi 2011 on Partiolippukunta Sipoon Hukat ry:n kolmaskymmenesseitsemäs 
(37.) toimintavuosi.  
 

Yleistä 
Vuonna 2011 lippukunta keskittyy sille ominaiseen peruspartiotoimintaan. 

Lippukunnan tehtävänä on tarjota harrastusmahdollisuus kaikenikäisille uusille ja 
vanhoille partiolaisille. Vuoden aikana ylläpidetään vuoden 2010 kuluessa 
saavutettua monipuolisuutta ja runsautta lippukuntatason tapahtumissa, mikäli 

resurssit siihen riittävät. Lippukunnan jäsenmäärää pyritään kasvattamaan 120 
jäseneen. Lippukunnan aktiivisesti toimivaa johtajistoa laajennetaan jakamalla 

pestejä aikaisempaa suuremmalle joukolle. Toimintaan rekrytoidaan lisää yli 15v 
jäseniä. Jäseniä kannustetaan osallistumaan piirijärjestön tapahtumiin ja sen 
tarjoamaan koulutukseen. Lippukunnan kansainvälisiä yhteyksiä kasvatetaan 

osallistumalla norjalaisen ystävyyslippukunnan Första Tanumin kutsumana 
piiritason partioleirille Norjassa. 

 
Tapahtumat 
Lippukunnan toiminta pohjautuu ryhmien omiin metsä- ja päiväretkiin, joihin 

lippukunta tarjoaa kalustoa ja taloudellista tukea. Lippukunta järjestää yhteisinä 
isoina tapahtumina talviretken, kevätretken, kesäleirin, syysretken, 

syysseminaarin sekä partiolaulu- ja partiotaitokisatapahtumat. Lippukunta 
osallistuu lisäksi kesällä 2011 suurelle partioleirille Norjassa. 

 
Talous 
Partiolippukunta Sipoon Hukkien toiminta rahoitetaan oman jäsenmaksun, 

adventtikalenterikampanjan sekä avustusten avulla. Ryhmät saavat taloudellista 
tukea toimintaansa. Lippukunta sijoittaa rahaa Norjaan leirille lähtevien 

kyyditykseen. Kansainväliseen leiritoimintaan anotaan avustuksia. 
Toimintakiinteistöä ja retkikalustoa ylläpidetään sekä kehitetään tapahtumien 
tarpeiden mukaisesti. Talous pidetään tasapainossa.  

 
Lippukunnan vuokraama eräkämppä saatetaan vuoden 2011 aikana täyteen 

toimintakuntoon. Kämpän vuokra on vuodelta 600 euroa. Kämpän 
kunnostukseen käytetään lisäksi rahaa, mutta säästeliäästi ja siten, ettei se 
vaikuta rajoittavasti lippukunnan muuhun toimintaan. 

 
Tiedotus 

Lippukuntalehti Hukkapostin julkaisua jatketaan. Lehti ilmestyy kolme kertaa 
vuodessa. Lehden sisältöä kasvatetaan. Partiotoiminnalle haetaan aktiivisesti 
näkyvyyttä paikallislehdistä ja yleisötapahtumista. Lippukunnalle kehitetään 

vuoden kuluessa uudet internetsivut ja hankitaan verkkotunnus sipoonhukat.fi. 
Sähköpostilistat toimivat jatkossakin tärkeimpinä tiedotuskanavina jäsenille. 

 
 
 

 



Toimintasuunnitelma 2011  Syyskokous 2010 
Partiolippukunta Sipoon Hukat ry  
 
          

 

  2 / 3 

Tapahtumakalenteri 

Tammikuu  

Viikoittainen toiminta jatkuu    sihu sudenpennut – tarpojat 

Hallituksen järjestäytyminen    sihu hallitus 

Piirimajakka    7.–9.1.  piiri tarpojat 

 

Helmikuu 
Pj-pk 1.osa    4.–6.2.  piiri samoajat – vaeltajat 

Hanki, talvikisat   12.–13.2. piiri tarpojat – vaeltajat 

Muistelemispäivä   22.2.   
Hiihtoloma    vk 8   

Talvileirit    18.–27.2. 

