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Yleistä 
Vuosi 2011 oli Partiolippukunta Sipoon Hukat ry:n (myöhemmin SiHu) 37. toimintavuosi. Mennyt 
toimintakausi oli tapahtumiltaan aktiivisempi kuin edellisvuosi 2010. Lippukunnan toiminnassa näkyi hyvin 
Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus, eli erätaidot ja retkeily. Toimintavuoden aikana järjestettiin oma 
Poiju-kesäleiri Lempäälässä koko lippukunnalle ja osallistuttiin elokuussa Norjassa På Grensen -nimiselle 
piirileirille. 

 
Vuoden lopulla oli aistittavissa lippukunnan johtajiston keskuudessa väsymystä ja turhautuneisuutta hyvästä 
vuodesta huolimatta. Lippukunnan jäsenistä melkein puolet on samoaja- ja vaeltajaikäisiä partiolaisia, mutta 
silti tekevien johtajien määrä ei ole riittävä. Toiminnan laajuuden ja laadun ylläpitäminen nykyisellään ei ole 
helppo tehtävä muutaman vastuunkantajan voimin. Lukuisat tehtävät voivat syödä myös 
elämäntapapartiolaisen motivaation harrastusta kohtaan. Lippukunnassa on tarvetta aikuisille, yli 22-
vuotiaille, toiminnan mahdollistajille. 
 
Vuonna 2010 alkanut lippukunnan eräkämppäprojekti eteni huomattavasti vuoden 2011 aikana. Remontin 
valmistuttua eräkämppä tulee kantamaan hedelmää retkitoimintaan tulevina toimintakausina. 
 
 
Tapahtumat 
Paukku 11 -avaustempaus järjestettiin 12.-13.3. Sipoon Nikkilässä. Tapahtuma oli sunnuntaipäivän osalta 
yhteinen Sipoon suomalaisen seurakunnan Talviriehan kanssa, jossa kolme sipoolaista lippukuntaa 
(Puskapartiolaiset, Östersundom scouter ja Sipoon Hukat) järjestivät ohjelmaa jäsenilleen ja Talviriehaan 
osallistujille. Yön yli kestävän retken teemana olivat talviset erätaidot. Retkenjohtajina toimivat Ville Vänskä 
ja Jaakko Haapala. 
 
Atlas 2011 oli vuoden ensimmäinen samoaja- ja vaeltajatapahtuma Porvoon Partiopoukamaan 25.-27.3. 
Retken ohjelmaan kuuluivat mm. retkiolympialaiset, rastirata ja johtajahuoltoa. Retken muonitus mukaili eri 
maiden ruokailutottumuksia. Tapahtuman johtajina toimivat Iikka Salmela ja Oskari Nummela suorittaen 
samalla partiojohtajakurssin välityön. 
 
Riuska 2011, lippukunnan kevätretki, järjestettiin 15.-17.4. Porvoon Partiopoukamassa. Tapahtuma aloitti 
vuoden partioviikon. Retken teemana oli eräretkeily ja retki päätettiin Helsingissä partioparaati 
Kohtaamiseen. Retki oli yhteinen helsinkiläisen Kulman Kiertäjät -lippukunnan kanssa. Retkenjohtajina 
toimivat Alex Herlin (SiHu), Oskari Nummela (SiHu) sekä Atte Sanasvuori (KulKi). 
 
Vappua vietettiin liljatapahtuma Vappumarssin merkeissä 6.-8.5. Marssin järjesti Puskapartiolaiset 
Lövhyddanissa Sipoossa. Sipoon Hukista oli mukana kuusi marssijaa ja kaksi henkilöä toimi huoltotiimissä. 
Lippukunnan osastonjohtaja oli Ville Vänskä. 
 
