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Toimintakertomus vuodelta 2012
1

Hallinto

1.1 Hallinto ja virkailijat
Lippukunnan hallitukseen kuuluivat vuonna 2012:
Laura Saarlo
Oliver Ojala
Niklas Lindström
Reetta Määttänen
Maija Piekkala
Marja Saarinen
Inga Taivaloja

lippukunnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
lippukunnanjohtajan apulainen

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.
Lisäksi lippukunnassa toimivat seuraavat virkailijat:
Rahastonhoitaja
Kirjanpitäjä
Jäsenrekisterihoitaja
Sihteeri
Kurssivastaavat
Välinevastaava
Kämppäisäntä
Kämppäemäntä
Kolovastaavat
Torpparinmäki
Paloheinä
Yliakelat
a Österman
Ylisampo
Tarpojaluotsi
Samoajaluotsi
Tiedottaja
Nettisivujen hoitaja

Maija Piekkala
Tuula Löfman-Lindström
Salla Salokanto
Anni Piekkala
Elisa Murto ja Marja Saarinen
Niklas Lindström, Joel Mantela
Niklas Lindström
Heidi Vihavainen
Anna Haikarinen
Joel Mantela ja Venla Niinikoski
Reetta Määttänen ja Hann
Karoliina Skyttä
Anna Haikarinen
Salla Salokanto
Paula Laurila
Mika Pursiainen

Lippukunnan
toiminnantarkastajina
(vuosikokouksessa
valitut
tilintarkastajat) toimivat vuonna 2012 Timo Hulkko ja Kaisa Venäläinen.
Varalla heille olivat Arttu Hult sekä Jaakko Ilola.

1.2 Vuosikokous
Lippukunnan vuosikokous pidettiin 30.1.2012 Paloheinän kirkolla. Paikalla oli
28 lippukuntalaista, joista 24 oli äänioikeutettuja. Puheenjohtajana toimi
Laura Saarlo ja sihteerinä Salla Salokanto. Kohdan 6 ajaksi puheenjohtajaksi
valittiin Kaisa Venäläinen.

2 Jäsenistö
2.1 Lippukunnan kokoonpano
Sudenpennut sekä seikkailijat kokoontuivat Paloheinän kirkolla Pakilan
seurakunnan tarjoamissa kokoontumistiloissa. Torpparinmäen korttelitalolla
lippukunnan vuokraamassa tilassa kokoontuivat tarpojat ja syksyllä myös yksi
seikkailijaryhmä.
Kaskipartiossa toimi keväällä neljä sudenpentulaumaa: yksi tyttölauma, yksi
poikalauma ja kaksi sekalaumaa. Seikkailijajoukkueita oli kuusi, joista kolme
oli tyttö- ja kolme poikajoukkuetta.
Siirtyminen seuraavaan ikäkauteen tapahtuu syksyllä. Syksyllä kokoontui
kolme
sudenpentulaumaa,
joista
kaikki
ovat
sekalaumoja.
Seikkailijajoukkueita toimi viisi, joista
kolme oli tyttö- ja kaksi poikajoukkuetta.
Torpparinmäessä toimi koko vuoden
kaksi
tarpojavartiota.
Tarpojat
kokoontuvat sekaryhminä. Syksyn alussa
vanhimmat tarpojat nousivat samoajiksi
ja samalla uusi tarpojaryhmä aloitti
toimintansa.
Akeloina toimivat vuoden aikana:
Jaakko Ilola
Reetta Määttänen
Laura Larmi
Johanna Vierros
Eeva-Kaisa Heikura (kevät)
Riitta Juutilainen (kevät)
Eero Hakkarainen (kevät)
Alex Malm (kevät)
Joel Mantela (kevät)
Hanna Österman (kevät)
Marja Saarinen (syksy)
Iiro Saarlo (syksy)
Salla Salokanto (syksy)

Sampoina toimivat vuoden aikana:
Emmi-Elina Heikura
Anna Majava
Elisa Murto
Venla Niinikoski
Iina Tielinen
Mirja Österman
Lilja Aaltonen (kevät)
Anni Piekkala (kevät)
Marja Saarinen (kevät)
Salla Salokanto (kevät)
Laura Sarvi (kevät)
Karoliina Skyttä (kevät)
Eero Hakkarainen (syksy)
Alex Malm (syksy)
Joel Mantela (syksy)
Niina Nousiainen (syksy)
Riikka Riikonen (syksy)
Aurora Skyttä (syksy)
Tarpojajohtajina toimivat vuoden aikana:
Anna Haikarinen
Inga Taivaloja
Petteri Avonius (syksy)
Nina Jäppinen (syksy)
Markus Kuosmanen (syksy)
Leena Nurmi (syksy)
Lippukunnan aktiiviset johtajat tapasivat säännöllisesti johtajaneuvostossa
(JN). Kokouksessa päätettiin lippukunnan tärkeistä asioista sekä tiedotettiin
tulevista
tapahtumista.
JN
kokoontui
Paloheinän
kirkolla
lippukunnanjohtajan johdolla sunnuntaisin, noin kerran kuussa yhteensä 10
kertaa. Lisäksi johtajisto tapasi vuoden aikana 7 kertaa urheilullisissa
johtajaneuvostoissa.
Seikkailijajohtajat
kokoontuivat
kerran
vuoden
aikana
seikkailijajohtajaneuvostoon (SJN) jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan.
Tarpojajohtajat kokoontuivat keväällä kaksi ja syksyllä kolme kertaa.

