KELOTYTÖT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Vuonna 2022 Kelotyttöjen ohjelmapainotus on Sanoista tekoihin.
Suomen
Partiolaisten
aiheeseen
liittyvien
aktiviteettien
käyttämistä jatketaan ryhmien toiminnassa. Aiheen laajuus ja
tärkeys mahdollistavat ohjelmapainotuksen jatkamista.

Hallinnollinen toiminta
Kelotytöt ry:n pitää sääntömääräisen vuosikokouksensa 23.2.2022. Vuosikokouksessa valitaan hallitus
päättämään lippukunnan asioista. Tämän hallituksen tavoitteena on tavata kuuden viikon välein.
Vuonna 2022 hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Jäseniä ovat lippukunnanjohtaja, pestijohtaja,
ohjelmajohtaja, sihteeri ja ministerit. Ministerit johtavat omaa osa-aluettaan lippukunnassa, joita
ovat ympäristö-, valtiovarain-, viestintä- ja hyvinvointiministeriöt. Joku hallituksen jäsenistä (pois
lukien sihteeri) on lisäksi myös lippukunnanjohtajan apulainen.
Lippukunnanjohtaja johtaa hallitusta ja toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana. Hänen
vastuullaan on myös pitää yllä lippukunnan viestintää yhdessä viestintäministerin kanssa sekä
edustaa lippukuntaa sidosryhmien välisessä viestinnässä ja keskusteluissa. Pestijohtaja huolehtii
johtajien hyvinvoinnista yhdessä hyvinvointiministerin kanssa. Hänen vastuullaan on myös
lippukunnan
pestausjärjestelmän
toiminnan
seuraaminen.
Ohjelmajohtaja
keskittyy
partio-ohjelman toteutumiseen lippukunnassa. Hän johtaa ikäkausivastaavia, mentoreita sekä
luotseja, jotka taas puolestaan tukevat ryhmien ohjelman toteuttamista.
Ympäristöministeriö on vastuussa sekä kokouspaikan eli kolon siisteyden että toimivuuden
ylläpidosta. Vuonna 2022 kokouspaikkamme siirtyy takaisin remontoituun Tapiolan kirkkoon.
Muuton yhteydessä huollamme ja käymme läpi kalustoa. Tämän lisäksi ympäristöministeriö vastaa
partiokämppä Edenin ylläpidosta. Valtiovarainministeriön jäsenten tehtävänä on lippukunnan
varainhankinnasta ja nettikaupasta huolehtiminen. Hyvinvointiministeriö edistää johtajiston
hyvinvointia erilaisin tapahtumien tai muiden toimintamuotojen avulla. Niiden on tarkoitus
motivoida ja kannustaa samoaja- ja vaeltajaikäisä sekä lippukunnassa toimivia aikuisia. Ministerit
toimivat linkkinä ministeriöiden ja hallituksen välillä.

Ryhmien toiminta
Sudenpennut, seikkailijat sekä tarpojat jatkavat keväällä 2022 samoissa ryhmissä kuin syksyllä 2021.
Ryhmiä ovat sudenpentulaumat Luolakarhut ja Parveketuolit, seikkalijajoukkueet Powerpossut ja
Ihme ihmiset sekä tarpojavartiot Masa-Madot ja Suolaisetsotalaivat. Lisäksi syksyllä aloitetaan uusi
sudenpentulauma. Sudenpentulaumat, seikkalijajoukkueet ja tarpojavartiot kokoontuvat keväällä
viikottain eli noin 18 kertaa. Lisäksi lippukunnassa laitetaan uudestaan liikkeelle samoaja- ja
vaeltajaryhmän toiminta sekä ylläpidetään aikuisten oman ryhmän toimintaa. Vuonna 2022
Tapiolan alueen perhepartio kiinnittyy lippukuntamme alle ja tämä ryhmä tapaa noin kaksi kertaa
kuukaudessa. Tämän lisäksi lippukunnassamme toimii aikuislauma, jonka tarkoituksena on saada
aikuisia partioharrastuksen pariin.
Syksyllä yksi sudenpentulauma nousee seikkailijajoukkueeksi ja yksi seikkailijajoukkue
tarpojavartioksi. Tämän muutama tarpoja nousee samoajaikäkauteen. Syksyllä kukin ryhmä
kokoontuu noin 16 kertaa.

