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JOHDANTO 

Toimintavuosi 2019 oli lippukunnan 41. toimintavuosi. Toiminnan 
perusrunkona olivat ikäkausiryhmien viikoittaiset partiokokoontumiset. 
Vuoden kohokohtana oli erityisen onnistunut Ekoteko-kesäleiri. Toisena 
kohokohtana oli – vaikkakin pienemmälle joukolle – piirileiri Ilves-19. 
Toimintavuonna lippukunnanjohtajana toimi partiojohtaja Saila Suominen.  

JÄSENISTÖ 

Lippukunnassa oli toimintavuoden päättyessä 85 jäsentä (vrt. v. 2018, 
jolloin oli 82), joiden jakauma oli oheisen taulukon mukainen:  
 

 

 

 

 
Sudenpennut, 7-9 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 3 sudenpentulaumaa. 
      
7 v tytöt ja pojat Kärpät * Jari Nummenpää, Miika Prami 
8 v tytöt ja pojat Pikkuhukat Auli Pulli, Jorma Liljefors 
9 v tytöt ja pojat Kuovit Lassi Ruuskanen, Saila Suominen 
 
* Kärpät aloittivat toimintansa huhtikuussa, kun Jari Nummenpää ja Miika 
Prami päättivät ottaa tilanteen haltuun ja mahdollistaa 7-vuotiaille 
partiolaisille toiminnan.  
 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 3 sudenpentulaumaa. 
 
7 v tytöt ja pojat Oravat Auli Pulli, Sini Kankaanpää 
8 v tytöt ja pojat Kärpät Jari Nummenpää, Miika Prami 
9 v tytöt ja pojat Pikkuhukat Auli Pulli, Jorma Liljefors 
 
Sudenpentulupauksen antoi 17 sudenpentua itsenäisyyspäivänjuhlassa.  

 
Seikkailijat, 10-12 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 3 seikkailijavartiota.  

      
10 v tytöt ja pojat Lumikko Jari Nummenpää, Miika Prami 
11 v tytöt ja pojat Ketut Titta Liiman, Silja Järvinen 
12 v tytöt ja pojat Korpit Saila Suominen 
 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 3 seikkailijavartiota.  

tytöt       45     
pojat       40     
     
sudenpennut, 7-9 v 23  samoajat, 15-17 v 6 
seikkailijat, 10-12 v 17  vaeltajat, 18-22 v 2 
tarpojat, 12-15 v 12  aikuiset, yli 22 v 25 
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10 v tytöt ja pojat Kuovit Saila Suominen 
11 v tytöt ja pojat Lumikko Jari Nummenpää, Miika Prami 
12 v tytöt ja pojat Ketut Titta Liiman, Silja Järvinen 

 
 

Tarpojat, 12-15 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 1 tarpojavartiota. 
 
14 v tytöt yXsarviset Auli Pulli, Jorma Liljefors 
 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 1 tarpojavartiota.  
 
13 v tytöt ja pojat Korpit Saila Suominen 

 

 
Samoajat, 15-17 -vuotiaat 
 
Samoajia oli toimintavuoden aikana mukana kaksi. Samoajatoimintaa 
järjestettiin yhteistyössä Pirjetan Partion ja Tervakosken Tervasten 
kanssa. 

 
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 
2018. Hallitukseen kuuluivat: 
 

lippukunnanjohtaja, taloudenhoitaja Saila Suominen 
apulaislippukunnanjohtaja, samoaja- ja 
vaeltajaluotsi, turva-aikuinen 

Ville-Matti Rissanen 

vastaava akela Petteri Joensuu 
vastaava sampo Veka Liiman 
kalustonhoitaja Jari Nummenpää 
sihteeri  Mikko Tikkanen  

28.2.19 saakka 
Erika Strömberg 
26.4.19 alkaen 

 

Majanisäntänä toimi Miika Prami. Jäsenrekisterinhoitajana toimi Katri 
Suontausta. Toiminnantarkastajana toimi Eija Kirjokangas ja varalla oli 
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Minna Luoto. Lippukunnan partiohuiveista ja huivimerkeistä vastasi tammi-
helmikuun ajan Merja Tikkanen. Maaliskuusta alkaen suoritusmerkeistä 
vastasi Silja Järvinen ja partiohuiveista ja huivimerkeistä Jaakko 
Rissanen. Ansiomerkeistä vastasivat Petteri Joensuu ja Saila Suominen.  
 