Poiju 2011 oli vuoden kesäleireistä ensimmäinen ja se järjestettiin 10.-14.6. Pajaniemen leirialueella 
Lempäälässä. Leirin ohjelma painottui vesiaktiviteetteihin. Sudenpennut ja seikkailijat suorittivat leirin aikana 
mm. melontamerkin. Tarpojille järjestettiin leirin yhteydessä siirtymäriitti seuraavaan ikäkauteen Amazing 
Race -periaatteella Lempäälästä Sipooseen. Poijulle osallistui 50 henkilöä. Leirinjohtajina toimivat Krista 
Piispa ja Leo Herlin. 
 
Lippukunta osallistui På Grensen -leirille Norjassa 6.-13.8. Sipoon Hukista lähti 15 samoajaikäistä ja 
vanhempaa lippukuntalaista ystävyyslippukunnan 1.Tanumin vieraaksi piirileirille Etelä-Norjaan Aremarkin 
kuntaan. Leirillä oli noin 300 partiolaista Norjasta, Suomesta sekä Englannista. Matka leiripaikalle taitettiin 
lentokoneella sekä junilla. Norjalaiset ystävät kutsuttiin vastavuoroisesti Uudenmaan Partiopiirin kesän 2012 
piirileirille. Matkanjohtajina toimivat Antti Koistinen ja Ville Vänskä 
 
17.9. lippukunnan sudenpentu- ja seikkailijaikäisille järjestettiin päiväretki Laukkoskella Pornaisissa. Retki 
vietettiin suunnistuksen ja metsään tutustumisen merkeissä. Osallistujia oli 19. Retken johti Krista Piispa. 
 
Ruska II, lippukunnan syysretki, järjestettiin 23.-25.9. kolomme maastossa. Retken teemana olivat 
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leirirakentelu ja erätaidot. Retkelle osallistui 43 henkilöä. Retkenjohtajina toimivat Oskari Nummela ja Eetu 
Elo-Rauta. 
 
JOTA/JOTI on kansainvälinen partiotapahtuma radioaalloilla ja internetissä, joka järjestetään vuosittain 
lokakuun kolmantena viikonloppuna. Sipoon Hukat oli osana tätä tapahtumaa viiden vuoden tauon jälkeen 
kahdeksan henkilön voimin. Pisimmät radioyhteydet saatiin otettua jopa Japaniin asti. Tapahtuman johtajana 
toimi Ossi Mononen. 
 
Syysseminaari V, 21.-23.10, oli johtajaikäisille järjestetty lippukunnan oma koulutus- ja virkistystapahtuma. 
Tapahtuman yhteydessä pidettiin myös lippukunnan sääntömääräinen syyskokous. Tänä vuonna 
ohjelmassa painotettiin tulevan toimintakauden suunnittelua, tulevaa piirileiriä, lippukunnan tehtävää, 
kasvusuunnitelmaa ja me-hengen luontia. Nuoremmille johtajille järjestettiin samassa paikassa myös 
ryhmänohjaajakoulutus eli ROK. Juuso Elo-Rauta johti ROK-kurssia partiojohtajakurssinsa välityönä Leo 
Herlinin avustuksella. Tapahtumapaikkana toimi Rekolan partiomaja ja osallistujia oli yhteensä 30 henkilöä. 
Seminaarin suunnittelivat ja johtivat Juho Pyörny ja Ville Vänskä. 
 
Hiutale 2011 järjestettiin Sipoon Hukkien kämpän maastossa 19.-20.11. Retkellä siistittiin kämpän maastoa 
yhteisvoimin sekä harjoitettiin retkeilytaitoja. Tapahtuma oli osallistujilleen ilmainen. Osallistujia oli 24 
henkilöä. Retkenjohtajana toimi Anssi Ikonen. 
 
IP-juhla 6.12. oli perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto ja - juhla uusin vivahtein. Juhlallisuuksia 
lyhtykulkueen jälkeen oli ehostettu entisestä ja juhlaan tuotu glamour-henkeä pukeutumalla partioasujen 
sijaan juhlavammin. Tuleva piirileiri Huima 2012 oli lisukkeena vahvasti esillä ja jokaisen oli mahdollisuus 
kuvauttaa itsensä Huima-taustan edessä punaisella matolla. Juhlallisuuksiin osallistui arviolta noin 120 
henkilöä. Valmistuvan puheen piti Eetu Elo-Rauta, juontajana toimi Olli Majaluoma ja tapahtuman organisoi 
Ville Vänskä. 
 
