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1. Yleistä 

Vuosi 2015 oli toiminnallisesti aktiivinen. Jäsenmäärä kasvoi hieman edellisvuodesta nousten yli 

200 jäsenen. Uutena toimintamuotona alkoi leikki-ikäisille lapsille ja heidän huoltajilleen suunnattu 

perhepartiotoiminta. Viikkotoiminnan ja ryhmien omien tapahtumien lisäksi ikäkaudet osallistuivat 

aktiivisesti Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tapahtumiin. Vuoden merkittävimpiin tapahtumiin 

lukeutuivat yhdessä Kulosaaren Meripartion ja Rantasipien kanssa järjestetty kesäleiri sekä 

syksyinen lippukuntaretki Kiljavalla. Kesäleirin lisäksi osallistuimme lippukuntana myös kahdelle 

talvileirille, mikä tekikin vuodesta poikkeuksellisen aktiivisen leirivuoden. 

 

2. Hallitus 

Hallitus 22.2.2015 asti: 

Nina Pitkänen (pj), Iida Mäntylä (vpj), Ilkka Hemminki, Tomi Kyöstilä, Meeri Näppilä, Hanna Peltola, 

Liisa Peltonen (sihteeri), Aku Staff, Antti Toikkanen ja Janina Voong. 

Yhdistyksen sääntömääräisestä vuosikokouksesta 22.2.2015 alkaen lippukunnanjohtajana ja 

hallituksen puheenjohtajana toimi Nina Pitkänen. Apulaislippukunnanjohtajana ja 

varapuheenjohtajana toimi Janina Voong. Muut hallituksen jäsenet olivat Ilkka Hemminki, Tomi 

Kyöstilä, Meeri Näppilä, Liisa Peltonen ja Aku Staff. Hallituksen sihteerinä toimi Liisa Peltonen. 

Rahastonhoitajana toimi koko kalenterivuoden Katri Kautovaara. Helmikuussa aloittanut hallitus 

kokoontui kaikkiaan viisi kertaa. Toiminnantarkastajina toimivat Miia Kotilainen ja Pekka 

Laurikainen. 

 

3. Kokoonpano 

Lippukunnan jäsenmäärä oli noin 200 henkilöä. Lippukunta keräsi jäseniltään 20 euron 

jäsenmaksua, jonka useimmat maksoivat samassa yhteydessä Suomen Partiolaisten jäsenmaksun 

kanssa. 

Lippukunnassa toimittiin Suomen Partiolaisten ohjelman mukaisissa ikäkausissa, joista 

sudenpennuilla, seikkailijoilla, tarpojilla ja samoajilla oli aktiivista viikkotoimintaa. Ikäkausissa 

toimittiin ryhmissä. Ohjelmavastaavana toimi Ilkka Hemminki, koulutusvastaavana Meeri Näppilä, 

melontavastaavana Pekka Laurikainen, kämppävastaavana Aku Staff ja merkkivastaavana Jenna 

Suorsa. Ikäkaudet toimivat suoraan lippukunnan johdon alaisuudessa eikä erillisiä osastoja ja 

ikäkausivastaavia ollut. Varsinaisen partio-ohjelman mukaisten ikäkausien lisäksi lippukunnassa 

kokoontui perhepartioryhmä. 



4. Koulutus 

Kalenterivuoden aikana lippukuntalaiset suorittivat ulkoisia partiokursseja seuraavasti: 

 

Ryhmänohjaajakurssi 

 Aydemir Elina, Koivu Sofia, Laiho Kia, Mäntylä Lotta, Peräkylä Helmi, Sasi Mikaela, Torasvirta 

 Sini 

 

Koulutusvastaavakurssi 

 Näppilä Meeri 

 

LPK2030-seminaari 

 Hemminki Ilkka, Voong Janina 

 

Jäsenrekisteri-/kotisivutyöpaja 

 Hemminki Ilkka, Voong Janina 

 