Hallitus kokoontui toimintavuonna 3 kertaa. Johtajaneuvosto kokoontui 4 
kertaa.  

KILPAILUTOIMINTA 

Sudenpentujen ”Kaikki mukaan” -kisaan Lahdessa toukokuussa osallistui 
Kuovit-lauma lisättynä muutamalla Pikkuhukat-lauman jäsenellä. Sijoitus oli 
10/45. Akeloina toimivat Titta Liiman ja Saila Suominen.  
 
”Meno” -seikkailijakisaan Orimattilassa lokakuussa osallistuivat Lumikko ja 
Kuovit -vartiot. Lumikko-vartion sampoina toimivat Miika Prami ja Jari 
Nummenpää. Lumikkojen sijoitus violetissa sarjassa oli 19/31. Kuovien 
sampona toimi Saila Suominen ja sijoitus turkoosissa sarjassa oli 1/13, 
jonka myötä juhlittiin piirinmestaruutta.  

KOULUTUS JA IKÄKAUSITAPAHTUMAT 

Jokainen lippukunnan jäsen osallistui ikäkauden ohjelman mukaiseen 
johtajakoulutukseen.  
 
Ikäkausien mukaisiin tapahtumiin osallistuttiin seuraavasti:  
 
Samoajat yhdessä Tervakosken Tervakset ry:n ja Pirjetan Partio ry:n kanssa 
järjestivät Kololla 24 h makuupussililjan. Srk:lta saatiin erityislupa 
yöpyä kirkon tiloissa. Makuupussililjan lisäksi retkellä suoritettiin 
samoajaohjelman aktiviteetteja. 
 
Sudenpentujen Lysti-tapahtumaan Lopella marraskuussa osallistuttiin 
järjestelytehtäviin. Lippukunnan jäseniä osallistui yhden rastin ja 
välipalatarjoilun järjestämiseen. Lisäksi lippukuntalaisia oli muissa 
järjestelytehtävissä liikenteenohjaajana ja turvallisuusvastaavana. 
Lippukunnan vastuulla oli liikuntarasti eli ”Matkamato”, jonka 
rastipäällikkönä toimi Ville-Matti Rissanen. Rastitehtävissä oli yhteensä 
seitsemän lippukuntalaista ja kaksi ei-lippukuntalaista aikuista. Lisäksi 
Saila Suominen järjesti ns. välipalarastin, jossa osallistujat saivat 
lämmintä mehua, kahvia ja pullaa. Rastilla oli 3 partiolaista. Lippukunnan 
laumoista osallistuivat Pikkuhukat/Oravat akelanaan Auli Pulli. Lisäksi 
Antti Lankinen ja Petteri Kerko toimivat akeloina Kärpät-laumalle.   
 

Johtajisto perheineen kokoontui toukokuussa paistamaan Partiomajalle 
kevätlettuja. Syyskokouksen jälkeen marraskuussa johtajisto ja heidän 
perheet viettivät puurojuhlahetkeä.  
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POIMINTOJA TOIMINNASTA   

Sudenpentujen talviretkipäivää vietettiin helmikuun alussa Partiomajalla 
hyvin kalseassa ja kosteassa ilmassa. Mukana oli 18 sudenpentua, muutama 
seikkailija ja tusinan verran aikuisia. Retkenjohtajana toimi Saila 
Suominen.  
 
Seikkailijat yöpyivät tulilla eli laavuissa Partiomajalla erityisen 
tuulisessa säässä helmikuussa. Mukana oli 5 seikkailijaa ja muutama 
sudenpentu sekä pari aikuista. Retkenjohtajana toimi Saila Suominen. 
 
Seikkailijoiden ja tarpojien talviyöretki oli Lopella Kesijärvellä (Lopen 
srk:n leirikeskus) maaliskuussa hyvin kosteassa säässä. Retken teemana oli 
kansanperinne. Retkellä oli ohjelmassa mm. pakohuone. Mukana oli 
puolijoukkueteltallinen retkeläisiä sekä reilu puolitusinaa aikuisia. 
Retkenjohtajina toimivat Petteri Joensuu sekä Titta & Veka Liiman.  
 
