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JOHDANTO 

Toimintavuosi 2010 oli suomaisen partioliikkeen 100-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi vahvasti toiminnassa. Juhlavuoden toimintaa 
olivat Avaus-tempaus, Välke, Kilke ja Kaiku. Toiminnan perusrunkona olivat kuitenkin ikäkausiryhmien viikoittaiset 
partiokokoontumiset. Juhlavuonna lippukunnanjohtajana toimi Ville-Matti Rissanen. 

JÄSENISTÖ 

Lippukunnassa oli toimintavuoden päättyessä 99 jäsentä, joiden jakauma oli oheisen taulukon mukainen:  
 
 

 
Sudenpennut, 7-9 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 1 sudenpentulauma. 
      

7-8 v  tytöt ja pojat Karhurotat 8 Satu Karttunen, Ville-Matti Rissanen 

 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 2 sudenpentulaumaa. 
 

7 v tytöt ja pojat Tohvelit 16 Emmi Piensoho, Anu Ylimäki 

8-9 v tytöt ja pojat Karhurotat 18 Saila Suominen 

 
Sudenpentulupauksen antoi 19 arkajalkaa itsenäisyyspäivänä. Osa lupauksenantajista oli sellaisia, jotka olivat olleet jo mukana 
partiossa, mutta eivät olleet antaneet sudenpentulupausta aikaisemmin. Karhurotat-lauma suoritti kevään aikana osittain Leikit-, 
Ensiapu- ja Ympäristönsuojelu-jäljet. Tohvelit-lauma suoritti syksyn aikana Tervetuloa-vaiheen. Karhurotat-lauma suoritti 
syksyn aikana Leikit-jäljen.  
 
Seikkailijat, 10-12 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 1 seikkailijaryhmä, joka suoritti …. etelä-ilmansuunta intiaani retkikokki köysi  

      

10-12 v tytöt ja pojat Lumikot 12 Jorma Kontiainen, Seppo Mäenpää, Jessica Forsman, Suvi Ahtinen, 
Jaakko Rissanen 

 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 1 seikkailijaryhmä, joka suoritti Länsi-ilmansuunnan ja Retkikokki-taitomerkin.  

      

10-12 v tytöt ja pojat Lumikot 13 Jorma Kontiainen, Seppo Mäenpää 

 
Syyskauden lopulla lippukunnassa aloitti toinen seikkailijaryhmä, joka kokoontui 3 kertaa. Toiminta hiipui kuitenkin 
vuodenvaihteessa, ja osa siirtyi varsinaiseen seikkailijaryhmään, Lumikot-ryhmään.  
 
Tarpojat, 12-15 -vuotiaat 
 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi 1 tarpojavartio. 
 

12-15 v tytöt ja pojat Sudet 8 Mikko Tikkanen, Pasi Petrell 

 
Syyskaudella lippukunnassa toimi 1 tarpojavartio. 
 

12-15 v tytöt ja pojat Monnit 7 Jaakko Rissanen, René Salminen, Jessica Forsman, Suvi Ahtinen 

 

< 29-v        73   tytöt        45  

 29-v        26   pojat        54  

     

sudenpennut, 7-9 v 35  samoajat, 15-17 v 4 

seikkailijat, 10-12 v 13  vaeltajat, 18-22 v 7 

tarpojat, 12-15 v 10  aikuiset, yli 22 v 30 



 

  

      3/6 
 
 

Sisu-vartio Karhunpennut 
Lippukunnassa toimi sisu-vartio Karhunpennut hoitokoti Jelppilässä. Sisu-vartiossa on mukana 7 partiolaista.  
 
Kevätkaudella sisut kokoontuivat 3 kertaa; mukana oli jokaisella kerralla 5-6 vartiolaista. Johtajana oli Soili Linnaluoto ja Tiina 
Kuusela. Lisäksi sisuvartion kokouksissa oli mukana muita johtajia lippukunnasta avustamassa. Sisu-vartio osallistui myös 
Yrjönpäivänjuhlaan ja Kevätkauden päätösiltanuotiolle. Lisäksi Sisu-vartio osallistui perjantaina 30.7.2010 suurleiri Kilkkeelle.  
 