2.2 Jäsenet
Lippukunnan jäsenet 31.12.2012:
tytöt

pojat

yhteensä

Sudenpennut 7-9 v

30

13

43

Seikkailijat 10-12 v

29

24

53

Tarpojat 13-14 v

22

21

43

Samoajat 15-17 v

11

6

17

Vaeltajat 18-22 v

9

8

17

Aikuiset yli 22 v

20

13

33

Yhteensä

121

85

206

Yhteensä %

58,7

41,3

100,00

2.3Kaskipartiolaiset piirissä ja Suomen partiolaisissa
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry (PäPa) on pääkaupunkiseudun
suomenkielisten lippukuntien muodostama piirijärjestö. PäPan toiminnan
tarkoituksena on edistää partiotoimintaa pääkaupunkiseudulla. PäPa tukee
lippukuntia kouluttamalla jäsenistöä sekä huolehtimalla partiokasvatuksen
turvaamisesta ja kehittämisestä.
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on kaikkien Suomen partiopiirien
keskusjärjestö ja osa maailmanlaajuista partioliikettä.
Vuonna 2012 kaskipartiolaisia
luottamustehtävissä:

toimi

PäPassa

monissa

Laura Saarlo

Helsinki-pohjoinen piirineuvos

Jaakko Ilola

Helsinki-pohjoinen varapiirineuvos

Markus Kuosmanen

pääisännistö

Meeri Mustonen

ensiaputoimikunta, koulutusryhmä

Mika Pursiainen

kiipeilytoimikunta

Arttu Hult

kouluttaja lippukunnanjohtamiskurssilla

erilaisissa

3 Partiotoiminta
3.1 Koulutus
Kaskipartiolaiset suorittivat vuonna 2012 PäPan ja SP:n kursseja seuraavasti:
Ensiapu Mammutti

Johanna Vierros

Veneen ohjauskurssi

Johanna Vierros

Tukiviittomaillat

Paula Laurila
Heidi Vihavainen

Leikkikurssi the best of the best

Joel Mantela

PJ-PK 6

Laura Larmi
Johanna Vierros

PJ-PK 5

Anni Piekkala
Hanna Österman

Lippukunta kouluttaa myös itse tarpojiaan ROK- eli ryhmänohjaajakurssilla.
Vuonna 2012 kurssin suoritti kuusi henkilöä.

3.2 Ohjelma ja merkkisuoritukset
Partioliikkeen tavoitteet toteutuvat ohjelmien eli toiminnan ja tekemisen
kautta. Vuonna 2010 Kaskipartion toiminta perustui Suomen Partiolaisten
partio-ohjelmaan, jossa ikäkaudet jaotellaan viiteen: sudenpentuihin (7-10v),
seikkailijoihin (10-12v), tarpojiin (13-14v), samoajiin (15-17v) ja vaeltajiin (1822v).
Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Jälkiä on yhteensä 35.
Jäljet koostuvat kuudesta askeleesta: neljästä pakollisesta ja vähintään
kahdesta vapaavalintaisesta. Sudenpennut valitsevat valinnaiset askeleet
yhdessä lauman johtajan eli akelan kanssa. Kun jälki on tehty kokonaan,
sudenpentu saa kankaisen merkin paitaansa ommeltavaksi. Merkissä on

kuvattuna sudenpennun
metallinen pennunkäpälä.

tassu.