Ryhmien toiminnassa suoritetaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Sen toteutumista seuraa
ohjelmajohtaja ja hänen alaisena luotsit ja ikäkausivastaava. Heidän on tarkoitus kokoustaa
ohjelmaan liittyvien aiheiden tiimoilta ryhmien johtajia sekä tukea heitä tehtävässään.

Kokoontumisten osalta seuraamme jatkuvasti koronavirusohjeistuksia. Ryhmien kokoukset voidaan
todennäköisesti kuitenkin pitää fyysisesti ulkona tai sisätiloissa kasvomaskien, turvavälien ja hyvän
käsihygienian avulla.
Koulutus
Jokaiselle johtajalle on varattu toimintakauden (kevät/syksy) aikana mahdollisuus osallistua ainakin
yhdelle lippukunnan maksamalle kurssille. Myös lyhyempiä iltakoulutuksia suositellaan johtajille.
Täysi-ikäistyville johtajille suositellaan osallistumista partiojohtajan peruskurssille. Uusille johtajille
taas suositellaan ensiapu-, erätaito- ja leikkikursseja. Kaikki lippukunnan johtajat tekevät Turvallisesti
yhdessä -verkkokoulutuksen. Uusille aikuispartiolaisille suositellaan partiojohtajan peruskurssia ja/tai
akela- ja sampokurssia.
Koronapandemian takia kouluttautuminen on ollut aikaisempaa vähäisempää. Tämän vuoksi olisi
tärkeää panostaa johtajiston koulutuksiin. Erityisesti johtajiston EA-koulutukset eivät ole toivotulla
tasolla. Tämän vuoksi Kelotytöt järjestää johtajistolle oman EA1-kurssin keväällä 2022. Tätä kurssia ei
lasketa kevään kursseihin mukaan, eli jokainen osallistunut johtaja voi tämän lisäksi käydä vielä
kaksi lippukunnan kustantamaa koulutusta vuonna 2022.

Retkitoiminta
Perinteistä koko lippukunnan
koronapandemian vuoksi.

yhteistä

talviretkeä

ei

voida
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järjestää

Ryhmien retkiä järjestetään vuonna 2022 tilanteen niin salliessa. Keväällä seikkailija- ja
tarpojaryhmillä on mahdollisuus lähteä laavuretkelle joko oman ryhmän kesken tai yhdessä toisen
ryhmän kanssa. Sudenpentulaumat voivat retkeillä kämpillä. Lisäksi sudenpennuilla on yhteinen
päiväretki, jolloin uudet sudenpennut antavat partiolupauksensa ja saavat huivin. Myös seikkailija- ja
tarpojaryhmiä kannustetaan lähtemään päiväretkelle.
Edelleen tilanteen salliessa, syyskaudella seikkailija- ja tarpojaryhmien on tarkoitus käydä
viikonlopun pituisella kämppäretkellä. Ensisijaisesti suositellaan käyttämään lippukunnan omaa
Eden-kämppää. Halutessaan sudenpentulaumat voivat myös käydä yhden yön mittaisella retkellä
syksyllä.
Aikuislauma ja perhepartio retkeilevät keväällä ja syksyllä koronatilanteen sallimissa rajoissa.

Partiokämppä
Lippukuntamme partiokämppää Edenia käytetään lähtökohtaisesti kaikkiin ryhmien sisämajoitusta
vaativiin retkiin. Lisäksi kesäkuussa järjestettävä sudenpentujen ja seikkalijoiden kesäleiri
järjestetään Edenin läheisyydessä.

Leiritoiminta
Vuonna 2022 Kelotytöt osallistuu Suomen Partiolaisten kesäleiri Kajolle. Kajo on kahdeksas suurleiri
eli Finnjamboree. Leiri järjestetään Evon leirintäalueella 15.7.-23.7.2022. Kelotytöt majoittuu samassa

savussa Kelovartijoiden ja Kelopoikien kanssa.
esimerkiksi päällikköpesteissä.

Kelotyttöjen jäseniä on järjestämässä leiriä

Varainhankinta
Varainhankinta on valtiovarainministeriön vastuulla. Varoja hankitaan osallistumalla Suomen
Partiolaisten adventtikalenterikampanjaan. Myyntiin kannustetaan palkitsemalla paras myyjä ja
eniten myynyt ryhmä sekä seuraamalla oman lippukunnan myyntisaavutuksia Suomen
partiolaisten tarjoaman materiaalin avulla. Tavoitteena on vuoden 2022 kampanjassa myydä 800
kalenteria.
Kelotytöt osallistuu Tapiolan seurakunnan perinteisiin adventin aaton myyjäisiin. Varojen
hankkimiseksi myydään myös joulukuusia edellisten vuosien tapaan. Kuusien tavoitemyyntimäärä
on 40 kappaletta. Kelotytöt ry hakee avustuksia Espoon kaupungilta ja Tapiolan seurakunnalta.