Seinäkiipeilykurssi 

 Näppilä Meeri, Voong Janina 

 

Uusien lippukunnanjohtajien perehdytys 

 Voong Janina 

 

Partiojohtaja-peruskurssi (jatkuu 2016) 

 Kautovaara Katri 

 

 

5. Tunnustukset 

Lippukunnan puurojuhlassa 17.12.2015 muistettiin Reko Heikkilää ja Jenna Suorsaa edellisvuonna 

lanseeratuilla Kiitoskarhuilla kiitoksena pitkäjänteisestä työstä lippukunnan hyväksi. Liisa Peltoselle 

luovutettiin samassa yhteydessä Pronssinen karhunkäpälä kiitokseksi ansiokkaasta ja 

pitkäaikaisesta toiminnasta lippukunnan hyväksi. 

 



 

6. Sidosryhmäyhteistyö 

TaMe toimi vuonna 2015 aktiivisesti niin lähipiirissään Tammisalon ja Roihuvuoren alueilla kuin 

oman Helsinki-Kaakkoinen -alueen lippukuntayhteistyössä. TaMen tärkeimpiin ulkoisiin 

yhteistyökumppaneihin kuuluivat Tammisaloseura, MLL, Tammisalon VPK, Roihuvuoren seurakunta 

sekä Tammisalon partiotuki ry. Heidän kanssaan yhteistyössä tehtyjä tapahtumia olivat muun 

muassa Elojuhlat, joulumyyjäiset sekä Itsenäisyyspäivän lipunnosto. TaMe osallistui myös 

edellisvuosien tapaan Yhteisvastuukeräykseen. Syksyllä käynnistyi yhdessä seurakunnan kanssa 

vuoden 2016 osin partio-teemaisen Yhteisvastuukampanjan suunnitteleminen. 

Lippukuntayhteistyötä oli eniten lähialueen lippukuntien, kuten Meritähtien, Kulosaaren 

Meripartion ja Rantasipien kanssa. Esimerkiksi ryhmänohjaajakurssi järjestettiin alueellisesti, ja 

kesäleiri pidettiin yhdessä KMP:n ja RaSi:n kanssa (kuva). Joitakin vuosia hieman vähäisempänä 

ollut metsänkävijäyhteistyö elpyi mm. yhteisen pääsiäisleirin ja mänkijäpäivien muodossa. 

Aluetapaamisissa lippukuntaa edustivat lippukunnanjohtaja, ohjelmavastaava sekä 

koulutusvastaava. 

Lippukunnanjohtaja Nina Pitkänen kuului Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvostoon. Pekka 

Laurikainen oli mukana mänkijäleiri Liitokarhun staabissa sekä osallistui työhön Suomen 

Metsänkävijöiden muuntamisesta rekisteröidyksi yhdistykseksi. 

 

 

Iltanuotio Olipa kerran -kesäleirillä. 

 



 

7. Talous 

Lippukunnan taloustilanne pysyi vakaana, joskin tilikauden tulos osoittaa runsaan tuhannen euron 

alijäämää. Lievä alijäämä selittyy osittain mm. vuoden aikana tehdyillä kalustohankinnoilla, vaikka 

niiden tulosvaikutukset jakautuvatkin poistomenettelyn kautta useammalle tilikaudelle. 

Ylivoimaisesti tärkein tulolähde oli joulukuustenmyynti. Muita tärkeitä tulolähteitä olivat 

kaupungin nuorisotoimen yleisavustus, jäsenmaksut, joulukalenterimyynti sekä vuokratuotot. 

Suurimmat menoerät koostuivat retki- ja leiritoiminnasta sekä toimitilojen yhtiövastikkeista. 

 

8. Tiedotustoiminta 

Ulkoisessa tiedottamisessa tärkeimmät viestikanavat olivat lippukunnan kotisivut internetissä sekä 

Facebook-sivu. Rekrytoinnissa hyödynnettiin myös perinteisiä julisteita. Kotisivuja ja Facebookia 

käytettiin myös jäsentiedottamisessa, mutta tärkein viestintäkanava oli kuitenkin sähköposti. 