Sudenpentukauden

päätösmerkki

on

Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa kuukauden
kestävällä
tervetuloa-vaiheella,
jonka
aikana
tutustutaan
omaan
seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tervetuloa-vaiheen jälkeen siirrytään
suorittamaan pääilmansuuntia: Pohjoista, Etelää, Itää ja Länttä. Kuhunkin
pääilmansuuntaan sisältyy toistakymmentä aktiviteettia eli tekemistä, kaksi
retkeä, osallistuminen seikkailijakisoihin tai muuhun kisatapahtumaan ja
vähintään yksi taitomerkki. Lisäksi joukkue voi suorittaa väli-ilmansuuntia,
jotka ovat talvileiri, palvelu, vaellus ja isojen kisat. Seikkailija saa merkin
tervetuloa-vaiheesta sekä jokaisesta pää- ja väli-ilmansuunnasta.
Seikkailijaikäkauden päätösmerkki on metallinen kompassiruusu.
Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden
kanssa, järkevät aktiviteetit ja vartion omien juttujen syntyminen.
Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta.
Tarppojen teemat ovat: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokaisessa
tarpossa on pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja. Tarpon päätöstapahtuma
on majakka, jossa tarpojavartio pääsee yhdessä kokeilemaan oppimiaan
taitoja
tositilanteessa.
Koko
ikäkauden
tarpojatapaaminen
eli
tuttavallisemmin KITT pyritään järjestämään 1 – 2 kertaa toimintakauden
aikana. KITTeissä tarpojat tapaavat oman lippukunnan ja mahdollisesti
muidenkin lippukuntien tarpojia. Tapaamisissa tehdään vaativampia
aktiviteetteja ikäkauden aikuisen johdolla. Tarpojaohjelman päätösmerkki on
Kimin hymy.
Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista. Pakollisia aktiviteetteja
on viisi: tervetuloa samoajaksi, ryhmänohjaajakoulutus, johtaminen,
samoajatapahtuma sekä partiotaitokilpailut. Suoritettuaan aktiviteetin
“Tervetuloa samoajaksi” samoaja saa hihaansa ikäkauden tunnusmerkin. Kun
toimintavuosi vaihtuu toiseen, samoajavartio pitää “evästauon”. Evästauolla
rakennetaan vuosittainen toimintasuunnitelma, jolloin yhdessä luotsin kanssa
valitaan ryhmää kiinnostavat aktiviteetit ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.
Samoajaohjelman päätösmerkki on liljaleijona.
Vaeltajaohjelma on jaettu 33 aihealueeseen, joista jokaisesta valitaan
suoritettavaksi vähintään yksi aktiviteetti. Jokainen vaeltaja suorittaa neljän
vuoden aikana ainakin 33 valitsemaansa aktiviteettia. Kukin vaeltaja tekee
henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa valitaan itselle
sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot, aikataulutus ja se,
suoritetaanko aktiviteetti yksin vai vartion kanssa. Ohjelmaan kuuluu myös
vaeltajuuden aluksi suoritettava Suomi-projekti, jonka aikana vaeltajaryhmä
tutustuu valitsemaansa paikkaan Suomessa ja vartion jäsenet tutustuvat
toisiinsa. Viimeisenä vaeltajavuotena suunnitellaan ja tehdään ulkomaatprojekti. Vaeltajaohjelma loppuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan ja
vaeltajaohjelman suorittaneet saavat metallisen päätösmerkin, jossa on
partiomaailmaa symboloivat lilja ja apila.
Nykyinen partio-ohjelma on ollut Kaskipartion toiminnan ohjaajana jo
useamman vuoden, ja ohjelman mukaisia suorituksia tehdään ahkerasti.

Lupauksenanto
järjestettiin
itsenäisyyspäivän
jumalanpalveluksen
yhteydessä. Lupaus annetaan jokaisen ikäkauden alussa ja sen sanamuoto on
kaikille yhteinen: “Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa
maatani ja maailmaa, toteuttaa [ikäkauden] ihanteita ja olla avuksi toisille”.
Vuoden aikana suoritettiin seuraavia merkkejä:
sudenpentujen jälkiä 274 kpl
sudenpentujen päätösmerkkejä 12 kpl
seikkailijoiden taitomerkkejä 58 kpl
seikkailijoiden ilmansuuntia:
pohjoinen kpl
etelä 16 kpl
länsi 28 kpl
itä 39 kpl
seikkailijoiden päätösmerkkejä 23 kpl
tarpojien tarppoja 30 kpl
tarpojien päätösmerkkejä 4 kpl

3.3 Kunniamerkit
Seuraaville lippukuntalaisille on myönnetty joko Suomen Partiolaisten tai
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkki:
1. luokan Mannerheim-solki

Laura Saarlo

2. luokan Mannerheim-solki

Anni Piekkala

2. luokan Mannerheim-solki

Inga Taivaloja

2. luokan Mannerheim-solki

Hanna Österman

Lippukunnan oma ansiomerkki, lippukuntapuukko, jaettiin tänä vuonna
itsenäisyyspäivänä Oliver Ojalalle.
Lippukunnan uusi tunnustus, partiopilli, jaettiin itsenäisyyspäivänä Laura
Larmille, Niina Nousiaiselle, Riikka Riikoselle, Aurora Skytälle, Johanna
Vierrokselle sekä Kaskipartion tukiyhdistykselle.

