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JOHDANTO 

Toimintavuosi 2018 oli lippukunnan 40. toimintavuosi ja juhlavuosi. Toiminnan perusrunkona olivat 
ikäkausiryhmien viikoittaiset partiokokoontumiset. Vuoden kohokohtina olivat Yrjönpäivänjuhlan 
yhteydessä pidetyt lippukunnan 40-vuotisjuhlat sekä Lappiin suunnattu juhlavaellusleiri. Toimintavuonna 
lippukunnanjohtajana toimi partiojohtaja Mikko Tikkanen.  

JÄSENISTÖ 

Lippukunnassa oli toimintavuoden päättyessä 82 jäsentä (vrt. v. 2017, jolloin oli 89), joiden jakauma oli 
oheisen taulukon mukainen:  
 

 

Sudenpennut, 7-9 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 3 sudenpentulaumaa. 
      

7 v tytöt ja pojat Pikkuhukat Auli Pulli 

8 v tytöt ja pojat Kuovit Lassi Ruuskanen, Saila Suominen 

9 v tytöt ja pojat Lumikko Jari Nummenpää, Miika Prami 

 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 2 sudenpentulaumaa. 
 

8 v tytöt ja pojat Pikkuhukat Auli Pulli 

9 v tytöt ja pojat Kuovit Lassi Ruuskanen, Saila Suominen 

 
Sudenpentulupauksen antoi muutama sudenpentu itsenäisyyspäivänjuhlassa. Uutta ekaluokkalaisen laumaa 
ei johtajapulan vuoksi aloitettu syyskaudella.  

 
Seikkailijat, 10-12 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 2 seikkailijavartiota.  

      

10 v tytöt+pojat Ketut Titta Liiman, Silja Järvinen 

11-12 v tytöt+pojat Korpit Saila Suominen 

 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 3 seikkailijavartiota.  

    

10 v tytöt ja pojat Lumikko Jari Nummenpää, Miika Prami 

11v tytöt ja pojat Ketut Titta Liiman, Silja Järvinen 

12 v tytöt ja pojat Korpit Saila Suominen 

 
 
 

tytöt       42     
pojat       40     
     
sudenpennut, 7-9 v 10  samoajat, 15-17 v 3 
seikkailijat, 10-12 v 31  vaeltajat, 18-22 v 3 
tarpojat, 12-15 v 13  aikuiset, yli 22 v 22 
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Tarpojat, 12-15 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 2 tarpojavartiota. 
 

13-14 v tytöt Varis Auli Pulli 

14-15 v tytöt Partiokalat Erika Strömberg, Iina Malinen,  
Esteri Tapaila 

 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 1 tarpojavartiota.  
 

13-15 v tytöt Varis Auli Pulli 

 
Samoajat, 15-17 -vuotiaat 
 
Samoajia oli vuoden aikana toiminnassa mukana 2. 

 
Vaeltajat, 18-22 -vuotiaat 
 
Vaeltajilla ei ollut toimintaa.  

 
Aikuiset eli johtajisto, > 22-vuotiaat 
 
Tavoitteena oli, että lippukuntaa johtaa innostunut ja tehtäväänsä sitoutunut hallitus. Hallituksen jäsenien 
keskeisenä tehtävänä oli toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisen lisäksi tukea nuorempia 
johtajia ja tarjota heille oppia ja virkistystä.  

 
Lippukuntaa johti toimintavuonna hallitus, joka valittiin syyskokouksessa 2017. Hallitukseen kuuluivat: 
 

lippukunnanjohtaja, webmaster, suoritusmerkkivastaava Mikko Tikkanen 

apulaislippukunnanjohtaja, samoaja- ja vaeltajaluotsi,  
turva-aikuinen, Loisto-vastaava 

Ville-Matti Rissanen 

vastaava akela Petteri Joensuu 

yleisjohtaja Veka Liiman 

kalustonhoitaja Jari Nummenpää 

sihteeri ja taloudenhoitaja Saila Suominen 

 
Majanisäntänä toimi Miika Prami. Jäsenrekisterinhoitajana toimi Katri Suontausta. Toiminnantarkastajana 
toimi Eija Kirjokangas ja varalla oli Minna Luoto. Lippukunnan partiohuiveista ja huivimerkeistä vastasi 
Merja Tikkanen. Ansiomerkeistä vastasivat Petteri Joensuu ja Saila Suominen.  
 
Hallitus kokoontui toimintavuonna 3 kertaa. Johtajaneuvosto kokoontui 4 kertaa.  