Sähköinen uutiskirje lähti noin kerran kuukaudessa huoltajien sähköpostilistoille. Vuoden aikana 

toteutettiin myös kaksi kappaletta postituksia, joihin koottiin suuri määrä yksittäisten tapahtumien 

tiedotteita. Kuksa-jäsenrekisteri aiheutti pieniä hankaluuksia sähköpostiosoitteiden hallinnassa, 

mutta loppuvuotta kohden asia korjaantui. Helmikuussa julkaistiin vuosien tauon jälkeen 50-

vuotisen toiminnan kunniaksi lippukuntalehti Korpikarhun juhlanumero, jota jaettiin jäsenistön 

lisäksi myös useille sidosryhmille. 

 

9. Toimitilat ja kalusto 

Lippukunnan toiminta tapahtui kahdella kololla, minkä lisäksi lippukunnalla oli erillinen kalustokolo. 

Toimitiloista toinen sijaitsee Tammisalon kirkon kellarissa, jossa on käytössämme myös varastotilaa. 

Seurakunta ei perinyt tiloista vuokraa. Toiset kolotilat sijaitsevat asuintalon kellarikerroksessa 

osoitteessa Tammisalontie 4. Nämä tilat ovat osin lippukunnan itsensä ja osin Tammisalon 

Partiotuki ry:n omistamat. Pieni varastohuone eli kalustokolo sijaitsee osoitteessa Leppisaarentie 3 

ja on lippukunnan omistuksessa. Toimitiloissa ei tapahtunut muutoksia eikä tehty suurempia 

remontteja. Tammisalontien kolo kärsi alkusyksystä lievistä vesivahingoista, mutta se ei aiheuttanut 

toimintaamme katkoksia. Leppisaarentie 3:n taloyhtiössä oli kattoremontti, joka osuuden 

maksoimme kerralla pois.  Tammisalontien kolon taloyhtiölle tarjosimme tilojamme putkiremontin 

suunnitteluun liittyviin kokouksiin. Pekka Laurikainen osallistui As Oy Tammisalontie 2-4:n 

hallitustyöskentelyyn. 



Kaluston osalta vuosi alkoi epäonnisesti, sillä partiopiirin Helmi-talvileirillä yksi toiselle 

lippukunnalle lainattu (huonokuntoinen) puolijoukkueteltta paloi käyttökelvottomaksi. Lisäksi 

kuljetuksissa kuormastamme katosi kamiina. Jo pidemmän aikaa suunnitteilla olleet 

kalustohankinnat saivat näin yllättävää lisävauhtia, ja lippukunta investoikin kalustoon aivan 

ennätyksellisesti. Hankimme kaksi uutta puolijoukkuetelttaa, kaksi kamiinaa sekä yhden pj-teltan 

maavaatteen. Muita merkittäviä kalustohankkeita ei tehty, mutta kaluston kunto ja määrä vuoden 

päättyessä oli hyvä. 

 

10. Kämppä 

Sipoossa, Helsingin kaupungin omistamalla tontilla, sijaitseva eräkämppämme oli tavanomaisessa 

retkikäytössä. Käyttö oli aktiivisinta huhti-toukokuussa sekä syys-lokakuussa. Muina aikoina käyttö 

oli vähäistä. Kesällä tehtiin pieniä talkootöitä, mutta suurempia kunnostustöitä ei tehty. Partiopiiri 

kustansi lippukunnille maksuttoman kämppien kuntotarkastuksen, johon tartuimme. Raksystems 

Oy:n raportissa ei ollut yllätyksiä. 

Rakennuksen ulkopäätyyn asennettiin katolle johtavat seinätikkaat. Vuoden aikana aloitettiin myös 

neuvottelut parkkipaikan saamiseksi Puroniityntien puolelle. Paikallinen maanomistaja on luvannut 

osoittaa mailtaan lippukunnalle sekä Kuksat-nimiselle lippukunnalle yhteisen pysäköintialueen sitä 

vastaan, että yhdistykset liittyvät paikalliseen tienhoitokuntaan.  