Johtajiston perinteinen talviretki Pauke järjestettiin 27.-29.12 lumisessa Sipoonkorven kansallispuistossa. 
Retkellä oli seikkailemassa 10 lippukuntalaista. Retkenjohtajana toimi Kimi Nummela. 
 
Ikäkausitoiminta poiki vuonna 2011 myös uusia tapahtumia. Samoaja- ja vaeltajaikäkausille lanseerattiin 
tapahtumasarja Geekoilua. Tämän liljatapahtumien sarjan oli tarkoitus innostaa vanhoja partiolaisia 
palaamaan tiukemmin aktiivitoimintaan hauskojen ja opettavaistenkin tempausten kautta. Tapahtumia 
järjestettiin yhteensä kolme ja niistä vastasi Alex Herlin.  
 
Lippukunta osallistui kaikkiin Uudenmaan Partiopiirin varsinaisiin kokouksiin. 
 
Partiojohtajakoulutukseen osallistuivat keväällä Iikka Salmela ja Oskari Nummela sekä syksyn kurssille 
Juuso Elo-Rauta. Lippukuntakurssille osallistuivat Juho Pyörny ja Alex Herlin. Luotsikurssille osallistuivat Leo 
Herlin ja Oskari Nummela. 
 
Vuoden aikana retkivuorokausia kertyi yhteensä 218 ja leirivuorokausia 623. 
  
                                                                                           
Ryhmät 
Kevät 2011: 

Karvapäät      sudenpennut  Riikka Lehvonen ja Sanna Mononen 
Tähtipennut  sudenpennut      Päivi Karvinen ja Outi Mononen 
Kelmien kerho  seikkailijat       Veronika Haukeland ja Saara Ilves 
Villiketut      seikkailijat       Venla Väänänen ja Irene Nyberg 
Metsäntoverit      tarpojat       Thomas Olin, Juho Piilola ja Vilho Piilola 
Samoajaryhmä 
Vaeltajaryhmä 
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Syksy 2011: 
Karvapäät      sudenpennut      Riikka Lehvonen ja Sanna Mononen 
Vikkelät sudet   sudenpennut       Laura Suolahti ja Leo Herlin 
Iloiset kalat      seikkailijat       Outi Mononen ja Mari Salminen 
Villiketut      seikkailijat       Krista Piispa 
Keijukerho      tarpojat          Eetu Elo-Rauta ja Tony Kuivasniemi 
Samoajaryhmä 
Vaeltajaryhmä 

 
Viikoittaisten kokousten lisäksi lippukunnan ryhmät järjestivät pitkin vuotta omia päivä- ja yöretkiä. 
 
Vuoden 2011 lopussa lippukunnalla oli 114 jäsentä ja lippukuntaan kuului: 
22 sudenpentua, 
22 seikkailijaa, 
5 tarpojaa, 
25 samoajaa, 
25 vaeltajaa ja 
15 aikuista. 
 
Toimihenkilöt ja hallinto 
Yhdistys piti vuoden aikana sääntömääräisen kevätkokouksen ja -syyskokouksen. 
 
Lippukunnan hallitus kokoontui vuoden aikana 16 kertaa. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana ja 
lippukunnanjohtajana Ville Vänskä, lippukunnan varajohtajana Alex Herlin, sihteerinä Juho Pyörny, jäseninä 
Eetu Elo-Rauta, Anssi Ikonen ja Hilkka Koskikallio sekä varajäseninä Ossi Mononen ja Oskari Nummela. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Antti Koistinen ja Krista Piispa sekä heidän varahenkilöinään Aapo Salmela ja 
Riikka Lehvonen. Rahastonhoitajan tehtävää hoiti vuonna 2011 Eija Bergström. 
 
