Partiolippukunta TeiskaPartio ry:n Toimintakertomus 2014
Toimintakertomuksessa käytetään lippukunnan tavan mukaisesti lippukunnan yhteisistä
viikonloppuretkistä nimitystä leiri, vaikka ne Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeen
mukaan ovatkin retkiä.

Lippukunnan yhteiset leirit, retket ja tapahtumat
Vuonna 2014 lippukunta järjesti kesäleirin Riihilammella 21.27.7. Leirille osallistui 48
lippukuntalaista ja kaksi eivieläpartiolaista (evp) aikuista. Lisäksi vierailupäivänä leirillä
kävi 25 vierasta. Leirillä oli partiolaisia kaikista ikäkausista ja leirin haikit tehtiin meloen.
Lisäksi lippukunta järjesti Adventtileirin Rajalassa 13.14.12. Leirin teemana on Selviytyjät
ja mukana oli 54 lippukuntalaista ja kaksi ulkopuolista aikuista. Leirin päätteeksi järjestettiin
joulujuhla, johon saapui 40 vierasta.
Lippukunta ei järjestänyt omaa Yrjönpäiväjuhlaa, vaan osallistui Tampereen Partiolaisten
yhteiseen iltanuotioon Koulukadun kentällä 23.4. Tepalaisia oli mukana 26, sekä lisäksi 10
lippukuntalaisten vanhempaa. Lippukunta osallistui Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan
Kouvolassa 6.8.6. Viikonlopun kestäneessä Suurjuhlassa oli ohjelmaa kaikille ikäkausille ja
sunnuntaina juhla huipentui paraatiin. Mukana oli 28 lippukuntalaista ja 4 evpvanhempaa.
Lippukunta järjesti Aitolahden lippukuntien kanssa Partiokirkon 21.9., ja mukana oli 12
lippukuntalaista. Lippukunta osallistui itsenäisyyspäivänä 6.12. Teiskon seurakunnan
jumalanpalvelukseen ja tarjoili kirkkokahvit, paikalla oli 24 lippukuntalaista.

Sudenpentutoiminta
Keväällä 2014 lippukunnassa toimi kolme viikoittain kokoontuvaa laumaa. PohjoisTeiskon
Heinäsirkatlauma kokoontui seurakuntatalolla. Laumassa oli 16 sudenpentua, johtajina Eva
Mäntyvaara ja Veera Kohtamäki. Lauma teki polkupyöräretken Riihilammelle 3.4.5., ja
retkelle osallistui 12 henkeä, joista yksi oli evpaikuinen.
EteläTeiskossa Kämmenniemen kerhohuoneella kokoontui kaksi laumaa. Tarja Järvisen
johtama Nuijapäät, jossa oli 7 sudenpentua sekä 13 pennusta koostuva Karhupennut,
johtajina Sami Puuska, Ainomaija Keskinen sekä apujohtajana Milla Valio. Nuijapäätlauman
suunnittelema hiihtoretki peruuntui lumen puutteen vuoksi. Kevätretkeä lauma ei järjestänyt,
mutta se osallistui keväällä lippukunnan yhteisiin tapahtumiin. Karhunpennut lauma teki
retken Riihilammelle 5.4., ja retkelle osallistui 9 lippukuntalaista ja kaksi evpaikuista.

Lisäksi Karhunpennut retkeilivät Pukalassa 17.18.5., ja mukana oli 7 lippukuntalaista sekä
yksi evpaikuinen.
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Heinäsirkatlaumaa johtivat Eva Mäntyvaara ja Heidi Hietaniemi, laumassa oli 17
sudenpentua ja se kokoontui Teiskon seurakuntatalolla. EteläTeiskossa Kämmenniemen
kerhohuoneella toimi kaksi laumaa. Nuijapäätlauma jatkoi 6 sudenpennut voimin
johtajanaan Tarja Järvinen ja uusi lauma Mesikämmenet aloitti toimintansa johtajanaan Mari
AlaPaavola. Mesikämmenissä aloitti 8 sudenpentua.
Syksyllä sudenpenturyhmät tekivät yhteisen retken Pukalaan 4.10. Retkelle osallistui 24
lippukuntalaista ja 15 eivieläpartiolaista, aikuisia ja lapsia. Kolkkien matkassa
sudenpentutapahtuma oli 15.11. Kämmenniemessä, ja sinne osallistui laumoista viisi
joukkuetta, joissa oli yhteensä 24 sudenpentua ja evpsaattajat.