 

11. Ohjelmatoiminta 
 
Lippukunnan toimintaa toteutettiin ikäkausien omana toimintana, lippukunnan yhteisenä 

toimintana, lippukuntayhteistyönä tai osallistumisena Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen 

Partiolaisten tapahtumiin. 

Lippukunnan yhteistä toimintaa olivat mm. 

 

Vuosikokous 22.2. 

Kakkukisa 3.3. 

Kohtaaminen 26.4. 

Kesäleiri 30.7. - 5.8. 

Elojuhlat 13.8. 

Lippukuntaretki 13.−15.11. (kuva alla) 

Joulumyyjäiset 29.11. 



Itsenäisyyspäivän lipunnosto 6.12. 

Puurojuhla 17.12. 

Joulukuusten myynti 17.−23.12. 

 

      Lpk-retken osallistujat Kiljavalla marraskuussa. 

 

 11.1. Sudenpennut 

 
Kevät 2015 
 
Sudenpennuilla toimi kevätkaudella neljä laumaa: Taraxa cuminaxit, Laatudoorikset, Juniortähdet 

ja Agentit. Taraxoissa nuorempia tyttösudenpentuja johtivat Nina Pitkänen ja Noora Pulkkanen, 

Laatudooriksien yhteisryhmää johtivat Veera Mäntylä ja Emilia Sasi, vanhempia tyttösudenpentuja 

Juniortähdissä johtivat Liisa Peltonen, Samu Tatti ja Antti Toikkanen sekä poikasudenpentuja 

Agenteissa Aku Staff, Max Lahtinen ja Mikko Seesto. 

 

Tärkeimpiä sudenpentujen omia tapahtumia kevätkaudella olivat Helmi-talvileiri helmikuussa, 

sudenpentujen teemapäivä SuperSupe 25.4. (8 sudenpennun vahvuudella), Kohtaaminen 26.4.,  

Hoplop-retki huhtikuussa (kuva) sekä sudenpentujen oma kevätjuhla toukokuussa. Laumat tekivät 

myös omia retkiään lippukunnan kämpälle Sipooseen kevään aikana. Kesällä sudenpennut 

osallistuivat Tammisalon Metsänkävijöiden, Kulosaaren Meripartion ja Rantasipien yhteiselle Olipa 

kerran – kesäleirille Porvoon Virvikissä 22 sudenpennun vahvuudella. 



 

Syksy 2015 

Syyskaudella uusia sudenpentuja liittyi lippukuntaan runsain määrin. Syksy aloitettiinkin viidellä 

sudenpentulaumalla: Laatudoorikset, Taraxa cuminaxit, Sudenulvojat, Nallekarkit, Apinat. 

Laatudoorikset-ryhmä kuitenkin lakkautettiin toistaiseksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Uusia 

yhteislaumoja Nallekarkkeja ja Sudenulvojia johtivat Liisa Peltonen ja Veera Mäntylä sekä Janina 

Voong ja Kia Laiho. Vanhoja sudenpentutyttöjä Taraxoja johtivat Lotta Mäntylä, Elina Aydemir, 

Meeri Näppilä ja Noora Pulkkanen. Vanhoja sudenpentupoikia Apinoissa johtivat kevään tapaan 

Aku Staff, Mikko Seesto sekä Max Lahtinen. 

 

Sudenpennut osallistuivat syyskaudella omiin partiotaitokisoihinsa Löytöretkeen 3.10. 

keskinkertaisella aktiivisuudella (14 sudenpentua) ja leffailtaan Herttoniemen kirkolla 

marraskuussa. Lisäksi he osallistuivat lippukunnan yhteisiin tapahtumiin LPK-redulle Kiljavalla 13.- 

15.11. sekä puurojuhlaan 17.12. Sudenpennut osallistuivat myös joulukalentereiden myyntiin. 