3.4 Retki- ja ulkoilutoiminta
3.4.1 Leirit ja vaellukset
Kaskipartio järjesti pääsiäisleirin Kiljavalla 5.-9.4. Leirin teemana oli
Aikakone. Osallistujia oli 68 ja leirivuorokausia kertyi 204.
Kaskipartion kesäleiri Sirkus-Kameli pidettiin 9.-17.6. Korpirauhassa. Leirin
teemana oli sirkus. Rakennusleirillä 8.-9.6. oli 15 osallistujaa. Leirinjohtajana
toimi Oliver Ojala. Osallistujia oli yhteensä 100. Leirivuorokausia kertyi 650.
Kaskipartio osallistui myös Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirileirille,
Sarasteella,
joka
järjestettiin
Evolla
Hämeenlinnassa
30.7-7.8.
Kaskipartiolaisia leirillä oli yhteensä 29.
3.4.2 Retket
Vuoden aikana tehtiin niin päivä- kuin yöretkiäkin. Ryhmät käyvät
lippukunnan retkien lisäksi myös omilla retkillä, joista suuri osa suuntautuu
lippukuntamme kämpälle Siuntioon, mutta ryhmät käyvät myös laavu- ja
telttaretkillä sekä vierailevat muiden lippukuntien ja piirin kämpillä.
Ryhmät ovat vuonna 2012 tehneet
kokouksien ohessa ahkerasti vierailuja ja
päiväretkiä: pyöräretkiä, uimareissuja,
luistelemista, pulkkamäkeä sekä elokuvia
Ryhmät tekivät omia yöretkiä vuoden 2011
aikana yhteensä 239 kpl. Osallistujia
retkillä oli yhteensä 164 . Retkivuorokausia
ryhmien omilta retkiltä kertyi 446 kpl.
Lippukunnan
johtajiston
perinteinen
toimintasuunnitelmaviikonloppu, pidettiin
20.-22.1. Retkelle osallistui 11 johtajaa.
Vuoden aikana KITT eli tarpojien yhteinen
tapahtuma järjestettiin kerran. Osallistujia
oli yhteensä 31.
Sudenpennuille järjestettiin 17.9 yhteisretki Kallion paloasemalle, jossa
osallistujia oli 41.
Seikkailijoille ja tarpojille järjestettiin yhteinen tapahtuma 5, jossa seikkailijat
suorittivat seikkailijapelin ja tarpojat suorittivat majakan. Mapeli pidettiin
Nuuksiossa 18.-20.5 ja osallistujia oli 30.
Ryhmänohjaajakurssi
eli
ROK:n
koulutusviikonloppu
järjestettiin
Korpirauhassa lippukunnan kämpällä 4.-6.5.2011. Koulutettavia osallistui

kuusi ja kouluttajia viisi.
Kämppätalkoot pidettiin 7.-9.9. kämpällä. Viikonlopun aikana siivottiin ja
kunnostettiin kämppää 14 osallistujan voimin.
Tarpojien päätösretki Kimin hymy pidettiin 21.-23.9. Nuuksion ja Vaakkoin
alueilla. Osallistujia oli 8.
Kaskipartiolaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetiin edellisvuosien tapaan
perheretki, jossa vanhemmat pääsivät mukaan kokemaan ja näkemään,
millaista partiossa on. Tänä vuonna retki pidettiin 22.-23.9. lippukunnan
kämpän läheisyydessä. Retki sai paljon kiitosta vanhemmilta ja vuosittaista
retkeilymahdollisuutta arvostettiin todella paljon. Osallistujia oli yhteensä 41,
joista partiolaisten huoltajia 17.
Lippukunnan yhteisretki Kiljava järjestettiin 7.-9.12 Kiljavan leirikeskusessa.
Retken teemana oli Suomi. Kiljavalle osallistui 79 Kaskipartiolaista.
3.4.3 Kilpailut
Lisäksi Kaskipartiolaisia osallistui
vuoden
aikana
seuraaviin
partiotaitokilpailuihin:
SM-suunnistuskilpailu
1 vartio
Hiipivä Haamu
2 vartiota
Helsinkiläisten sudenpentukisa
23 osallistujaa
EPT Punkku 2012
2 vartiota
Helsinki
pohjoisen
sudenpentukisa
1 vartio

ja

koillisen

3.4.4 Kämppä
Kämpän käyttöaste oli vuonna 2012 hyvä. Retkiviikonloppuja kertyi 21.
Lippukunnan ulkopuolisia retkiä ei ollut. Kyselyitä ulkopuolisilta vuokraajilta
oli, mutta sopivia vapaita viikonloppuja ei ollut johtuen omasta käytöstä.
Kämpällä pidettiin kahdet talkoot, ensimmäiset alkuvuodesta ja toiset
alkusyksystä. Talkoissa suoritettiin kämpän perusteellinen siivous, sekä pieniä
huolto ja korjaustöitä. Peltikaton kiinnitys uusittiin. lämmityksen säätöä
selkeytettiin asennuttamalla kotona/poissa kytkin termostaatilla. Samalla
korjautettiin vika uunin sähköjohdoissa.
2012 vuoden aikana jatkettiin uuden kämpän projektia pyytämällä
hirsitalovalmistajilta tarjouksia uudesta kämpästä. Tarjouspyyntöjä lähetettiin
n. 30 kpl.
3.5 Juhlat
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten paraati järjestettiin 17.4. Helsingin
keskustassa. Kaskipartio osallistui juhlalliseen tapahtumaan 17 partiolaisen
voimin. Tapahtuma sisälsi sekä perinteisen partioparaatin että lippukunnan
järjestämän
vierailun
Kansallismuseoon.
Perinteiset syyskauden avajaiset järjestettiin 3.9. Torpparinmäen
korttelitalolla. Tapahtumaan osallistui 116 henkilöä, joista 50 oli partiolaisten
vanhempia.
Kaskipartion johtajiston itsenäisyyspäivän gaala järjestettiin 6.12. Suomen
Kosmetologikoululla. Hienoon juhlatapahtumaan osallistui yhteensä 30
henkeä.
Itsenäisyyspäivän lipunnosto ja jumalanpalvelus järjestettiin perinteisesti
6.12. yhdessä Vuorenhaltioiden kanssa. Tapahtuma alkoi lipunnostolla, josta
jatkettiin jumalanpalvelukseen. Lopuksi ikäkausien siirtymävaiheessa olevat
antoivat juhlallisesti partiolupauksen uudelle ikäkaudelle. Partioperinteiden
mukaan tapahtumassa jaettiin myös ansiomerkkejä ansioituneille
lippukuntalaisille. Tunnelmalliseen tapahtumaan osallistui noin 450 henkeä.