Kilpailutoiminta
Pääkaupunkiseudun partiolaisten ja Espoon partiotuen partiotaitokilpailuja voidaan toteuttaa
koronavirustilanteen salliessa. Ryhmiä kehotetaan osallistumaan
ikäkauteen sopiviin
partiotaitokilpailuihin.
Keväällä järjestetään Pääkaupunkiseudun partiolaisten sudenpennuille tarkoitettu päiväkilpailu
Supersupe. Syksyllä Espoon partiotuki järjestää Espoon Punanen -partiotaitokilpailun vanhemmille
partiolaisille, minkä järjestämisestä vastaa vuonna 2022 Tammi ja täten myös Kelotytöt. On
toivottavaa, että tapahtuman järjestämiseen osallistuu mahdollisimman moni Kelotyttöjen
johtajista. Espoon partiotuki järjestää syksyllä myös Espoon Pinkki -kilpailun nuoremmille
partiolaisille. Lisäksi syksyllä järjestetään Hiipivä Haamu -kaupungintuntemuskilpailu, joka soveltuu
kaiken ikäisille partiolaisille.

Viestintä
Viestinnästä, eli sähköpostikirjeiden, nettisivujen, Facebookin, Instagramin ja kuvagallerian
päivittämisestä vastaa koko johtajisto viestintäministeriön johdolla. Nämä tehtävät jaetaan
ministeriön jäsenten välillä. Myös lippukuntalehti Typlä on viestintäministeriön vastuulla ja sitä
julkaistaan silloin tällöin, viimeksi vuonna 2018. Vuonna 2022 johtajistolle lähetetään kuukausikirjeitä,
joissa kerrotaan tulevista päivämääristä ja muista ajankohtaisista asioista. Kuukausikirje julkaistaan
WhatsApp-ryhmässä. Kunkin ryhmän omista asioista koteihin viestivät ensisijaisesti ryhmänjohtajat.
Viestinnässä otetaan erityisesti huomioon se, että viestitään selkeästi koronavirustilanteen edelleen
mahdollisesti vaatimista toimista.
Johtajiston sisäiseen viestintään käytetään WhatsApp-ryhmiä ja Kelotyttöjen Slack-alustaa.
Tapahtumista viestitään toisinaan myös Facebookin kautta.

Johtajatoiminta
Kuten vuonna 2021, myös vuonna 2022 aiomme järjestää virkistystoimintaa johtajille muutaman
kuukauden välein. Virkistystoiminnasta sekä johtajiston jaksamisesta ja hyvinvoinnista vastaa
hyvinvointiministeriö.
Toukokuussa järjestetään johtajiston grilli-ilta ja kesäkuussa johtajistoretki. Marraskuun lopussa
järjestetään toiminnansuunnittelupäivä, jolla suunnitellaan tulevaa vuotta johtajiston kesken. Sen

lisäksi johtajiston tukemista ja ryhmäytymistä varten järjestetään johtajistoillat kaksi kertaa syksyllä
ja kaksi kertaa keväällä. Kesän lopussa johtajisto kokoontuu suunnittelemaan tulevaa syyskautta ja
ryhmien toimintaa. Samoaja- ja vaeltajavartiot pyrkivät toteuttamaan ikäkausiohjelmaansa ja
kokoontumaan vuoden aikana muutamia kertoja.

Yhteinen toiminta
Vuonna 2022 järjestetään koko lippukunnan yhteistä toimintaa koronaviruspandemiatilanne
huomioiden.
Kevätkauden lopussa järjestetään nyt jo kuudetta kertaa hyväksi havaittu lippukunnan yhteinen
kauden päätöstapahtuma, Kety Amazing Race (KAR). Tapahtumassa tavataan viimeisen kerran
ennen lomille lähtöä ja juhlistetaan seuraavaan ikäkauteen siirtyviä ryhmiä. Tarkoituksena on myös
palkita ansioituneita partiolaisia.
Syyskuussa järjestetään syyskauden avaustapahtuma Silkkiniityllä, mihin ovat tervetulleita kaikki
lippukunnan jäsenet. Tapahtumassa kierretään rastirataa ja lopuksi lauletaan yhdessä ja pidetään
koko lippukunnan yhteinen sisaruspiiri.
Joulukuussa kaikki kelotytöt kokoontuvat yhteiseen puurojuhlaan syyskauden huipennukseksi.
Juhlassa lauletaan joululauluja, nautitaan ryhmien tekemistä ohjelmanumeroista ja kiitetään
vuoden tekijöitä ja eniten joulukalentereita myyneitä partiolaisia.
Lippukunta osallistuu perinteiseen tapaan Tapiolan seurakunnan itsenäisyyspäivän lipunnostoon ja
jumalanpalvelukseen Otaniemen kappelilla.
Tapiolan ja Suur-Matinkylän alueen lippukuntien, Tammen, toiminnassa Kelotytöistä toimii vuonna
2022 lippukunnanjohtaja, pestijohtaja sekä ohjelmajohtaja. Lisäksi Saara Peltomäki osallistuu
aluetiimin toimintaan Tammen alueella.