 

Sudenpentuja Hoplop-retkellä huhtikuussa. 

 

 

 

 

 



11.2. Seikkailijat 

Noudatamme kolmivuotista seikkailijaohjelmaa, mikä tarkoittaa, että seikkailijoina toimitaan 

pääsääntöisesti kouluvuosien 4-6 ajan. Vuonna 2015 seikkailijat toimivat kolmessa ryhmässä, 

joiden kokoonpanoissa kuitenkin tapahtui merkittäviä muutoksia vanhimpien seikkailijoiden 

siirtyessä syyskauden alkaessa tarpojiksi ja ikäkauden täydentyessä vastaavasti sudenpennuista 

siirtyneillä seikkailijoilla. 

 

Ryhmät 

Team Ahma (kevätkausi) 

 - vuonna 2002 syntyneet pojat, ryhmänjohtajina Olaus Lintinen ja Reko Heikkilä 

Telttataaperot  

 - vuosina 2003−2004 syntyneet tytöt, ryhmänjohtajina Eero Laurinsilta ja Elmo Pitkänen 

Kuhankeittäjät  

 - vuonna 2004 syntyneitä tyttöjä ja poikia, ryhmänjohtajina kevätkaudella Anni Santala sekä 

 Meeri Näppilä  ja syyskaudella Joonas Laurikainen 

Maagiset Mursut (syyskausi) 

 - vuonna 2005 syntyneitä tyttöjä ja poikia, ryhmänjohtajina Antti Leinonen, Mikaela Sasi ja 

 Sini Torasvirta 

 

Ohjelma 

Ryhmät suorittivat seikkailijaohjelman ilmansuuntia sekä erillisiä taitomerkkejä. Kaksi ensimmäistä 

seikkailijavuotta koostuvat neljästä pääilmansuuntien mukaan nimetyistä puolivuotiskausista 

viimeisen vuoden keskittyessä soveltavampiin väli-ilmansuuntiin sekä runsaampiin 

taitomerkkisuorituksiin. 

Viikkotoiminnan ja lippukunnan yhteisten tapahtumien lisäksi ikäkausi oli mukana seuraavissa 

tapahtumissa 

- Talviretki kämpälle 6.−8.2. 

- Liitokarhu, Suomen Metsänkävijöiden pääsiäisleiri 2.−6.4. 

- Törmä, partiotaitojen päiväsarjojen piirinmestaruuskilpailut 25.4. 

- Kaakkois-Helsingin Sepeli (seikkailijapeli) 9.−10.5. 

- Seikkailijoiden ja tarpojien kevätkauden päättäjäiset 27.5. 

- Kämppäretki ”Teräs” 25.−27.9. (kuva alla) 

- Joulukuustenmyynti 17.−23.12. 



 

Seikkailijoita ja tarpojia syksyisellä kämppäretkellään ”Teräksellä” syyskuussa. 

 

11.3. Tarpojat 

Noudatamme kaksivuotista tarpojaohjelmaa, mikä tarkoittaa, että tarpojina toimitaan 

pääsääntöisesti kouluvuosien 7-8 ajan. Vuonna 2015 tarpojat toimivat kahdessa vartiossa, mutta 

ikäkauden kokoonpano muuttui vuoden aikana merkittävästi, sillä vanhimmat siirtyivät syyskauden 

alkaessa samoajiksi ja tilalle saatiin seikkailijoista taas uusi ikäluokka. 

 

Ryhmät 

Napasaurukset (kevätkausi) 

 - vuonna 2000 syntyneet tytöt, omatoimista viikoittaista ohjelmaa 

Naamapalmut 

 - vuonna 2001 syntyneet tytöt, ryhmänjohtajina kevätkaudella Jenna Suorsa sekä Janina 

 Voong ja syyskaudella Jenna Suorsa 

Team Ahma (syyskausi) 

 - vuonna 2002 syntyneet pojat, ryhmänjohtajina Olaus Lintinen ja Reko Heikkilä. 