3.6 Varainhankinta
Vuonna 2012 lippukunnan varainhankinta koostui perinteiseen tapaan
adventtikalenterimyynnistä, joulumyyjäisistä sekä kuusimyynnistä.

Adventtikalentereidenmyynti on koko Suomen Partiolaisten perinteinen tapa
kerätä varoja lippukunnan ja Suomen Partiolaisten toimintaan. Onnistuimme
myynnissä tänä vuonna loistavasti. Yhteensä lippukuntamme myi kalentereita
1516 kappaletta.
Marraskuun lopussa lippukunta järjesti 28.11. yhteistyössä Kutomakerhon
kanssa vuotuiset adventtimyyjäiset. Lippukunnan johtajat olivat leiponeet
piparkakkutaloja kartuttamaan lippukunnan varoja. Lisäksi sudenpennut,
seikkailijat ja tarpojat keräsivät varoja ryhmiensä käsikassaan askarteluillaan
ja leipomuksillaan.
Kaskipartio myi tänäkin vuonna joulukuusia yhteistyössä Lions Club
Pakinkylän. Joulukuusia myytiin joulunaluspäivinä, ja paikkana tänä vuonna
toimi Niemikotisäätiön edusta Paloheinässä.

3.7 Muut tapahtumat
Kaskipartiossa muita kuin retki-, leiri-, varainhankinta- ja juhlatapahtumia on
järjestetty seuraavasti:
Ilmoittautumispäivä
Johtajakokous
Yhteishengen nostatustapahtuma
Yhteishengen nostatustapahtuma
Varustekaapin siivous
Johtajiston elokuvailta

9 osallistujaa
23 osallistujaa
15 osallistujaa
9 osallistujaa
6 osallistujaa
11 osallistujaa

Lisäksi lippukunta on omien tapahtumien lisäksi osallistunut seuraaviin
yhteistyötahojen tapahtumiin:
Pakinkylän Lions Club Äitienpäivätempaus
Pakilan Lions Clubin Kylätapahtuma
Paloheinän ala-asteen kevätrieha

5 edustajaa
14 edustajaa
28 edustajaa

3.8 Viestintä
Kaskipartio jatkoi sosiaalisen median, erityisesti Facebookin, käyttämistä
tiedotuskanavana johtajistolle. Kotisivut palvelevat edelleen hyvin ulkoisessa
tiedotuksessa,
kuten
tapahtumien
mainostamista.
Kotisivujen
keskustelupalstan avulla voidaan myös esitellä ja kommentoida tärkeiden
kokousten, kuten leirikokousten ja johtajaneuvostojen, pöytäkirjoja.
Kaskipartion johtajiston sähköpostilista on ollut käytössä myös tänä vuonna ja
sitä kautta on jaettu tärkeitä tiedotteita, sekä kokousten pöytäkirjoja
Vanhemmille tiedot menevät ryhmän johtajien kautta sähköpostilla sekä
paperisella lappu kotiin -menetelmällä. Nettisivut tukevat ja varmistavat
tiedotusta vanhempien suuntaan.

4 Talous
Lippukunnan taloudellinen tilanne vuonna 2012 pysyi vakaana ja hyvänä.
Tulot koostuivat suurelta osin avustuksista Helsingin kaupungilta, Pakilan
seurakunnalta, Pakilan seurakunnan kutomakerholta sekä Pakinkylän ja
Pakilan Lions Clubeilta. Lisäksi keräsimme varoja omalla varainhankinnalla.
Kokonaisuudessaan vuosi 2012 oli talouden kannalta onnistunut ja
mahdollistaa hyvän partiotoiminnan jatkumisen vuonna 2013.