Syyskaudella sisut kokoontuivat 3 kertaa; mukana jokaisella kerralla oli 5-6 vartiolaista. Johtajana oli Soili Linnaluoto. Lisäksi 
sisuvartion kokouksissa oli mukana muita johtajia lippukunnasta avustamassa. Sisu-vartio osallistui Itsenäisyyspäivänjuhlaan.  

 

Samoajat, 15-17 -vuotiaat 
Kevätkaudella lippukunnassa ei ollut samoajatoimintaa. Syyskaudella perustettiin uusi samoajavartio, jossa toimi 5-7 
samoajaikäistä partiolaista. Vartio kokoontui säännöllisesti ja osallistui mm. piirin tarpojajohtajavihjareille.  
 
Vaeltajat, 18-22 -vuotiaat 
Vaeltajilla ei ole ollut säännöllistä toimintaa. Vaeltajat osallistuivat keväällä Trekin synttäreiden telttavartiointiin yöaikaan ja 
syksyllä piirin syyskisoihin. Vaeltajia on ollut mukana toiminnassa 6-10.  
 
Kevätkaudella vaeltajatoiminnassa oli mukana 6 vaeltajaa, jotka kokoontuivat 4 kertaa. Vaeltajat suorittivat Leffaliljan eli 
katsoivat helmikuussa 24 h yhteen menoon leffoja. Syyskaudella vaeltajatoimintaa ei ollut.    
 
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 22.11.2009. Hallitukseen kuuluivat 
lippukunnanjohtajan lisäksi apulaislippukunnanjohtaja Petteri Joensuu, sihteeri Saila Suominen, koulutus- ja kisavastaava Laura 
Perälä, ikäkausivastaava Satu Karttunen ja tapahtumavastaava Niina Ahlgren. Jäsenrekisterinhoitajana toimi Minna Luoto 
8.4.2010 saakka ja Saila Suominen sen jälkeen. Taloudenhoitajana toimi Saila Suominen. Lisäksi hallituksen toiminnassa oli 
mukana hallituksen ulkopuolisena jäsenenä kalustonhoitaja Seppo Joensuu. Tilintarkastajina toimivat Eija Kirjokangas ja Sirpa 
Suominen. Varalla olivat Ulla Ollila-Perälä ja Eva Kontula. 
 
Hallitus kokoontui toimintavuonna 5 kertaa. Samoin johtajaneuvosto kokoontui 5 kertaa.  
 
Saila Suominen toimi Hämeen Partiopiiri ry:n alueryhmän varapuheenjohtajana ja SP:n aluevaliokunnan jäsenenä Hämeen 
Partiopiiri ry:n edustajana.  

JUHLAVUODEN OHJELMAT  

Avaus-tempaus oli Pasi Petrellin PJ-välityö, jota ei toteutettu aivan SP:n suunnitelmien mukaisesti. Avaus-tempaus järjestettiin 
Vanhassa Pappilassa lippukunnan talviretkenä helmikuussa.  
 
Välke oli sudenpentujen ja seikkailijoiden juhlaleiri Räyskälässä yhdessä Harjavallan Pirkat ja Nakkilan Partiolaiset ry -
lippukuntien kanssa kesäkuussa. Leirinjohtajana toimi Hanna Joensuu Harjavallasta. Lippukunnan johtajisto toimi leirillä sekä 
keittiö- että ohjelmatehtävissä. 
 
Juhlavuoden todellinen huipentuma oli VI Finnjamboree Evolla heinä-elokuun vaihteessa eli Kilke -suurleiri. Lippukunta asui 
Kaleva-alaleirissä, Kauris-kylässä, 6 Kuuta -leirilippukunnassa. Ville-Matti Rissanen toimi leirilippukunnan johdossa. Suomisten 
perhe asui perheleiri Pöpössä. Maalaakson Kiipeilytiimissä työskentelivät Pasi Petrell, Petteri Joensuu ja Mikko Suominen. 
Kilke-Fotossa työskenteli Laura Perälä. Sisu-vartio Karhunpennut vieraili leirillä yhtenä päivänä; heidän mukana Kilkkeeseen 
tutustuivat myös Seppo Joensuu ja Soili Linnaluoto sekä Tiina Kuusela.  
 