 

Ohjelma 

Ryhmät suorittivat tarpojaohjelman mukaisia tarppoja, joita on neljä kappaletta ja kunkin 

ohjeellinen kesto noin puoli vuotta. Napasauruksien osalta tarpojaikäkausi venyi yli tavoiteajan, 

minkä vuoksi viimeisen kauden toiminta muistutti lähinnä samoajaohjelmaa. 



Viikkotoiminnan ja lippukunnan yhteisten tapahtumien lisäksi ikäkausi oli mukana seuraavissa 

tapahtumissa 

 

- Törmä, partiotaitojen päiväsarjojen piirinmestaruuskilpailut 25.4. 

- Ryhmänohjaajakurssi (8.−10.5. ja 21.−23.8. + kaupunki-illat) 

- Tyttöjen kämppäretki 22.−24.5. ja poikien maastoretki 23.5.−24.5. 

- Seikkailijoiden ja tarpojien kevätkauden päättäjäiset 27.5. 

- Kämppäretki ”Teräs” 25.−27.9 (kuva yllä) 

- Joulumyyjäiset 29.11. 

- Joulukuustenmyynti 17.−23.12. 

 

11.4. Samoajat 

 

Samoajaikäisiä ovat n. 15-17-vuotiaat, mutta lippukunnassamme ikärajat ovat joustaneet siten, 

että kiinteää kaveriporukkaa kohdellaan samoajina, vaikka joku yksittäinen henkilö olisikin 18 

vuoden ikärajan saavuttanut. Toiminta ei ole ollut yhtä organisoitua kuin nuoremmilla ikäkausilla, 

mutta samoajaohjelman aktiviteetteja on suoritettu muun partiotoiminnan lomassa, kuten 

nuorempien ikäkausien johtamisen myötä. 

 

Ryhmät 

Sluibaajat  

 Vuosina 1997–1998 syntyneiden poikavoittoinen vartio 

Napasaurukset (syyskaudella) 

 Vuosina 1999–2000 syntyneiden tyttöjen vartio 

 

Ohjelma 

Lähes kaikki samoajat toimivat lippukunnassa johtaja- sekä muissa vastuutehtävissä ja osallistuivat 

siten monipuolisesti kaikkeen lippukunnan toimintaan. Oman mielenkiintonsa mukaan samoajia 

osallistui myös esimerkiksi partiopiirin koulutuksiin sekä mm. maailmanjamboreelle Japanissa 

(kuva alla).  

 

Erityisiä samoajatapahtumia vuoden aikana olivat 

- Paint ball -värikuulasota yhdessä vaeltajien kanssa tammikuussa 



- samoajapoikien kämppäretki kesällä 12.−14.6. 

- Napasaurusten ryhmänohjaajakurssi (8.−10.5. ja 21.−23.8. + kaupunki-illat) 

- valtakunnallinen Samoajaexplo -tapahtuma 23.−25.10. 

 

 

Samoajapoikia maailmanjamboreella Japanissa. 

 

 

11.5. Vaeltajat 

Vaeltajia ovat n. 18–22-vuotiaat. Lippukunnassamme ei vuonna 2015 ollut erillistä 

vaeltajatoimintaa, vaan vaeltajat osallistuivat samoajien ja aikuisten kanssa lippukunnan toiminnan 

pyörittämiseen. 

 

11.6. Aikuiset 

Partio-ohjelman mukaan aikuisia ovat yli 22-vuotiaat, joten ikähaitari on tässä ryhmässä hyvin laaja. 

Varsinaista aikuistoimintaa ei lippukunnassa muuten ollut, mutta jonkinlaista TaMe- ja Taty-kilta 

toiminnan virittelyä oli vanhemmissa ikäluokissa. Muutoin lähinnä nuoremmat aikuiset osallistuivat 

samoajien ja vaeltajien tavoin lippukunnan toiminnan pyörittämiseen ja ns. johtajaohjelma, talkoot 

ym. koskivat myös kaikkia edellä mainittuja ikäkausia. 