5 Yhteistyö
5.1 Taustayhteisö
Lippukunnan taustayhteisönä toimii Pakilan seurakunta. Kenties näkyvin osa
yhteistyötä oli perinteinen partiolippukunta Vuorenhaltioiden kanssa 6.12.
järjestetty itsenäisyyspäivän lipunnosto, jumalanpalvelus ja lupauksenanto
Hyvän Paimenen kirkolla. Lisäksi seurakunnan kutomakerholla ja
Kaskipartiolla oli perinteiseen tapaan yhteiset joulumyyjäiset.
Yhteistyössä seurakunnan kanssa jatkettiin myös Kaskipartion tulevien
toimitilojen
etsintää
Paloheinän
kirkon
poistuessa
vähitellen
lähitulevaisuudessa käytöstämme. Viikoittaiset partiokokoukset pidettiin
seurakunnan tarjoamissa toimitiloissa Paloheinän kirkolla (Repovuorentie 12,
HKI 67). Kaskipartion tiloina toimivat sekä autotalli, Kuivala, että yksi
kevätkauden ajan seurakunnan kerhohuone, Uimala. Kopiointimahdollisuus
lippukunnalla oli Pakilassa Hyvän Paimenen kirkolla. Taloudellisesti
merkittävä avun toimintaamme saimme seurakunnalta vuosiavustusten
muodossa. Seurakunnan nuorisotyöntekijä Marja Vainikan ja kirkkoherra Leo
Norjan välityksellä lippukunnan ja seurakunnan välinen yhteydenpito toimi
hienosti
5.2 Muut yhteistyötahot
Taustayhteisön lisäksi Kaskipartio toimii läheisessä yhteistyössä monien
muidenkin tahojen kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja olivat muun muassa
Lions Clubit Pakila ja Pakinkylä, joiden kanssa yhteistyö oli monimuotoista ja
toimivaa. Esimerkiksi joulukuusten myynti yhteistyössä Lions Club
Pakinkylän kanssa on lippukunnalle tärkeä varainhankintamuoto.
Kaskipartiolla on lisäksi oma tukiyhdistys, Kaskipartion tukiyhdistys ry, jonka
kautta muun muassa vanhat lippukuntalaiset ja nykyisten partiolaisten
vanhemmat osallistuvat lippukunnan toimintaan. Tukiyhdistys auttaa
lippukuntaa esimerkiksi osallistumalla retkien ja leirien järjestelyyn ja
toteuttamiseen.
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_____________________
Laura Saarlo
Lippukunnanjohtaja

_____________________
Anni Piekkala
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

1 Yleiset tavoitteet
Vuonna 2013 lippukuntamme jatkaa vankalla kokemuksella hyvän ja
laadukkaan partiotoiminnan tarjoamista alueen lapsille ja nuorille. Pyrimme
jatkuvasti pitämään partiotoiminnan näkyvänä ja aktiivisena alueellamme ja
samalla myös tarjoamaan uusille jäsenille mahdollisuuden liittyä partioon.
Tulevaisuudessakin haluamme pitää partiolaisten määrän toimintaalueellamme
yli
Pääkaupunkiseudun
partiolaisten
määrittelemien
tavoiterajojen. Tulevana vuonna lippukuntamme panostaa erityisesti
erätoimintaan paitsi sudenpentu-, seikkailija ja tarpojaryhmissä, niin myös
tukemalla johtajiston erätaitoja muun muassa koulutuksen ja vaelluksen
avulla. Haluamme kannustaa kaikkia ikäryhmiämme aitoon eräilyyn ja siten
myös monipuolistaa retkeilykulttuuria lippukunnassamme. Samoaja- ja
vaeltajatoimintaa pyritään lisäksi nostamaan yhä aktiivisemmalle tasolle.
Haluamme edelleen myös ylläpitää perinteikkäitä koko perheen tapahtumia,
kuten perheretkeä ja itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia. Yhteistyössä Pakilan
seurakunnan kanssa pyrimme ratkaisemaan lippukuntamme kolojen uuden
sijainnin Paloheinän kirkon poistuessa vähitellen käytöstämme tulevan
vuoden aikana. Kämpällä haluamme ylläpitää kevätkauden 2013 ajan yhtä
laadukkaat edellytykset retkeilytoiminnalle kuin mitä olemme voineet
jäsenillemme edellisinäkin vuosina tarjota. Kesän 2013 aikana aloitetaan
Kaskipartio ry:n uudiskämppäprojekti, jonka tavoitteena on tarjota entistä
ehommat retkeilypuitteet alueemme lapsille ja nuorille vuoden 2014 loppuun
mennessä. Lippukuntamme järjestää alkukesästä 2013 oman kesäleirin.

2 Jäsenistö
Jäsenistömme on jo vuosia ollut suuri ja eikä kokomme muuttunut vuonna
2012 merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Olemme edelleen
pääkaupunkiseudun suurimpia lippukuntia. Laadukkaan toimintamme
houkuttelemina partioon liittyminen kiinnostaa suurta osaa alueemme
lapsista. Toimintamme jatkuvuuden takaamiseksi uusien ikäluokkien mukaan
saaminen partiotoimintaan vuosittain on ensiarvoisen tärkeää. Onneksemme
saimme edellisvuosien tapaan myös vuonna 2012 perustettua uuden
sudenpentulauman ja vähintään saman tavoitteen olemme asettaneet vuodelle
2013.

Pyrimme myös edelleen viime vuosien menestyksekkääseen tapaan saamaan
mukaan toimintaamme uusia aikuisia ja samoajia, jotta johtajatilanteemme
pysyisi vakaana. Samalla haluamme myös tiivistää yhteistyötämme
Kaskipartion tukiyhdistys ry:n kanssa, jotta saamme yhä enemmän myös
esimerkiksi kausittaista apua toimintaamme kokeneilta taustatoimijoiltamme.
Haluamme erityisesti myös turvata jo toimivien ryhmien toiminnan, jotta
lippukunnassa säilyy mukana kaiken ikäisiä lapsia ja nuoria.