Seikkailijatoiminta
Keväällä PohjoisTeiskossa toimi Mursutseikkailijajoukkue, johtajana Sini Pyyvaara.
Joukkueessa oli 9 seikkailijaa ja se kokoontui Kaanaan koululla. EteläTeiskossa
Kämmenniemen kerhohuoneella kokoontui Heidi Hietaniemen ja Nenna Järvisen johtama
Tunturipossut, jossa oli 14 seikkailijaa.
Seikkailijat järjestivät yhteisen talviretken 8.9.2., johon osallistui 16 lippukuntalaista ja 1
evpaikuinen. Seikkailijapeli järjestettiin yhteistyössä neljän muun lippukunnan kanssa 12.4.
ja tepalaisia mukana oli 13. Lisäksi Tunturipossut tekivät retken Kaarinan polulle 12.13.4.
ja mukana oli 10 lippukuntalaista.
Syksyllä PohjoisTeiskossa Mursutjoukkue jatkoi toimintaansa niin, että joukkueessa oli 8
jäsentä, 6 vanhaa ja 2 uutta seikkailijaa. Joukkue kokoontui Kaanaan koululla johtajanaan
Sini Pyyvaara. Mursut tekivät retken 20.21.9. Riihilammille, retkelle osallistui 6 seikkailijaa
ja johtaja.
EteläTeiskossa Kämmenniemen kerhohuoneella jatkoi toimintaansa Tunturipossutjoukkue
samalla kokoonpanolla. Johtajiksi vaihtuivat Sami Puuska ja Nenna Järvinen. Tunturipossut
tekivät retken Riihilammelle 1.2.11. ja retkelle osallistui 9 lippukuntalaista.
Kämmenniemessä aloitti uusi joukkue Teehamsterit, jossa on 17 seikkailijaa ja johtajina
toimivat Jari Vehmas ja Milla Valio. Teehamsterit tekivät retken Riihilammelle 4.5.10., ja
retkellä oli 12 lippukuntalaista ja 3 evpaikuista.

Tarpojatoiminta
Keväällä 2014 tarpojavartio U.R.P.O.T. jatkoi toimintaa Kämmenniemen kerhohuoneella.
Vartiossa oli viisi tarpojaa ja luotsina toimi Mia DunckerMatinlompolo. U.R.P.O.T.
suorittivat samoajien kanssa makuupussililjan Riihilammella 1.2.2., mukana oli neljä
tarpojaa. Toinen tarpojaryhmä Lumikot jatkoi toimintaansa Kämmenniemessä, johtajina Suvi
Pyyvaara ja Aki Järvinen. Ryhmässä jatkoi 11 tarpojaa. Lumikot tekivät 17.18.5. retken
Seitsemiseen, ja retkellä oli 5 Lumikkoa ja 1 aikuinen johtaja.
Syksyllä U.R.P.O.T. –tarpojaryhmä siirtyi samoajiin, mutta Lumikot jatkoi toimintaansa.
Lumikot siirtyivät kokoontumaan seurakuntatalolle, ja heidän johtajakseen vaihtui Veera
Kohtamäki. Lumikot tekivät vaelluksen Isojärvelle 4.5.10. Vaellukselle osallistui kolme
tarpojaa ja yksi aikuinen.

Samoajat
Keväällä 2014 Kämmenniemen viiden samoajan vartio jatkoi toimintaansa Antti Järvisen
luotsaamana. Samoajat suorittivat makuupussililjan Riihilammella tarpojien kanssa 1.2.2.,
ja mukana oli neljä samoajaa.
Syksyllä 2014 samoajavartioon siirtyi viisi uutta jäsentä tarpojista, ja vartion luotsina jatkoi
Antti Järvinen. Samoajat toimivat apujohtajina nuorempien ikäkausien ryhmissä. Neljä
samoajaa osallistui Hämeen partiopiirin samoajaleiri Kohulle 2.5.8., ja kolme samoajaa
osallistui Tampereen Partiolaisten järjestämälle ROKkurssille 22.24.8. Kaksi samoajaa oli
mukana myös Hämeen Partiolaisten Xrelax samoajatapahtumassa 25.26.10.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajat toimivat lippukunnassamme johtajina ja osallistuivat siten muiden ikäkausien ja
lippukunnan tapahtumiin. Vaeltajilla ei ollut oman ikäkauden toimintaa.

Johtajisto
Johtajisto kokoontui kokouksiin noin kerran kuukaudessa. Lippukunta oli edustettuna
Tampereen Partiolaisten syyskokouksessa 11.11. ja Hämeen Partiopiirin syyskokouksessa
8.11. Tampereella. Lippukunnan johtajia osallistui talvivaellukselle 27.12.20144.1.2015

Hammastunturin erämaaalueella, mukana oli 4 lippukunnan aikuista ja 2 lippukunnan
ulkopuolista aikuista. Johtajiston rentoutusviikonloppuja ei järjestetty vuoden 2014 aikana.

Kisat
Yrjönviesti Tampereella 23.4., kisaan osallistui yksi sudenpentujoukkue ja yksi samoaja
joukkue. Kumpikin joukkue voitti omat sarjansa.
Sudenpentukilpailu 
Kuulun maailmalle Pirkkalassa 10.5., mukana oli kolme sudenpentu
joukkuetta, joissa yhteensä 13 pentua.
Leon lenkki ja Hilkan kilpa Tampereella 17.18.5., mukana oli yksi vartio ruskeassa
sarjassa.
Pottukisa – Matkaoppaat 
Tampereella 23.9., mukana oli yksi vartio.
Harhahetki
Tampereella 28.9., mukana kaksi seikkailijajoukkuetta.
Seikkailijakisa 
Menolippu
4.10., kilpailuun osallistui yksi vartio, joka voitti oman sarjansa.

