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TOIMINTAKERTOMUS 2011
1. YLEISTÄ
Leppävaaran Korvenkävijät ry:ssä (LeKo) toimi kaudella 2011 noin 40 alle
18-vuotiasta partiolaista sekä 18 täysi-ikäistä johtajaa ja 4
aikuispartiolaista. Lippukunta on sekalippukunta. Toiminta on ollut vilkasta,
mikä on selkeä osoitus alueen nuorten kiinnostuksesta erätoimintaan.
2. HALLINTO
Lippukunnan hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt:
Pertti Palo, lippukunnanjohtaja, pj
Jasmin Joenperä, apulaislippukunnanjohtaja, vara-pj, koulutusvastaava
Ella Mattila, sihteeri
Sara Veltheim, jäsensihteeri
Toiminnantarkastajina toimivat Katri Koistinen ja Anu Leponiemi.
Toiminnantarkastajien varahenkilöinä toimivat Antti Kantola ja Juhani Front.
Rahastonhoitajana toimi kevätkaudella Päivi Rokkanen ja syyskaudella Ismo
Laitinen.
Vuonna 2011 yhdistyksen kokouksia pidettiin 2 kertaa ja hallitus kokoontui
12 kertaa.
3. JÄSENISTÖ
Lippukunnan jäsenistö jakautuu vuoden lopussa seuraavasti:
alle 18-vuotiaat
muut
yhteensä

36 jäsentä
21 jäsentä
59 jäsentä

4. TOIMITILAT
Leppävaaran Korvenkävijöiden ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti
Partiomaja Kanervalla, joka sijaitsee Säterinmetsässä. Lippukunta vuokraa
myös Espoon seurakuntayhtymältä varastoa, joka sijaitsee Perkkaan
kappelin piharakennuksessa. Lippukunnan edustaja oli mukana Kanervaprojektiryhmässä, joka vastaa majan kunnossapidosta. Lisäksi syksyllä
perustettiin uusi Kanervaa vuokraavien lippukuntien (LeKo, Laajalahden
Eräveikot ja Vaaran Vaeltajat) muodostama yhdistys, jonka on tarkoitus
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jatkossa koordinoida majan toimintaa. Alkuvaiheessa yhdistys
huolehtii lähinnä laskujen (vuokra, sähkö, kunnostuskulut)
maksamisesta.
Koska Kanervalla on kaksi muutakin lippukuntaa aktiivisina käyttäjinä,
LeKolla on jatkuvasti pulaa kokoustiloista. Oman toimintatilan etsintä jatkuu
siis yhä.
5. TOIMINTA
Tärkeimmän osan toiminnasta muodostivat ryhmien viikoittaiset kokoukset.
Lippukunta noudattaa sudenpentuosastossa Suomen Partiolaisten partioohjelmaa ja vartio-osastossa lippukunnan omaa eräohjelmaa, joten myös
päivä- ja yöretket sekä partiotaitokilpailut kuuluivat olennaisena osana
perusohjelmaan. Kaikki lippukunnan aktiiviset jäsenet osallistuivat
vähintään kolmelle retkelle kauden aikana. Retket ovat olleet lippukunnan
talviretkeä sekä sudenpentuosaston kevätretkeä lukuun ottamatta
laavuretkiä.
Lähilippukuntien kanssa tehtiin yhteistyötä enimmäkseen vartiotasolla.
Aluetapaamisissa hoidettiin yhteydenpitoa muihin paikallisiin lippukuntiin.
Seurakunnan kanssa toimittiin yhteistyössä mm. partiomessun sekä
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen järjestämisessä.

6. SUDENPENTUOSASTO
Vuonna 2011 lippukunnassa toimi Siilit-lauma, joissa on 12 sudenpentua ja
2 johtajaa. Syksyllä aloitti uutena Susi-lauma, jossa on 11 sudenpentua ja 2
johtajaa. Osastossa on toiminut vakituisesti kolme laumanjohtajaa ja yksi
laumanjohtajan apulainen. Laumanjohtajia pyrittiin rekrytoimaan lisää mm.
sudenpentujen vanhemmista. Silti toiminnasta kiinnostuneiden lasten
määrä oli suurempi kuin johtajaresurssit mahdollistavat.
Kaikki laumat kokoontuivat kerran viikossa. Sudenpentujakso on
ensimmäinen osa lippukunnan kolmivaiheisessa partio-ohjelmassa, joten
partion perustaitojen koulutus tapahtuu enimmäkseen leikkien.
Sudenpennut saivat kokea eräelämää muun muassa telttaretkellä ja
kesäleirillä.
Laumanjohtajina toimivat Jasmin Joenperä ja Aino Patjas (Siilit) sekä
Annukka Debenjak ja Hanna Kokkonen (Susi). Sudenpentuosaston
johtajana toimi Jasmin Joenperä.
Laumailtojen lisäksi järjestettiin ja otettiin osaa seuraaviin
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tapahtumiin:
-

Lippukunnan talvileiri Luukissa.
Partiomessu.
Yrjönpäivän paraati.
Lippukunnan kevätjuhla.
Lippukunnan kesäleiri Uppoava laiva Amanda kesäkuussa 2011.
Pinkki-partiotaitokilpailu.
Itsenäisyyspäivän kirkko.
Lippukunnan puurojuhla.