Vuonna 2012 Kaskipartiossa kehitettiin johtajiston tukemista, koulutusta ja
yhteishenkeä muun muassa johtajiston yhteishengen nostatustapahtumien
muodossa. Samalla tiellä pyrimme jatkamaan myös vuonna 2013, jotta
johtajistomme olisi tulevaisuudessa yhä yhtenäisempi ja toimivampi. Lisäksi
toivomme, että saisimme vanhimpien ikäkausien eli samoajien ja vaeltajien
oman ohjelman yhä kiinteämmäksi ja vakiintuneemmaksi osaksi päivittäistä
toimintaamme. Tämä ohjelma olisi nimenomaan nuorimmille johtajille
suunnattua ja tarjoaisi heille lisää mahdollisuuksia omaan ohjelmaan
johtajiston yhteistapahtumien lisäksi. Toimiva ja aktiivinen johtajisto on
lasten ja nuorten laadukkaan toiminnan mahdollistamisen avaintekijä. On
tärkeää muistaa, että lippukuntamme toimintaa voidaan kehittää vain
toimijoiden itsensä kehittymisen kautta.

3 Partiotoiminta
Sudenpennut
Sudenpennuille järjestetään
viikoittaisten kokousten lisäksi myös
yhteisiä tapahtumia, kuten yhteisretki.
Näin sudenpennut tutustuvat
ikätovereihinsa.
Lippukunnan ulkoiseen toimintaan
vuonna 2013 sudenpennut pääsevät
tutustumaan ainakin

pohjoishelsinkiläisten lippukuntien yhteisissä sudenpentukisoissa.
Laumanjohtajanneuvoston toimintaa pyritään lisäämään. Vanhoja
laumanjohtajia kannustetaan jatkamaan ja uusia rekrytoidaan tarvittaessa,
jotta kolme sudenpentulaumaa voivat jatkaa toimintaansa.
Seikkailijat
Vuonna 2013 aiomme edelleen kehittää sampojen välistä yhteistyötä ja pyrkiä
siihen, että tulevana vuonna seikkailijajohtajaneuvoston (SJN) toiminta olisi
aktiivisempaa ja monipuolisempaa.
Tavoitteena on myös järjestää seikkailijoiden yhteisiä tapahtumia, kuten
ikäkauden yhteinen retki sekä seikkailijapeli.
Tarpojat
Tarpojatoimintaan sisältyvän ryhmänohjaajakoulutuksen kehittäminen on
edelleen yksi tärkeimmistä asioista tarpojatoiminnan kehittämisessä.
Jatkamme viime vuonna alkanutta koulutusmateriaalien päivittämistä
vastaamaan nykyistä ikäkausijakoa.
Monipuolinen retkeilytoiminta on ollut perinteisesti osa lippukuntamme
tarpojatoimintaa. Tulemme myös jatkossa huolehtimaan siitä, että
retkeilytoiminta on aktiivista ja monipuolista. Tarpojien retkeilytoiminnan
tarkoituksena on tarjota elämyksiä osallistujille, mutta myös valmentaa
tulevat johtajat järjestämään erilaisia retkiä tuleville omille ryhmilleen.
Syksyllä järjestämme ryhmien omien tapahtumien lisäksi samoajiksi siirtyville
Häröpalloille tarpojaikäkauden päätöstapahtuman, Kimin hymyn.
Syksyllä tarpojille järjestetään ainakin tarpon päätös eli Majakka. Lisäksi
kaikille tarpojille suunnattuja KITT-tempauksia pyritään järjestämään
säännöllisin väliajoin.
Samoajat
Samoajien omaa toimintaa halutaan lisätä. Kuluneena vuonna järjestetyn
samoajapäivän kaltaisia ikäkauden omia tapahtumia pyritään järjestämään
entistä säännöllisemmin, esimerkiksi kerran puolessa vuodessa. Toimintaa
halutaan kehittää myös tavoitteellisemmaksi samoajien ohjelmaan kuuluvia
varustepaketteja hyödyntämällä. Koska useimmat samoajat johtavat
lippukunnassa myös ryhmää, myös johtajaneuvostot ja ikäkauden johtajien
omat kokoukset tukevat samoajien osallistumista. Samoajat ovat tervetulleita
johtajien yhteisiin tapahtumiin.
Nuoria kannustetaan entistä enemmän aktivoitumaan myös omana
ryhmänään ja osallistumaan mm. piirin tapahtumiin ja partiotaitokilpailuihin
aktiivisesti. Tärkeää samoajaohjelmassa on ennen kaikkea päästä
toteuttamaan itseään ja omalle vartiolle sopivia ohjelman osia samoajaluotsin
ja ylisammon ollessa yhä läheisenä tukena.

Vaeltajat
Vaeltajien toiminta lippukunnassa on pääosin partio-ohjelman järjestämistä.
Vuonna 2013 vaeltajia kannustetaan edellisvuosien tapaan osallistumaan
yhdessä kilpailuihin ja kursseille. Vaeltajien, aikuisten ja samoajien
yhteishenkeä pyritään nostamaan yhteisillä johtajaretkillä tai -tapahtumilla.