Kouluttautuminen
Hämeen Partiopiirin (HP) Viestintäverstaaseen 6.2. osallistui yksi vaeltajaikäinen johtaja.
Tarpojien taitopäivään (HP) 15.3. osallistui yksi tarpoja.
Kovaklubille (HP) 2.4. osallistui yksi aikuinen johtaja.
Tampeen Partiolaisten (TP) ROKkurssille 22.24.8. osallistui kolme samoajaa, ja yksi
vaeltaja oli kurssinjohtajana.
Akelakurssille (HP) 6.7.9. osallistui yksi aikuinen johtaja.
Sampokurssille (HP) 19.21.9. osallistui kaksi aikuista johtajaa.
Lippukuntatoimijakurssille (LSP/HP) 17.19.10. osallistui yksi vaeltajaikäinen johtaja.
Partiokouluttajakurssilla (LSP/HP) 14.16.11. osallistui yksi aikuinen johtaja.

Muut tapahtumat
TeiskaPartio oli mukana järjestämässä Tampereen Partiolaisten kokoontumispurjehdusta
28.29.6. Yksi lippukunnan tarpoja osallistui 19.29.7. Islannin Jamboreelle, ja lippukunta
avusti häntä matkakuluissa. Lippukunta oli päävastuussa Hämeen Partiopiirin Kolkkien
matkassa sudenpentutapahtumasta 15.11. Osallistujia oli ennätyksellinen määrä ja
tapahtuma sujui suunnitelmien mukaan. Mukana oli lippukunnan johtajisto ja kymmeniä
vapaaehtoisia.

Ansiomerkit
Lippukunta myönsi vuonna 2014 seuraavat ansiomerkit:
Suomen Partiolaisten Collanin solki: Tarja Järvinen

Varainhankinta
Puutalkoot Terälahdessa 29.4.
Koiranäyttelytalkoot Pirkkahallissa 2. ja 4.5.
Teiskon kesämarkkinat 19.7., makkaranmyyntiä.
Tampereen seurakuntien 10leirin päätöstilaisuus 28.6., makkaranmyyntiä.
Teiskon joulumarkkinat 7.12., makkaranmyyntiä.
Ekoteko, kynttilöiden keräys Teiskon hautausmaalla 29.12.
Partio Scout joulumyyntikampanja lokakuujoulukuu 2014.

Kalusto
Lippukunta päivitti kalustoaan ostamalla kaksi uutta laavua ja kaksi kaasutrangiaa.

Riihilammen leirialue
Riihilammen alueen kehittämissuunnitelmaa toteutettiin vuoden aikana. Huhtikuussa
Riihilammen vedestä otettiin näyte ja vesi tutkittiin talousvetenä. Vesi ei oletetusti

vastannut hyvän talousveden kriteerejä, mutta sen ei todettu olevan terveydelle haitallista.
Keitettynä vettä voi käyttää ruuan valmistukseen ja tiskaukseen. Leirialueelle hankittiin
toukokuussa ensiapupakki sekä taittopaarit kantohihnoineen. Alueelle rakennettiin
heinäkuussa uusi kahden kopin huussi, joka maalattiin kesäleirillä yhdessä leiriläisten
kanssa. Varsinaiset talkoot järjestettiin 13.9. Riihilammella, jolloin korjattiin mökin kattoa ja
viimeisteltiin vessan katto. Lisäksi kaadettiin muutama puu ja leirialuetta siistittiin.

Tiedottaminen
Viralliset tiedotukset annettiin paikallislehti TeiskoAitolahden kautta. Muuten yhteyttä
pidettiin johtajiston välillä lähinnä sähköpostitse. Muille jäsenille tiedotteita jaettiin ryhmien
kokouksissa tai postitse. Lisäksi viikoittaisen toiminnan johtajat toimivat tiiviissä
yhteistyössä vanhempien kanssa. Lippukunnan wwwsivut 
http://www.teiskapartio.fi/
uusittiin ja niiden käyttöä ja tiedotusarvoa lisättiin. Lippukunnalla on myös TeiskaPartio
niminen ryhmä Facebookissa, ja sitä käytettiin aktiivisesti.

Lippukuntalehti
Vuonna 2014 lippukunnan paperinen lehti Teiskan Joiku lakkautettiin. Juttuja ryhmien
tekemisistä julkaistaan lippukunnan wwwsivuilla olevassa Teiskan Joiku –osiossa.

Muuta
Lippukunta antoi aiempien vuosien tapaan 20 euron stipendit molemmille alueen kouluille
jaettavaksi yhdelle 3.luokkalaiselle. TeiskaPartio määritteli stipendin kriteerit ja opettajat
valitsivat niiden saajat.