KILPAILUTOIMINTA 

Partiopiirin Pehtoori-talvikisat järjestettiin helmikuussa Lopella, järjestelyvastuussa Riihimäen alue. 
Lippukunnasta järjestelytoimikunnassa oli Ville-Matti Rissanen tehtäväryhmäpäällikkönä. Tyst nu -rastin 
rastipäällikkönä toimi Riina Siivola. Rastilla oli lippukunnasta mukana rastihenkilöinä 3 partiolaista. Lisäksi 
Iina Malinen ja Erika Strömberg toimivat Janne Tulkki -matkatehtävän rastipäälliköinä.  
 
Hakkapeliittojen matkassa -tarpojakisaan huhtikuussa Tammelassa osallistui yXsarviset-vartio, 
tarpojaluotsina toimi Auli Pulli. Sijoitus oranssissa sarjassa oli 24/25. 
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Sudenpentujen ”Kaste” -kisaan Hämeenlinnassa toukokuussa osallistuivat Lumikko ja Kuovit -laumat.   
 
”Kaislikko” -seikkailijakisaan Vesilahdella lokakuussa osallistuivat Lumikko, Ketut ja Korpit -vartiot. 
Lumikko-vartion sampona toimi Miika Prami. Lumikkojen sijoitus turkoosissa sarjassa oli 13/27. Kettujen 
sampoina toimivat Titta Liiman ja Silja Järvinen ja sijoitus violetissa sarjassa oli huikean hieno 4/41. 
Korppien sampona toimi Saila Suominen ja sijoitus violetissa sarjassa oli 25/41.  

KOULUTUS JA IKÄKAUSITAPAHTUMAT 

Jokainen lippukunnan jäsen osallistui ikäkauden ohjelman mukaiseen johtajakoulutukseen. PJ-
peruskurssille osallistui Riina Siivola. Samoajien ROK-kurssille Pajaniemessä osallistui 3 henkilöä. 
 
Ikäkausien mukaisiin tapahtumiin osallistuttiin seuraavasti: Sudenpentujen Kolkkien matkassa -
tapahtumaan Kausalassa marraskuussa osallistuivat Pikkuhukat ja Kuovit -laumoista koottu lauma. 
Akeloina toimivat Jari Nummenpää ja Miika Prami. Samoajia osallistui muutama samoajaluotsin, Ville-
Matti Rissasen, kanssa kolmen lippukunnan samoajatoiminnan suunnitteluretkelle Samoajapippaloihin 
Kesijärvelle lokakuussa. Mukana oli Pirjetan Partio ja Tervakosken Tervakset.  
 

POIMINTOJA TOIMINNASTA 

Seikkailijoiden talviyöretki järjestettiin maaliskuussa Lavinnossa paikallisten hirvimiesten kodalla. Retken 
ohjelmaan kuului tutustumisretki läheiselle, yksityiselle kotiseutumuseolle, jonne käveltiin aurinkoisessa 
säässä lumisten peltojen ja metsän läpi. Retkellä oli mukana lukuisten sairastumisten jälkeen 7 seikkailijaa ja 
5 johtajaa. Retkenjohtajana toimi Saila Suominen. Retkipaikan järjesti Veka Liiman.  
 
Sudenpentujen jo perinteeksi muodostunut huhtikuun kevätyöretki järjestettiin Lopella Kesijärvellä (Lopen 
srk:n leirikeskus). Retkellä oli mukana 15 sudenpentua, 2 seikkailijaa apulaisina sekä 7 johtajaa. Muutama 
johtaja tuli varta vasten yöllä tekemään muutaman tunnin kipinävuoron. Retkenjohtajana toimi Petteri 
Joensuu.  
 

Lippukunnan Yrjönpäivän- ja 40-vuotisjuhlassa 29.4.2018 historiikkina esiteltiin 6 henkilöä, jotka ovat 
vaikuttaneet merkittävästi lippukunnan alkutaipaleella. Jokaisesta henkilöstä oli koottu pieni 
henkilötarina muisteloineen sekä jokaisesta näytettiin partiokuva, joka laitetaan kehyksineen tarinan 
kanssa Kolon seinälle. Tarinat lukivat eri-ikäiset partiolaiset sudenpennuista aikuisiin. Tarinan 
lukemisen jälkeen lukija antoi tarinansa henkilölle muistoksi lippukunnan kynttilän, sillä suureksi 
iloksemme jokainen näistä henkiöistä oli juhlassa mukana! Henkilöt olivat Paavo Rautavuori, Ulla 
Ollila-Perälä, Isto Pihkala, Soili Linnaluoto, Kari Kinnunen ja Seppo Joensuu. Juhlapuhujana juhlassa 
toimi itseoikeutetusti lippukunnan perustanut partiojohtaja Paavo Rautavuori. Juhlassa jaettiin lukuisia 
ansiomerkkejä. Juhlassa Pyhän Yrjön tarinan esitti Lumikot-lauma akeloinaan Jari Nummenpää ja Miika 
Prami. Juhlan juonsi lippukunnan sihteeri Saila Suominen. Juhlan päätteeksi tarjolla oli REV:n 
huivimerkein koristeltua herkullista täytekakkua, jotka olivat valmistaneet talkoilla Sari Saarikko, Tuija 
Nummenpää, Titta Liiman ja Riina Siivola. Juhlan päätteeksi Kolon pihalla oli poliisikoiranäytös.  
 