 

Maaliskuu 
Talviretki/laskiaisrieha  5.–6.3.  sihu seikkailijat – vaeltajat 
Talvi SM-kisat      SP tarpojat – vaeltajat 
Kevätkokous    20.3.  sihu 

Jeppe, partioasema   23.3.  piiri samoaj. – vaelt. hallitus 

Lpkj-, ikäkausivast-, kovakoulut. 23.–25.3. piiri  

Kevätkokous    25.3.  piiri hallitus 

 

Huhtikuu 
Pj-pk 2.osa    8.–10.4. piiri  
Tarpojien taitopäivä   9.4.  piiri tarpojat 

Kohtaaminen, paraati, Helsinki 17.4.  piiri  

Partioviikko    18.4 -> 

Yrjönpäiväjuhla     sihu  

Takatalvi 2011   22.–24.4. piiri samoajat – vaeltajat 

Vappu     29.4.–1.5. 

     

Toukokuu 
Kevätretki (huhti-touko)    sihu 

Tarpojatkisat 2011   7.5.  piiri tarpojat 
ROKKI     13.–15.5. piiri samoajat 

Kevät SM-kisat   21.5.  SP tarpojat 

Melontaretki    22.–23.5. piiri tarpojat – samoajat 
Supe/seikk. kisat     alueilla supet – seikkailijat 

 

 

Kesäkuu 
Kesäleiri      sihu supet – tarpojat 
Juhannus    24.–26.6.  

Heinäkuu  

22. Maailmanjamboree Ruotsi  27.7.–7.8. SP tarp. – vaelt. 

 

Elokuu 
Norjan leiri      sihu samoajat – vaeltajat 
Partiopamaus – toiminta jatkuu 25.8.  sihu 
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Luottissemppa    26.–28.8. piiri piirin luottikset  

 

Syyskuu 

Syyskisat    3.–4.9.  piiri samoajat – vaeltajat 

Pj-pk 1.osa, Akela-sampo-luotsi koul. 16.–18.9. piiri  
Syysretki    23.–25.9. sihu 
 

Lokakuu 
Syys-SM kisat    1.–2.10. SP samoajat – vaeltajat 

Adventtikalenteriasiamieskoul. Jako 6.10.  piiri 

Tarpojavihjarit    8.–9.10. piiri tarpojat 
JOTI/JOTA    15.–16.10. sihu/piiri  

Vaeltajavisio    21.–23.10. SP vaeltajat 

Lpkj-, luotsi-, kovakoulutus  28.–30.10. piiri 

Jeppe     29.–30.10. piiri vaeltajat 

Syyskokous    30.10. piiri hallitus 

Marraskuu 

Syysseminaari V   4.–6.11. sihu samoajat – vaeltajat 

Syyskokous    6.11.  sihu  

Pj-pk 2.osa retki, AS, Luotsi, Momu  18.–20.11. piiri  

Puolijoukkueretki   18.–20.11. sihu seikkailijat – vaeltajat 

Firman pikkujoulut     sihu 

Joulukuu 

IP- kulkue ja juhla   6.12.  sihu 

Partioglögit, partioasema  7.12.  piiri vaeltajat 

Leffamaraton, leikkikurssi  10.–11.12. piiri samoajat – vaeltajat 
Hallituksen jatkumo     sihu hallitus 

Pauke 2011    27.–29.12. sihu samoajat – vaeltajat 

 

 
Tapahtumakalenteri on ennakoiva työkalu ensivuoden tapahtumia ja toimintaa silmällä pitäen.  

Päivämäärät saattavat muuttua, mutta niistä tiedotetaan asianomaisia. 
 