Kaiku oli sudenpentujen ja seikkailijoiden oma juhla Tampereella lokakuussa, johon osallistui pieni joukko meidän 
lippukunnasta. Saattajana oli mukana Tanja Mäenpää.  
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KILPAILUTOIMINTA 

Tarpojakisoihin, Tehras 10, Valkeakoskella osallistui Sudet-vartio, jotka kisasivat varsinaisen kisan ulkopuolella. Sudenpentu-
seikkailijakisoihin, Aikakone, Tammelassa osallistui 4 ryhmää: Karhut, Rotat, Lumikot I ja Lumikot II. Sudenpentukisassa oli 
mukana 34 laumaa, joista Karhut sijoittuivat sijalle 27. Seikkailijakisassa oli mukana 22 ryhmää, joista Lumikot I sijoittui sijalle 3. 
Hienoa! Syyskisoihin, Levottomat jalat, Riihimäellä osallistui 1 vaeltajaryhmä ”Ake, Make, Pera ja Mä”, jotka sijoittuivat sijalle 7. 
Kisassa oli 7 vartiota.  

KOULUTUS 

Jokainen lippukunnan jäsen osallistui ikäkauden ohjelman mukaiseen johtajakoulutukseen. Koulutuksen superlauantain 
sudenpentuohjelmakoulutukseen lokakuussa osallistui 3 johtajaa. Saila Suominen aloitti SP:n pilottioppilaana AO-
monimuotokurssin lokakuussa. Tarpojavihjareille osallistui 3 johtajaa marraskuussa.  

POIMINTOJA TOIMINNASTA 

Seikkailijaryhmä järjesti kevätretken huhtikuussa Poukapirtille. Retken johtajina toimivat Jorma Kontiainen ja Seppo Mäenpää. 
Partiopaitojen päivityspäivä huhtikuussa Kololla oli uutta toimintaa. Ideana oli kertoa partiopaidan merkkiohjeista partiolaisten 
vanhemmille. Tilaisuudessa vastailtiin myös moniin muihin partioon liittyviin kysymyksiin. Yrjönpäivänjuhlaa vietettiin 
perinteisin menoin. Partioparaatissa Tampereella marssi huhtikuun lopulla pieni joukkue ryttyläläisiä partiolaisia. Muodostimme 
yhteisen marssiosaston Hirviveikot ry:n kanssa. Kevätkausi päätettiin kevätkauden päätösiltanuotiolla retkieväitä paistaen.  
 
Partiomajalla pidettiin talkoot kesäkuun alussa, jolloin pilkottiin polttopuita ja siivottiin Majaa ja sen ympäristöä. Elokuussa 
Partiomajan nuotiopaikkoja muutettiin ja korjattiin. Simo Numminen auttoi traktorillaan hakemaan Riihimäen seudun 
Poliisiyhdistys ry:n mökiltä Kesijärveltä kaksi isoa betonirengasta nuotiopaikkojen renkaiksi.  
 
Syykausi alkoi syyskauden avajaisiltanuotiolla retkieväitä paistaen. Lippukunnan syysretki järjestettiin Poukapirtillä Jorma 
Kontiaisen ja Seppo Mäenpään johtamana. Retkellä olivat mukana muut ikäkaudet paitsi sudenpennut.  
 
Jouluaattona Suomisen perhe ja Seppo Joensuu sytyttivät sankarihaudoille kynttilät Hausjärven hautausmaalla. Tämä oli toinen 
kerta tätä perinnettä; ensimmäinen kerta oli 2009 jouluna.  
 

TIEDOTUS 

PARTIOVIESTIÄ ei julkaistu. Heti vuoden alussa jaettiin Kevättiedote. Lippukunnan ilmoituksia julkaistiin Aamupostissa, 
Etelä-Hämeen Lehdessä ja Riihimäen seudun Viikkouutisissa. Lisäksi jäsenistölle jaettiin tiedotteita tapahtumista 
partiokokousten yhteydessä. Uutena tiedottamiskeinona lippukunnan syystiedote postitettiin kaikille jäsenille ennen syyskauden 
alkua. 
 