4 Tiedotus
Kaskipartion nettisivut palvelevat parhaiten vanhempien tarpeita saada
ajankohtaista tietoa lippukunnasta ja sen toiminnasta. Tänä
vuonna kehitämme yhä edelleen sähköisen tiedotuksen toimivuutta.
Perinteisestä paperisesta tiedotuksesta ei luovuta kokonaan, mutta sen
rinnalle pyrimme tuomaan yhä vahvemmin myös sähköisiä
kanavia. Lippukuntalehti tiedotuslehden kyttyrän halutaan ilmestyvän
ainakin kaksi kertaa vuodessa sähköisessä muodossa, sillä Kyttyrässä oleva
tiedotus tapahtumista helpottaa tapahtumien järjestäjiä, ja lasten
vanhemmatkin saavat kotiin kaiken informaation yhdellä kertaa.

5 Varainhankinta
Lippukunnan varainhankitamuodot ovat varsin vakiintuneet. Vuonna 2013
Kaskipartiossa jatketaan näitä perinteitä. Adventtikalentereiden myynnissä
olemme nousseet Pääkaupunkiseudun partiolaisten kärkijoukkoon ja siellä
haluamme pysyä myös jatkossa. Kuusimyynti Pakinkylän Lions Clubin kanssa
on ollut lippukunnalle tärkeä varainhankintamuoto jo usean vuoden ajan, ja
toivomme, että tämä yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Tärkeää olisi
myös kehittää uusia varainhankintamuotoja, joissa voisimme hyödyntää omaa
osaamistamme. Näin myös varainhankinta saataisiin paremmin mukaan
osaksi lippukunnan luonnollista toimintaa.

6 Kämppä
Kämpän käyttö jatkuu nykyisellään. Huoltotoimenpiteistä ja korjauksista
tehdään vain tarpeellisimmat. Uuden kämpän rakentamisen suunnittelua,
aikataulutusta ja varainhankintaa suunnitellaan kämppäprojektiryhmässä

7 Yhteistyö
Kaskipartiolaiset osallistuvat PäPa:n toimintaan sekä päättävissä elimissä että
PäPa:n eri toimikunnissa. PaPä:n alueen nro. 4 lippukuntien edustajat
kokoontuvat neljästi vuodessa aluetapaamisissa, joissa kehitetään alueellisia
yhteistyömuotoja. Pyrimme myös kannustamaan jäseniämme osallistumaan
piirin järjestämille kursseille ja partiotaitokilpailuihin. Menestyksekästä
yhteistyötä naapurilippukuntamme Vuorenhaltioiden kanssa jatketaan
ainakin itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien osalta. Myös aktiivista yhteistyötä
seurakunnan kanssa jatketaan, suurimpana yksittäisenä tapahtumana jo
perinteikäs itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja lupauksenanto.

Toimintakalenteri vuodelle 2013
Jokaisen kuukauden 1. sunnuntaina järjestetään JN (johtajaneuvosto) klo
18.00. Kaskipartion kololla johtajistolle. Lisäksi vähintään kuukausittain
järjestetään myös UJO, eli urheilujohtajaneuvosto.

Tammikuu
11.–13.1.

Toimintasuunnitelmaviikonloppu

20.1. Leirikokous
27.1. Vuosikokous
Helmikuu
8.-10.2.

Tarpojien talviteltta

10.2. Neuvostopäivä: samponeuvosto, akelaneuvosto,
tarpojavartionjohtajien neuvosto
24.2. Kolon kalusteinventaario
Maaliskuu
8.-10.3.

ROK (ryhmänohjaajakoulutusviikonloppu)

25.3. Sudenpentujen retki Korkeasaareen
Seikkailijoiden elokuvailta
Disney-ilta
Huhtikuu
19.–21.4.

Sepeli (seikkailijapeli)

28.4. Kohtaaminen ja paraati
KITT (Koko ikäkauden tarpojatapaaminen)
Neuvostopäivä: samponeuvosto, akelaneuvosto,
tarpojavartionjohtajien neuvosto
Toukokuu
9.-12.5.

Vaellus

25.5. Kevätretki/kevätjuhla
Yhteiskuntamajakka (tarpojat)

Kesäkuu

Heinäkuu
27.–30.7.

Rakennusleiri

30.7.–7.8.

Kuningaskunta 2013 – kesäleiri

Elokuu
12.8. Ilmoittautumispäivä
15.8. Johtajakokous
23.–25.8.

Erätaitokurssi (ET1), johtajahuolto

Neuvostopäivä: samponeuvosto, akelaneuvosto,
tarpojavartionjohtajien neuvosto
Syyskuu
2.9.

Syyskauden avajaiset

6.-8.9.Kimin hymy
20.–22.9.

Perheretki

Lokakuu
4.-6.10.

Seikkailijoiden laavuretki

25.–27.10.

MegaSamoaja

KITT (Koko ikäkauden tarpojatapaaminen)
Marraskuu
17.11. Joulukalenterien myyntitempaus
27.11. Joulumyyjäiset
Kiljava
Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja lipunnosto
6.12. Itsenäisyyspäivän gaala johtajistolle
Joulukuusten myynti
Johtajiston joulusauna