7. VARTIO-OSASTO
Lippukunnassa oli kevätkaudella neljä vartiota, joissa noin 20 vartiolaista.
Vartiot kokoontuivat kerran viikossa. Vartiokokouksissa opitaan uusia taitoja
ja eräretkeilyn teoriaa myös Kanervan laajaa pihaa hyväksikäyttäen.
Vartiojohtajina toimivat Annukka Debenjak, Sara Veltheim, Hanna
Kokkonen, Oskari Vinko, Holtti Hakonen, Eero Lappalainen ja Hannes
Parkkinen.
Jokainen vartio teki vuoden aikana vähintään yhden vartiokohtaisen retken,
uudet vartiot osallistuivat ainoastaan vartio-osaston laavuretkelle. Vartiot
tekivät myös talkootyötä Kanervan kunnostamiseen. Neljä vartiolaista
suoritti ensimmäisen luokan vaelluksen. Näiden lisäksi järjestettiin ja
otettiin osaa seuraaviin tapahtumiin:
-

Lippukunnan talvileiri Luukissa.
Partiomessu.
Yrjönpäivän paraati.
Janopäiväkeräys.
II-luokan riihitys yöretkellä.
III-luokan riihitys päiväretkellä.
Lippukunnan kevätjuhla.
Lippukunnan kesäleiri Uppoava laiva Amanda kesäkuussa 2011.
Vartio-osaston laavuretki.
Lippukunnan 11-vuotisjuhla marraskuussa.
Itsenäisyyspäivän kirkko.
Lippukunnan puurojuhla.

Vartiojohtajaneuvosto kokoontui kauden aikana noin kahdesti
kuussa. Vartio-osaston johtajina (sampoina) toimivat Annukka Debenjak ja
Sara Veltheim.
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8. SIIRTYMÄRYHMÄ
Lippukunnassa aloitti syksyllä 2011 vanhemmista vartiolaisista
koostuva siirtymäryhmä Entit. Ryhmässä on 10 jäsentä ja 2 johtajaa
(Oskari Vinko ja Elina Simonen). Ryhmä kokoontuu viikoittain ja lisäksi
retkeilee aktiivisesti. Ryhmä osallistui seuraaviin tapahtumiin syksyn
aikana:
-

Ryhmän oma syysretki.
Punkku 2011 –partiotaitokilpailu.
Lippukunnan vuosijuhla marraskuussa.
Itsenäisyyspäivän kirkko.
Lippukunnan puurojuhla.

9. VAELTAJAOSASTO
Lippukunnan vaeltajat ovat joukko johtajia, jotka ovat aktiivisesti
mukana järjestämässä tapahtumia ja avustavat tarvittaessa
nuoria vartionjohtajia retkien järjestelyissä. Vaeltajaosastossa
toimi kaksi vaeltajaryhmää: Sparta ja Aielit. Vaeltajat osallistuivat
vuoden aikana seuraaviin tapahtumiin:
- Lippukunnan johtajistoretki tammikuussa.
- Lippukunnan talvileiri Luukissa
- Partiomessu
- Yrjönpäivän paraati
- II-luokan riihitys yöretkellä
- III-luokan riihitys päiväretkellä
- Jamboree-on-the-Trail
- Lippukunnan kevätjuhla
- Lippukunnan kesäleiri Uppoava laiva Amanda kesäkuussa 2011.
- Espoon partiotuki ry:n (EPT) Tapailu-mainostapahtuma elokuussa.
- Vartio-osaston laavuretki
- Espoon Partiotuki ry:n Punkku-partiotaitokilpailu, jossa yksi johtajistamme
oli rastipäällikkönä.
- Lippukunnan 11-vuotisjuhla marraskuussa.
- Itsenäisyyspäivän kirkko
- Lippukunnan puurojuhla.
10. LEIRITOIMINTA
Lippukunta järjesti oman talvileirin tammikuussa. Leirille osallistui yhteensä
45 lippukuntalaista kaikista ikäryhmistä.
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Kesällä lippukunta järjesti Uppoava laiva Amanda -kesäleirin
9.-12.6.2011 sekä vanhemmalle väelle juhlavaelluksen
17.-24.7.2011 Pallas-Hetta –vaellusreitillä Lapissa. Kesäleirille
osallistui 11 leiriläistä ja 5 johtajaa, vaellukselle 3 johtajaa.
11. MUU TOIMINTA
Lippukunta järjesti 11-vuotisjuhlan 26.11. lippukunnan yli
kymmenvuotisen aktiivitoiminnan juhlistamiseksi. Juhlaan osallistui
yhteensä 45 lippukuntalaista, kutsuvierasta ja vanhempaa.
12. TIEDOTUSTOIMINTA
Pääasiallinen tiedotuskanava jäsenistölle ja jäsenten vanhemmille on
sähköposti. Lippukunnan uudet kotisivut avattiin osoitteessa
www.leppavaarankorvenkavijat.fi. Lisäksi lippukunta julkaisee
lippukuntalehteä. Vuonna 2011 se ilmestyi kahdesti.
13. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Espoon kaupungilta saatu avustus on käytetty kokonaisuudessaan
lippukunnan varsinaisen toiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen.
Leppävaaran seurakunnan myöntämällä avustuksella on katettu lisäksi
vuokrakustannuksia, kalustohankintoja sekä koulutusmenoja.
Lippukunnan omatoimisen varainhankinnan merkittävänä
kanavana oli jälleen partiolaisten adventtikalentereiden
myyminen. Uusilta jäseniltä perittiin 10 euron liittymismaksu
huivien yms. materiaalin kustannusten kattamiseksi. Lisäksi
vuonna 2011 LeKo piti yhdet myyjäiset ja järjesti jouluna
pukkipalvelun.
14. YHTEISTYÖTAHOT
Leppävaaran Korvenkävijät ry ja Leppävaaran seurakunta
allekirjoittivat marraskuussa 2011 taustayhteisösopimuksen, jossa
sovitaan kummankin vastuista ja oikeuksista yhteisöjen välisessä
yhteistyössä.