Sudenpentujen jo perinteeksi muodostunut huhtikuun kevätyöretki 
järjestettiin Lopella Sajaniemen Hirviveikkojen kämpällä. Ohjelmassa oli 
mm. pakokota. Mukana oli puolijoukkueteltallinen retkeläisiä sekä liki 10 
aikuista. Retkenjohtajana toimi Saila Suominen. Retkipaikan järjesti Titta 
Liiman.   
 
Yrjönpäivänjuhlaa vietettiin perinteisin menoin huhtikuussa.  
 
Partioparaati oli Tampereella toukokuussa. Paraatissa marssittiin yhdessä 
Tervakosken Tervasten kanssa hieman tuulisessa ja viileässä kelissä. Tämän 
jälkeen vietettiin iltapäivä Särkänniemen huvipuistossa. Mukana oli noin 30 
partiolaista. Paraatiretkenjohtajana toimi Riina Siivola. 
 
Lippukunnan kesäleiri Ekoteko järjestettiin Komionlammen 
luonnonsuojelualueella Lopella heinäkuussa. Mukana oli n. 35 partiolaista. 
Leirinjohtajana suunnitteluvastuussa oli Katri Suontausta ja leirillä 
Petteri Joensuu ja Jari Nummenpää. Kesäleirillä suoritettiin sudenpentujen 
jälkiä, käytiin kanoottiretkellä ja opeteltiin, miten leirielämä sujuu 
ekologisesti. Lisäksi rakennettiin erityisen hieno telttasauna 
peseytymispaikkoineen. Yhden iltapäivän ohjelman lapset saivat kokonaan 
suunnitella ja johtaa. Leiri päättyi seurakunnan kanssa yhteistyössä 
pidettyyn leirikirkkohetkeen. Mukana oli seurakunnasta pastori Virpi 
Pirjetä. 
 
Partiopiirin piirileiri Ilves-19 järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa 
Evolla Hämeenlinnassa. Lippukunnasta leirille osallistui 3 tarpojaa, 4 
samoajaa ja 2 aikuista. Lippukunta muodosti leirillä yhteisen 
leirilippukunnan Santamäen Palokärjet, Pirjetan Partio, Tervakosken 
Tervakset ja sveitsiläisen Pfadi Mönchsberg lippukuntien kanssa. 
Lippukuntalaiset osallistuivat leirin järjestämiseen pesteissään 
leirilippukunnassa, leirin turvassa ja ohjelmissa. 
 
Syyskausi alkoi syyskauden avajaisiltanuotiolla retkieväitä paistaen.  
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Tarpojat ja muutama seikkailija tekivät Tervakosken Tervakset ry:n kanssa 
yhteisen kaupunkiretken Turkuun bussilla syyskuussa. Retken aikana 
vierailtiin Partiomuseossa sekä Aboe Vetus – Ars Nova -museossa. Retkellä 
yövyttiin Puhurin Pojat ry:n Kololla. Mukana oli 8 partiolaista ja 2 
aikuista. Retkenjohtajana toimi Sampsa Marjamäki Tervaksista. Puhurin 
Pojille toimitettiin lpk:n huivi kiitoksena majoituksesta. Myös 
Partiomuseoon vietiin lpk:n nykyinen partiohuivi (vihrein nauhoin).  
 
Lumikko-vartio ja Kärpät-lauma tekivät syyskuussa yöretken Tähtivirran 
maille yöpyen rakovalkeilla laavuissa. Mukana oli 4 seikkailijaa ja 7 
sudenpentua. Retkenjohtajina toimivat Miika Prami ja Jari Nummenpää.  
 
Itsenäisyyspäivää vietettiin joulukuussa. Juhlapäivä alkoi perinteisesti 
lipunnostolla. Illansuussa oli näyttävä soihtukulkue sekä lupausjuhlahetki 
Ryttylän kirkossa. Soihtukulkuetta johti Ryttylän VPK:n paloauto. Myös 
kulkueen perässä ajoi paloauto. Näin saatiin toivottua huomiota 
soihtukulkueelle, jotta autot eivät ohittaisi tai ajaisi kulkuetta kohti.  