 

 

 

 



12. Tavoitteet 

Asetimme vuodelle 2015 seuraavanlaiset kehityspainopistealueet, jotka toteutuivat vaihtelevasti: 

A) Hallituksen ja johtajaneuvoston työnjaon selkiyttäminen sekä toiminnan tehostaminen 

B) Ikäkausitoiminnan vakio-ohjelmien käyttöönotto sekä ohjelmien toteutumisen seuranta 

C) Tapahtumakuvausten käyttöönotto ja tapahtumien vastuujohtajien pestaaminen 

D) Ryhmänjohtajien parempi kouluttaminen pesteihin sekä pestissä tukeminen 

 

Alkuvuodesta sekä hallitus että johtajaneuvosto kokoontuivat melko säännöllisesti, mutta 

loppuvuotta kohden kokoukset harvenivat tuntuvasti. Hallitus ei juoksevien asioiden painaessa 

päälle ehtinyt keskittymään strategisiin suuriin linjoihin. Johtajaneuvoston kokoukset jäivät 

infotilaisuusluontoisiksi eikä niissä ehditty käsitellä varsinaisesti ikäkausikohtaisia asioita. Työnjako 

ei ehtinyt varsinaisesti selkiytyä, mutta kokouksia oli aikaisempaa enemmän, ja tarve työnjaon 

selkiyttämiseksi todettiin yleisesti. Hallituksessa työnjaon toteuttaminen näkyi erilaisten 

luottamuspestien jakamisena hallituksen jäsenten kesken. 

 

Syyskaudella ryhmät saivat käyttöönsä valmiiksi laaditut viikko-ohjelmat. Osa ryhmistä seurasi 

ohjelmia hyvinkin tarkasti ja osa ei pitänyt niistä juuri lainkaan kiinni. Aiheesta käyty keskustelu 

joka tapauksessa nosti partio-ohjelman toteutumisen keskeiseksi tavoitteeksi sekä hallituksen 

näkemyksen mukaan paransi yleisesti ottaen viikkotoiminnan tasoa. 

 

Osasta vakiotapahtumia laadittiin tapahtumakuvaukset sekä vastuujohtajan muistilistat. Työ jatkuu 

vuoden 2016 puolella, mutta onnistumisena voi pitää sitä, että tapahtumien päävastuu ei levännyt 

enää vain hallituksen jäsenten harteilla. 

 

Uudet johtajat suorittivat ryhmänohjaajakurssin, mutta tavoitteeksi asetettuja ikäkausikohtaisia 

koulutustilaisuuksia ja pestikeskusteluja ei järjestetty. Ryhmänjohtajien toimenkuvaa ja kunkin 

ikäkauden pääasioita käytiin kuitenkin läpi epävirallisesti niin sosiaalisessa mediassa kuin 

kasvotustenkin, joten tavoitteen voi katsoa toteutuneen ainakin osittain. 

 

Neljä tärkeää kehittämiskohdetta olivat laajoja ja kunnianhimoisia, minkä vuoksi niiden täydellinen 

toteutuminen olisikin ollut yllättävää. Kaikkien yllä mainittujen asioiden osalta mentiin jonkin 

verran eteenpäin ja aiheet nousivat paremmin tietoisuuteen ja yleiseen keskusteluun. Kehitystyö 

jatkuu vuonna 2016. 



13. Kiitokset 

Tammisalon Metsänkävijät ry kiittää 

 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskusta   

 Roihuvuoren seurakuntaa  

 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:tä  

 Tammisalon partiotuki ry:tä 

sekä kaikkia muita yhteisöjä ja yksityishenkilöitä, jotka ovat tukeneet toimintaamme vuonna 2015. 

 

 

 

 

Helsingissä 21.2.2016 
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Lippukunnanjohtaja   Apulaislippukunnanjohtaja 
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