
Toiminta  
 

Partiotoiminta koostuu pääosin ikäkausiohjelmasta, retkistä, leireistä, kisoista ja juhlista. 
Toimintaan kuuluu myös vanhemmilla ikäkausilla erilaiset kurssit ja johtajahuoltoa. 
Ikäkausiohjelma vaihtelee hyvinkin paljon ikäkauden mukaan. Partiossa toiminta on jaettu 
viiteen ikäkauteen, jonka jälkeen siirrytään “aikuisiksi”. Suurin osa ikäkausiohjelmasta 
toteutetaan lippukunnan kololla, mutta kannustamme myös kolon ulkopuoliseen toimintaan, 
jotta ikäkausiohjelma olisi monipuolisempaa. Kolon lisäksi lippukuntamme käytössä on oma 
eräkämppä, jonka käyttö on ilmaista lippukuntamme jäsenille ja ryhmille.  
 
Ikäkausitoiminta 
 
Sudenpennut (7-9v) 

- Suhde itseen 
- Suhde toiseen 
- Suhde ympäristöön 
- Suhde yhteiskuntaan 

Seikkailijat (10-12v) 
- Pohjoinen 
- Itä 
- Etelä 
- Länsi 

Tarpojat (12-15v)  
- Leiri-tarppo 
- Yhteiskunta-tarppo 
- Selviytyminen-tarppo 
- Luovuus-tarppo 

Samoajat (15-17v) 
- Tervetuloa samoajaksi 
- Samoajatapahtuma 
- Partiotaitokilpailut 
- Ryhmänohjaajakoulutus 

Vaeltajat (18-22v) 
- Partiojohtaja-peruskoulutus  
- Tervetuloa vaeltajaksi 
- Ulkomaanprojekti  
- Aikuisuuteen  

 
Tästä linkistä pääset partio-ohjelman sivulle → https://partio-ohjelma.fi/ 
Partio-ohjelmasta löytyy jokaiseen ikäkauteen kuuluvat aktiviteetit. Aktiviteetit on jaettu 
pakollisiin ja valinnaisiin. Ohjelmasta löytyy myös jokaiseen ikäkauteen vinkkejä ja neuvoja 
miten ohjelmaa voi lähteä toteuttamaan.  
 
 
 

https://partio-ohjelma.fi/


Lippukunnan vuosittaiset tapahtumat: 
 
Kevätkausi (tammikuu-toukokuu) 

- Yrjönpäiväjuhla 23.4 
- Kevätkokous (ajankohta vaihtelee) 
- Kevätretki (ajankohta vaihtelee) 

 
Kesä (kesäkuu-heinäkuu) 

- Kesäpartio (kesäkuun 2 ensimmäistä viikkoa) 
- Kesäleirit (ajankohdat ja määrä vaihtelee)  

 
Syyskausi (elokuu-joulukuu)  

- Syysretki (syys-lokakuussa) 
- Syyskokous (ajankohta vaihtelee)  
- Johtajiston syysseminaari (loka-marraskuun vaihde)  
- Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12  

 
 
Kolo 
Sipoon Hukkien kolo sijaitsee Nikkilässä kartanon alueella. Kolo sisältää sisävessan, 
keittiön, muutaman toimintahuoneen ja ullakon, jota käytetään pääsääntöisesti telttojen ja 
pressujen kuivatukseen. Koloa pystyy käyttämään myös kokous tai koulutus tilana, sillä 
kolon varustukseen kuuluu 2 valkokangasta ja videotykki. Kolon pihalla sijaitsee tarvikkeiden 
säilytysvarastot sekä nuotiopaikka. Kolo toimii myös mainiona retkipaikkana, koska 
pihapiiriin mahtuu 1-4 puolijoukkuetelttaa. Monet ryhmät pitävätkin ensimmäisen retkensä 
kolon turvallisessa ympäristössä.  
 
Nuotiopaikka: Nuotiopaikalla nuotion saa sytyttää sieltä löytyvään tynnyrinpuolikkaaseen. 
Puita nuotioon löytyy kolon ulkovarastosta (C-varasto). Ennen nuotion sytyttämistä muista 
huolehtia, että sammutusvettä on vieressä ja että metsäpalovaroitus ei ole voimassa.  
 
Keittiö: Kolon keittiön varustuksesta löytyy mikro, hella, uuni, jääkaappi, kahvinkeitin ja 
vedenkeitin. Keittiöstä ruoanlaittoon ja tarjoiluun löytyy keskikokoisia kattiloita ja 
paistinpannuja, leikkuulautoja, erilaisia ruuanlaittovälineitä ja ruokailuvälineitä sekä lajitelma 
eri kokoisia ja näköisiä lautasia. Kolon keittiön kaapeista löytyy myös paljon kuivatuotteita, 
jotka ovat kaikkien käytössä ellei niissä erikseen lue ryhmän nimi. Keittiön kaapeista löytyy 
myös puhtaita pyyhkeitä, vessapaperia, talouspaperia ja siivousvälineitä (imuri, rikkalapio 
yms)  
 
Askarteluhuone (keittiön vieressä): Kololla sijaitsevasta askarteluhuoneesta löytyy paljon 
erilaisia askartelutarvikkeita erilaisiin aktiviteetteihin. Kaikki askartelutarvikkeet ovat ryhmien 
käytössä.  
 
Johtajahuone: Kololta löytyy myös ns. “johtajahuone” (ovessa lukee johtajahuone). 
Johtajahuoneessa pystyy hyvin järjestämään erilaisia kokouksia ja kursseja, jotka vaativat 



valkokankaan. Johtajahuoneesta löytyy myös suuri määrä partioon liittyvää kirjallisuutta, joka 
on liipukuntalaisten vapaassa käytössä.  
 
Ulkovarastot: Kolon pihapiirissä sijaitsee kolme ulkovarastoa (merkattu A,B ja C). 
Varastosta A löytyy retki-tai leirikeittiöön soveltuvia tarvikkeita kuten suuria kattiloita, 
pannuja, ruuanlaittovälineitä, kanistereja, ämpäreitä ja vateja. Varastosta B löytyy retkeilyyn 
soveltuvia varusteita kuten erilaisia telttoja, laavuja, trangioita ja polttoainetta, pressuja ja 
erilaisia työkaluja. Varastosta C löytyy puutavaraa.  
 
Kämppä:  
 
Sipoon Hukkien Kämppä on aito metsurientupa 1930-luvulta ja sijaitsee Sipoossa 
Savijärvellä. Syksystä 2010 alkanut peruskunnostus on tuottanut mukavan retkikohteen 5-10 
hlö ryhmälle sisällä yöpyen tai pihapiirissä 10-100 hlö retkitapahtumalle. 
 
Eräkämppä maastoineen on lippukunnan ryhmien käytettävissä veloituksessa päivä-, yö- ja 
viikonloppuretkille. Sipoon Hukat vuokraa kämppää myös muille partiolippukunnille 50 € 
arkivuorokausi tai 100 € viikonloppu pe-su. 
 
Tutustu kämppään etukäteen katsomalla Kämppäkansio (1.1.2019) 
 
Kysy lisätietoja ja varaa retki → kamppa@sipoonhukat.fi 
 
 
 
 
 
 
 

http://sipoonhukat.fi/wp-content/uploads/kamppakansio-01.01.2019-online.pdf