Vuoden kohokohta oli Lappiin UKK-kansallispuistoon kesäkuun lopussa suunnattu juhlavaellusleiri, 
jollainen oli tehty myös vuosina 2008 ja 2012. Vaellusleirin tukikohta (basecamp) oli partiopiirin 
Lapinhäme-leirikeskus. Ennen vaellusleiriä lippukunnassa järjestettiin 3 infoiltaa vaellukselle lähtijöille, 
joissa myös käytiin varusteita läpi sekä harjoiteltiin mm. vaellustelttojen pystyttämistä. Vaellusleirin 
johtajina toimivat Petteri Joensuu ja Saila Suominen. Matkassa oli mukana bussiautollinen reippaita 
partiolaisia vanhempineen (yht. 43 hlö). Vaelluksella toteutettiin 2- ja 3-yön pituiset vaellukset sekä 
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päiväretkiä. Muutamia kommelluksia sattui, mutta niistä selvittiin. Ja kaiken parasta oli sää, joka todella 
suosi vaeltajia.  
 
Syyskausi alkoi syyskauden avajaisiltanuotiolla retkieväitä paistaen.  
 
Seikkailijoiden syysyöretki järjestettiin syyskuussa Partiomajalla hyvin myrskyisen tuulisessa säässä. Osa 
rakenteluohjelmista toteutettiinkin Alukvikin hallilla kylän keskustan tuntumassa. Retkellä oli mukana 15 
seikkailijaa sekä 6 johtajaa. Retkenjohtajana toimi PJ-kurssikokelas Riina Siivola, jonka PJ-välityö retki oli.  
 
Lumikko-vartio teki lokakuussa yöretken Partiomajalle yöpyen rakovalkeilla laavuissa. Mukana oli 7 
seikkailijaa. Retkenjohtajina toimivat Miika Prami ja Jari Nummenpää.  
 
Syyskokouksen jälkeen marraskuussa johtajisto vietti perheineen puurojuhlaa, jonka tarjoiluista vastasivat 
Veka Liiman ja Mikko Tikkanen. 
 
Itsenäisyyspäivää vietettiin Suomi 101 vuotta -teemalla. Juhlapäivä alkoi perinteisesti lipunnostolla. 
Illansuussa oli näyttävä soihtukulkue sekä lupausjuhlahetki Ryttylän kirkossa. Ennen juhlaa oli tarjolla 
lämmintä mehua ja pipareita. Tarjoiluista vastasivat Tuija Nummenpää ja Sari Saarikko.  

TIEDOTUS 

Heti vuoden alussa kaikille jäsenille postitettiin Kevättiedote ja syksyllä Syystiedote, joka jaettiin myös 
Ryttylän koulussa 1-luokkalaisille oppilaille. Lisäksi jäsenistölle jaettiin tiedotteita tapahtumista 
partiokokousten yhteydessä. Hyödynsimme myös lippukunnan nettisivuja www.rev.fi tiedotukseen ja 
tapahtumista kertomiseen.  
 
Lippukuntatiedotteet olivat:  
- Kevättiedote partiolaisille (postitetiin kaikille jäsenille tammikuun alussa) 
- Muistelemispäivä ja Yhteisvastuukeräys (helmikuussa) 
- Kevätajan toimintaa (Yrjönpäivän juhla, maalis-huhtikuussa) 
- Syystiedote partiolaisille (postitettiin kaikille jäsenille elokuun aikana) 
- Partiomessu ja Rauhanpäivä (elo-syyskuussa) 
- Joulunajan toimintaa (Itsenäisyyspäivän juhla, marraskuussa) 

TALOUS 

Tavoitteena oli lippukunnan talouden pitäminen tasapainossa voittoa tavoittelematta. Tärkein tulolähde oli 
Hausjärven seurakunnan avustus.  
 
