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TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Vuosi 2012 on Partiolippukunta Sipoon Hukat ry:n kolmaskymmeneskahdeksas (38.) toimintavuosi.  
 
Yleistä 

Vuonna 2012 lippukunta keskittyy sille ominaiseen peruspartiotoimintaan, erityisesti piirileiri Huimaan. 
Lippukunnan tehtävänä on tarjota harrastusmahdollisuus kaikenikäisille uusille ja vanhoille partiolaisille. 
Lippukunta panostaa toimintansa laadukkuuteen ja pyrkii ottamaan entistä enemmän huomioon tarjotun 
partio-ohjelman sisällön. Kannustetaan erityisesti lippukunnan ryhmiä aktivoitumaan omassa retkeilyssä. 
Tarkoituksena on ylläpitää menneiden vuosien 2010 ja 2011 aikana aikaansaatua runsasta, monipuolista ja 
toimivaa tapahtumakalenteria.  
 
Lippukunta käy aktiivisesti toimiin koko maassa laskevaa partiolaisten jäsenmäärää vastaan ja pyrkii 
pitämään kiinni jo olemassa olevista jäsenistään sekä tukemaan kasvutavoitteita rekrytoimalla uusia jäseniä 
lippukuntaan aktiivisesti ympäri vuoden. Jäseniä kannustetaan osallistumaan piirijärjestön (Uudenmaan 
Partiopiiri ry) tapahtumiin ja sen tarjoamaan koulutukseen. Kouluttautuminen on lippukunnan jäsenille 
ilmaista.  
 
Toimintakauden 2012 vuoden kohokohta on 7. piirileiri Huima 2012, jonne on kutsuttu ystävyyslippukunta  
1. Tanum Norjasta. Näin pidetään jo neljättä vuotta yllä lippukuntamme kansainvälisiä yhteyksiä. 
 
Kannustetaan lippukuntalaisia olemaan näkyvästi partiolaisia. 
 
Hallinto 
Lippukunnan hallituksen tehtävänä on antaa tukea muille lippukuntapesteissä toimiville johtajille. Hallitus 
valvoo ja ohjaa lippukuntaa. Lippukunnan hallinnossa pyritään aloittamaan vuoden aikana 
sukupolvenvaihdos. Lippukunnan aktiivisesti toimivaa johtajistoa laajennetaan jakamalla pestejä 
aikaisempaa suuremmalle joukolle, kuitenkin hallitusti ja suunnitelmallisesti. Oikeat pestit oikeille ihmisille!  
 
Tapahtumat 
Sipoon Hukkien toiminnan kivijalka ovat vakioidut lippukuntatason yhteiset ohjelmatapahtumat. Lippukunta 
järjestää jäsenilleen talviriehan, kevätretken, kesäleirin, syysretken, syysseminaarin, puolijoukkueretken, IP- 
juhlan sekä johtajiston Paukkeen. Vuonna 2012 Sipoon Hukat osallistuu JOTA/JOTI- tapahtumaan 
edellisvuotta aktiivisemmin. Yrjönpäivänjuhlaan panostetaan. Vuoden 2012 aikana kartoitetaan ja 
mahdollisesti toteutetaan samoaja- ja vaeltajaikäkausille the Next Lempaus. Lisäksi lippukunnan ryhmät 
järjestävät omia retkiään, joihin tarjotaan kalustoa ja taloudellista tukea. Vuoden päätapahtuma on 
Uudenmaan Partiopiirin piirileiri Huima 2012, jolle kaikki lippukuntalaiset voivat osallistua. 
 
Talous 

Partiolippukunta Sipoon Hukkien toiminta rahoitetaan oman jäsenmaksun, varainkeruuhankkeiden sekä 
avustusten avulla. Tärkeimpänä varainhankintakeinona toimii partiolaisten adventtikalenterikampanja. 
Lippukunnan avustukset koostuvat kunnan yleisavustuksesta sekä leiri- ja retkitoiminta-avustuksesta että 
seurakunnan yleisavustuksesta. Lisäksi voidaan erikseen anoa tarvittaessa kohdeavustuksia. 
Partiotoimintaa tukeva kouluttautuminen on jäsenille ilmaista. 
 
Toimintakiinteistöä ja retkikalustoa ylläpidetään sekä kehitetään tapahtumien tarpeiden mukaisesti.  
Talous pidetään tasapainossa jatkossakin.  
 
Lippukunnan eräkämpän käyttö aloitetaan vuonna 2012 ja pihapiiriin rakennetaan nuotiopaikka, puukatos ja 
terassi. Kämpän vuokra on vuodelta 445 euroa. Kämpän varustamiseen ja edellä mainittuihin ehostuksiin 
käytetään rahaa, mutta siten, ettei se vaikuta lippukunnan muuhun toimintaan negatiivisesti. 
 