Esteettömyys
Retkikirjeissä mainitaan aina mahdollisuudesta hakea tukea retki- ja leirimaksuihin. Lisäksi
informoidaan mahdollisuudesta lainata retkeilyvarusteita tarvittaessa lippukunnalta. Jotta
lainavarusteita kartutettaisiin, jäsenistöä rohkaistaan lahjoittamaan lippukunnalle tarpeettomiksi
käyneitä retkeilyvarusteita. Osa varusteista voidaan myös ostaa uutena.
Vuonna 2022 Kelotytöt käsittelee vuosikokouksessaan toiminnan saavutettavuutta ja siirtymistä
toimintaan, joka profiloituu voimakkaammin kaikille avoimeksi. Terminologiset valinnat voivat
vaikuttaa yksilön kokemukseen yhteisöihin kuulumisesta ja jäsenyydestä ja tähän liittyen
vuosikokouksessa tehdä päätös siitä, siirrytäänkö lippukunnassa käyttämään sukupuolineutraalia
nimitystä Kety.

Kokoontumistilat
Kelotyttöjen kokoontumistila eli kolo muutti keväällä 2020 alkaneen Tapiolan kirkon remontin
vuoksi väistötiloihin Tapiolan kirkon yhteyteen. Viime vuoden tapaan kolon siisteydestä on jouduttu
pitää erityistä huolta koronvirustilanteen takia. Koloilla on ollut tarjolla aina desinfiointiainetta ja
kasvomaskeja turvallisuuden takaamiseksi. Tämä käytäntö tulee todennäköisesti jatkumaan myös
vuonna 2022.

Tapiolan kirkon remontin on määrä valmistua alkuvuonna 2022, jolloin Kelotyttöjen kolo siirtyy
takaisin kirkon tiloihin. Remontoituihin tiloihin siirtyessä voi koitua kuluja mahdollisista uusista
kalustehankinnoista.

KELOTYTÖT RY TOIMINTAKALENTERI 2022
Tammikuu
Kolon muutto
6.1. Hallitussemma
21-23.1. Talviretki (peruttu pandemian vuoksi)
Helmikuu
23.2. Vuosikokous
Maaliskuu
4.-6.3. Samoajien ja vaeltajien esiintymis- ja draamataidot
5.-6.3. Kaluston inventaario- ja huoltopäivät
23.3. Koko lippukunnan koulutusilta Partioasemalla
25.3. Johtajistoilta
26.3. Nuoren mielen ensiapu -koulutus
Huhtikuu
1.-3.4.. Samoajien ja vaeltajien esiintymis- ja draamataidot
2.-3.4 EA-koulutus koko johtajistolle
8.-10.4. Vimma
19.-24.4. Pop-up kolo
20.4. maailman 10. nopeimmat PT-kisat
23.4. Törmä, piirin kevätmestaruuskilpailut (SeTa)
24.4. SuperSupe sudenpentujen päivätapahtuma
Toukokuu
24.5. Amazing Race kaudenpäätös
31.5. Johtajiston grilli-ilta
Ryhmien retkiä

Kesäkuu
16.-19.6. Ketyn kesäleiri sudenpennuille ja seikkailijoille
Heinäkuu
15.-23.7. Kajo Finnjamboree
Elokuu
Syyskauden avajaiset eli Kety-olympialaiset
Syyskuu
Avoimet kolot?
Espoon punanen
Johtajistoilta
Lokakuu

Marraskuu
6.11. Hiipivä Haamu kaupunkisuunnistus

20.11. Johtajistoilta
Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäiväkirkko
Joulumyyjäiset
15.12. Puurojuhla