Joulukampanjassa lippukunta myi sekä adventtikalentereita että joulukortteja seuraavasti: adventtikalenterit 
397 kpl ja joulupostikortit (Mauri Kunnas) 297 pussia. Lippukunta sai lahjoittaa 2 kpl adventtikalentereita 
haluamilleen sidosryhmille. Lahjoitukset osoitettiin Ryttylän seurakuntatalon vahtimestari Virpi Ryhdälle 
sekä Ryttylän koulun opettajille opettajainhuoneeseen. 1 myymätön adventtikalenteri lahjoitettiin 
seurakunnan diakoniatyön kautta jaettavaksi.  
 
Varainhankintana osallistuimme kunnan liikuntatoimen järjestämään Kuutamohiihtoon tikkupullia 
paistaen. Osallistuimme pyynnöstä Irma ja Matti Kaartisen pihan haravointiin toukokuussa, josta 
lippukunnalle maksettiin palkkio.  
 
Hausjärven seurakunta lahjoitti lippukunnalle 40-vuotislahjaksi 60 euron lahjakortin Hong Kong -
tavarataloon. Lahjakortilla hankittiin pientyökaluja.  
 



 

  

     6/6 
     Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2019. 

 

KOKOONTUMISTILAT JA KALUSTO 

Lippukunnalla oli käytettävissä lippukunnan omistama Partiomaja Puujoen rannassa sekä Hausjärven 
seurakunnan käyttöömme antama Kolo Ryttylän seurakuntatalon alakerrassa. Kololle saatiin partioaiheiset 
verhot, jotka Sisiliskot-vartio oli painanut pellavakankaalle vuosia sitten.  
 
Lippukunnan kioskiteltta rikottiin sen ollessa koottuna Partiomajalla.  
 
Partiomajalla jatkettiin uudistamis- ja remonttitöitä. Ruokailukatoksen seiniä vuorattiin sahapinteillä.   
 
Seurakunnan kanssa tarkistettiin kaikki lippukunnalla käytössä olevat Ryttylän kirkon avaimet.  
 
Leiri- ja retkitoiminnan osalta lippukunta joutui uuteen tilanteeseen, kun Tervaniemessä tehtiin suuri 
hakkuu.  

TAUSTAYHTEISÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT  

Lippukunnan taustayhteisönä toimi Hausjärven seurakunta.  
 
Yhteisvastuukeräykseen Muistelemispäivän tiimoilta osallistui viikolla 7 yhteensä 4 iltana liki 50 partiolaista 
ja noin 10 aikuista. Keräysvuoronsa päätteeksi partiolaisille oli Kololla tarjolla lämmintä mehua ja pullaa. 
Mukaan Kolon keittiövuoroihin saimme muutamia lasten vanhempia.  
 
Rauhanpäivän tiimoilta syyskuussa järjestimme seurakunnan kanssa yhdessä Partiomessun Ryttylän 
kirkossa. Partiokalat-vartio järjesti pulla/mehu/teetarjoilun kirkon pihalla. Huhtikuussa jokainen 
partioryhmä osallistui Ryttylän kirkon piha-alueen haravointitalkoisiin oman ryhmän partiokokouksen 
aikana.  
 
Teimme yhteistyötä Riihimäen alueen lippukuntien kanssa (Loppi, Riihimäki, Hausjärvi) osallistumalla 
aluetapaamisiin 1 kertaa. 
 
Lions Club Hausjärven edellisen vuoden paraatiretken avustuksen tiimoilta osallistuimme toukokuussa 
Hikiällä Leijona-puiston raivaustalkoisiin liki 10 partiolaisen voimin.  
 

MUISTAMISET JA ANSIOMERKIT 

Yrjönpäivänjuhlassa jaettiin useita ansiomerkkejä ja muistamisia juhlavuoden kunniaksi: 
 
- Ryttylän Eräveikot ry pöytästandaari  Heikki Palkkimäki, Hausjärven seurakunta 
- Ryttylän Eräveikot ry kynttiläpaketti  Eija Kirjokangas 
- Hämeen Partiopiiri ry pronssinen ansioplaketti Merja Tikkanen 
- Hämeen Partiopiiri ry pronssinen ansioplaketti Päivi Kantonen, Hausjärven seurakunta 
- Hämeen Partiopiiri ry pronssinen ansioplaketti Virpi Ryhtä, Hausjärven seurakunta 
- Suomen Partiolaiset ry Collanin solki  Miika Prami 
- Suomen Partiolaiset ry Collanin solki  Jari Nummenpää 
- Suomen Partiolaiset ry pronssinen ansiomitali Ville-Matti Rissanen 
- Suomen Partiolaiset ry hopeinen ansiomitali Saila Suominen 
- B-P:n Partiopojan kirja  Veka Liiman 
 