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. Tärkeimmät tulolähteet olivat Hausjärven seurakunnan ja 
Hausjärven kunnan avustukset.  
 

Joulukampanjassa lippukunta myi sekä adventtikalentereita että 
joulukortteja seuraavasti: adventtikalenterit 299 kpl ja joulupostikortit 
(Mauri Kunnas) 216 pussia. Lippukunta sai lahjoittaa 2 kpl 
adventtikalentereita haluamilleen sidosryhmille. Lahjoitukset osoitettiin 
Ryttylän seurakuntatalon vahtimestari Airi Närhelle sekä Ryttylän koulun 
opettajille opettajainhuoneeseen.  
 

Varainhankintana osallistuimme kunnan liikuntatoimen järjestämään 
Kuutamohiihtoon tikkupullia paistaen. Elokuussa samoajat osallistuivat 
Lähetyskoululla Kenia-päivien ohjelmatuokion järjestämiseen ansaiten 
samalla toimintaansa varoja.   
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KOKOONTUMISTILAT JA KALUSTO 

Lippukunnalla oli käytettävissä lippukunnan omistama Partiomaja Puujoen 
rannassa sekä Hausjärven seurakunnan käyttöömme antama Kolo Ryttylän 
seurakuntatalon alakerrassa. 
 
Partiomajalla rakennettiin puuaitaa pellon laitaan. Puutalkoita pidettiin 
muutaman kerran. 

TAUSTAYHTEISÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT  

Lippukunnan taustayhteisönä toimi Hausjärven seurakunta.  
 
Yhteisvastuukeräykseen Muistelemispäivän tiimoilta osallistui viikolla 7 
yhteensä 4 iltana liki 55 partiolaista. Keräysvuoronsa päätteeksi 
partiolaisille oli Kololla tarjolla lämmintä mehua ja pullaa. Mukaan Kolon 
keittiövuoroihin saimme muutamia lasten vanhempia.  
 
Toukokuussa haravoimme Ryttylän kirkon piha-alueen muutaman illan aikana.   
 
Rauhanpäivän tiimoilta syyskuussa järjestimme seurakunnan kanssa yhdessä 
Partiomessun Ryttylän kirkossa. Leivoimme ehtoollisristisämpylän sekä 
luimme tekstit ja teimme kaksi rukousalttaria. Messun jälkeen tarjosimme 
pullaa ja teetä.  
 
Marraskuussa osallistuimme Yö kirkossa -tapahtuman yhden ohjelmapisteen 
toteuttamiseen Mommilan kirkolla. Ohjelmassa oli mehukiisselin teko 
trangialla. Tarpojat avustivat tapahtumassa ”isosina”.  
 
Ryttylän kirkon Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa jaoimme lauluvihkoja 
ja keräsimme kolehdin. Lisäksi neljäntenä adventtisunnuntaina osallistuimme 
evankeliuminäytelmän toteuttamiseen perhemessussa.  
   

Teimme yhteistyötä Riihimäen alueen lippukuntien kanssa (Loppi, Riihimäki, 
Hausjärvi) osallistumalla aluetapaamisiin 2 kertaa. 
 

MUISTAMISET JA ANSIOMERKIT 

Itsenäisyyspäivän juhlassa jaettiin seuraavat ansiomerkit ja muistamiset: 
 
- B-P:n Partiopojan kirja Jorma Liljefors,  

esimerkillistä aikuispartiota 
- Ryttylän Eräveikot ry pöytästandaari Mikko Tikkanen, lpkj 2015-2018 
- Ekoteko-leirikokkimerkki  Sari Saarikko ja Riina Siivola 
 
Vapaaehtoistyön kiitoksena kaikille ryhmänjohtajille ja hallituksen 
jäsenille sekä jäsenrekisterinhoitajalle annettiin jäteteräksestä tehdyt 
minirisukeittimet.  
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Kuovit-vartio sai piirinmestaruudesta oranssit Mestarit-T-paidat sekä 
Partiomajalle laitettavan puisen plaketin.  
 
 