Kalusto ja talous 
Päävarainhankintakeino toimikaudella oli Suomen Partiolaisten adventtikalenterikampanja. 
Adventtikalentereita myytiin 693 kpl. Lippukunnan jäsenmaksu oli A- ja B-jäsenille viisi euroa sekä C-
jäsenille (kannatusjäsen) 10 - 1337 euroa. Lippukunnan tilit olivat edellisvuosien tapaan Itä-Uudenmaan 
Osuuspankissa ja Aktia Säästöpankissa. 
 
Lippukunnan vuokrasuhde jatkui eräkämpästä Nynäsissä, Savijärvellä. Ryhmät retkeilivät kämpän 
pihapiirissä vuoden aikana useaan otteeseen ja syksyllä retkellä oltiin myös koko lippukunnan voimin. 
Vuoden aikana kämpän pihapiiriä raivattiin, ulkoseiniä maalattiin ja sisätilat remontoitiin perusteellisesti. 
Remontointi ei valmistunut tavoitteiden mukaisesti vuoden loppuun mennessä, vaan kämpän retkikäyttöön 
ottaminen viivästyy arviolta vuoden 2012 kesään. Kämpän kunnostusprojektiin käytettiin vuoden aikana 2088 
€ (sis. vuokran 445 €). Nuotiopaikan, ulkokäymälän ja puukatoksen rakentaminen sekä kämpän 
varustaminen tulevat vielä kuluttamaan lippukunnan varoja. Lippukunta varautui tuleviin hankintoihin 
taloudellisesti jo vuonna 2011. 
 
Monipuolinen ja runsas vuosi vaati ulkopuolista varainhankintaa ja avustuksien hakemista. Kunnan ja 
seurakunnan avustuksilla katettiin lippukunnan peruskiven eli nuorten viikoittaisen ryhmätoiminnan sekä 
vuoden päätapahtumien (lippukunnan retket ja kesäleirit) kulut. Norjan leirimatkaa varten anottiin erikseen 
avustusta mm. Lions Clubeilta ja Suomen Partiolaisilta. Kaupunkilehti Vartin kanssa toteutettiin partioviikolla 
partiolaisten aukeama, minkä mainostuloista osa tuli lippukunnalle. Lisäksi lippukunta suoritti erillisiä 
tehtävänantoja (sytytti ulkotulia juhlapyhinä taloyhtiöille) mahdollistaakseen leirimatkaa ja eräkämpän 
kunnostusprojektia.  
 
Tulevana kesänä 2012 on Uudenmaan Partiopiirin seitsemäs piirileiri Huima, joka pyöräyttää suuret summat 
osallistumismaksuja lippukunnan kautta. Lippukunta järjestää leirikuljetukset molempiin suuntiin yli 50 
henkilölle. Leiriä varten kustannuksiin on varauduttu jo vuonna 2011. 
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Lippukunta uusi majoituskalustoa hankkimalla uuden teltan, koska vanha puolijoukkueteltta oli kulumisen 
vuoksi poistettava käytöstä. Kasvava ja aktiivinen lippukunta vaatii lähitulevaisuudessa kaluston ja 
varusteiden huoltoa, sekä resurssien laajentamista. Vuonna 2011 oli tarkoitus hankkia myös uusi kamiina, 
mikä kustantaa arviolta 500 euroa. Sopivaa kaminamallia ei kuitenkaan ole löydetty, ja hankinta siirtyi 
vuodelle 2012. 
 
Kisatoiminta 
Lippukunta osallistui alueellisiin sudenpentujen ja seikkailijoiden partiotaitokilpailuihin kolmella kisavartiolla: 
kahdella kisapentueella ja yhdellä seikkailijajoukkueella. Sudenpennut suorittivat kisoissa Partiotaitokilpailu -
jäljen. Kilpailussa sudenpennut sijoittuivat sijoille 4. ja 6. Seikkailijat sijoittuivat 5. sijalle. 