Viestintä 

Lippukunta tarjoaa jäsenilleen lippukuntalehti Hukkapostin kolme kertaa vuodessa. Lehden sisältöä 
kehitetään ja lehdelle hankitaan lisää tekijöitä. Partiotoiminnalle haetaan aktiivisesti näkyvyyttä 
paikallislehdistä ja yleisötapahtumista. Tavoitteena on, että vuonna 2012 lippukunnan nettisivut ovat 
siirtyneet täysin osoitteeseen sipoonhukat.fi. Sähköpostilistat toimivat jatkossakin tärkeimpinä 
tiedotuskanavina jäsenille. Hyödynnetään lippukunnan viestinnässä sosiaalista mediaa. 
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TAPAHTUMAKALENTERI 

Tammikuu     
Viikoittainen toiminta jatkuu     vk 2   sihu     sudenpennut – tarpojat 
Hallituksen järjestäytyminen              sihu     hallitus 
 
Helmikuu 
Pj-pk 1.osa, ikäkauden ohjelma, luotsik.  3.–5.2.     piiri     samoajat – vaeltajat  
UMPI-Hanki, talvikisat          11.–12.2.     piiri     tarpojat – vaeltajat 
Muistelemispäivä              22.2.         
Talvileirit                  17.–26.2. 
Hiihtoloma                 vk 8         
 
Maaliskuu 

Talvi SM-kisat                       3.-4.3. SP     tarpojat – vaeltajat 
Talviretki/laskiaisrieha          10.–11.3     sihu     seikkailijat – vaeltajat 

Lpkj-, ikäkausivast-, kovakoulut.   16.–18.3.    piiri     samoajat – vaeltajat 
Kevätkokous                18.3.         sihu 

Jeppe, partioasema            21.3.         piiri     samoaj. – vaelt. hallitus 
Kevätkokous                 25.3.        piiri     hallitus 
 
Huhtikuu 

Takatalvi 2011             6.-9.4.         piiri     samoajat – vaeltajat 
Pj-pk 2.osa                  13.–15.4.    piiri     samoajat – vaeltajat 
Partioviikko                 23.4 -> 
Yrjönpäiväjuhla             23.4         sihu     

                 
Toukokuu 
Kevätretki                  4.-6.5.         sihu 
Kevät SM-kisat              19.5.         SP     tarpojat 
Supe-/seikk. kisat              19.–20.5.    alueilla     supet – seikkailijat 
Kevätpirskeet                 26.5.         piiri 
Melontaretki                  26.–27.5.     piiri     tarpojat – samoajat 
 
Kesäkuu 
Jukolan viesti                 15.-16.6. 
Juhannus                  22.–24.6. 
The Next Lempaus                   sihu samoajat – vaeltajat 

Heinäkuu     
Roverway 2012              20.–27.7.     SP 
Huima 2012                  30.7.–7.8.     piiri 
 
Elokuu 
Partiopamaus – toiminta jatkuu     23.8.         sihu 

Luottissemppa              24.–26.8.     piiri     piirin luottikset     
Vaeltajavaltakunta              30.8.-2.9. SP vaeltajat 
 
Syyskuu 

Syyskisat                8.–9.9.         piiri     samoajat – vaeltajat 
Pj-pk 1.osa,                  21.-23.9. piiri 
Ikäkauden ohjelma, luotsik.       22.9.     piiri     
Syysretki                 28.–30.9.     sihu 

Sipoon markkinat                30.9. 
 
Lokakuu 

Adventtikalenterien jako         4.10.       piiri  
Syys-SM kisat                  6.-7.10.     SP     samoajat – vaeltajat 
Tarpojavihjarit              6.-7.10.     piiri     tarpojat 
Lpkj, ikäk, kovakoulutus         12.–14.10. piiri 
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JOTI/JOTA                20.– 21.10.     sihu     

Vaeltajavisio              20.-21.10.     SP     vaeltajat 
Jeppe                     27.10.         piiri     vaeltajat 
Syyskokous                  28.10.         piiri     hallitus 

Marraskuu 
Syysseminaari VI            2.-4.11.     sihu     samoajat – vaeltajat 
Syyskokous                4.11.         sihu     

Pj-pk 2.osa retki             23.–25.11.     piiri     
Puolijoukkueretki            23.-25.11.     sihu     seikkailijat – vaeltajat 
Firman pikkujoulut                  sihu 

Joulukuu 

Partioglögit, partioasema        5.12.         piiri     vaeltajat 
IP- kulkue ja juhla             6.12.         sihu 

Leffamaraton              14.–16.12.     piiri     samoajat – vaeltajat 
Hallituksen jatkumo                   sihu     hallitus 
Pauke 2012                 27.–29.12.     sihu     samoajat – vaeltajat 
 
 
Tapahtumakalenteri on ennakoiva ja alustava työkalu vuoden 2012 toiminnasta.  
Päivämäärät saattavat muuttua ja niistä tiedotetaan erikseen kunkin tapahtuman yhteydessä. 