Lippukunta osallistui Ryttylän koulun harrastepäivään elokuun lopulla esittelemällä partiotoimintaa koulun pihalla telttojen kera. 
Lisäksi saman päivän illan harrastemessuille olimme esillä. Samassa tilaisuudessa jaettiin myös syystiedotteita.  

TALOUS 

Tavoitteena oli lippukunnan talouden pitäminen tasapainossa voittoa tavoittelematta. Tärkeimmät tulolähteet olivat Hausjärven 
kunnan ja Hausjärven seurakunnan avustukset. Joulukampanja oli nyt toisen kerran uudenlainen johtuen piiriuudistuksesta. 
Lippukunta myi sekä adventtikalentereita että joulukortteja seuraavasti: adventtikalenterit 177 kpl, joulupostikortit (M. Kunnas) 
310 pussia ja taitejoulukortit (T. Kästämä) 156 pussia. Lippukunta lahjoitti Dementiakoti Lasihelmeen ja Hoitokoti Jelppilään 
molempiin 15 adventtikalenteria. Adventtikalenteriasiamiehenä toimi Saila Suominen.  
 
Varainhankintana lippukunta osallistui K-Extra Saarisen inventaarioon sekä Trekki Oy:n telttamarkkinoilla vahtimalla telttoja 
yön yli kolmena yönä. 
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KOKOONTUMISTILAT JA KALUSTO  

Lippukunnalla oli käytettävissä lippukunnan omistama Partiomaja Puujoen rannassa sekä Hausjärven seurakunnan käyttöömme 
antama Kolo Ryttylän seurakuntatalon alakerrassa. Lippukunta kunnosti Partiomajan lipputangon ja uudisti nuotiopaikat. Tästä 
kuuluu suuri kiitos Seppo Joensuulle. Joulukampanjan lippukuntapalkintona saimme vaelluskupoliteltan. 

TAUSTAYHTEISÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT  

Lippukunnan taustayhteisönä toimi Hausjärven seurakunta. Lippukunta järjesti Hausjärven seurakunnan kanssa adventtikirkon 
kahvituksen ja jouluaaton kynttilähartauden.  
 
Lippukunta osallistui partiopiirimme Hämeen Partiopiiri ry:n toimintaan. Piirin tapahtumia oli mm. Partioparaati. Lippukunta 
teki yhteistyötä Riihimäen alueen lippukuntien kanssa (Loppi, Riihimäki, Hausjärvi) osallistumalla aluetapaamisiin 2 kertaa.  
 
Lippukunta osallistui Ryttylän kylätoimikunnan ja Ryttylän VPK ry:n kanssa yhdessä järjestämiin Joulumarkkinoihin 
marraskuussa, jossa myimme adventtikalentereita ja joulukortteja. Palokunnan kanssa osallistuimme kesäkahvilan toimintaan 
yhtenä heinäkuisena perjantai-iltana.   

MUISTAMISET JA ANSIOMERKIT 

Lippukuntaan saapui suruviesti heti vuoden alussa. Lippukunnanjohtajana toiminut, pitkän partiopolun kulkenut partiojohtaja 
Ari Ala-Mutka oli menehtynyt vaikeaan sairauteen. Lippukunta muisti Aria toimittamalla adressin hautajaisjuhlaan. Lisäksi 
Yrjönpäivänjuhlassa vietimme hiljaisen hetken lippukunnan lipun tehdessä toisen kerran kunniaa partioveljemme muistolle. 
 

Olet mennyt kotiin, 
Taivaan Isän hoiviin. 
Pilke silmäkulmassa on sammunut, 
partiopolkusi päättynyt. 
Paikka sisaruspiirissä on tyhjä, 
jäljellä vain suru ja ikävä.  

 
Yrjönpäivänjuhlassa Partiopojan kirjan saivat kiitoksena ansiokkaasta aikuispartioinnista Seppo Mäenpää ja Jorma Kontiainen.  
Lippukunta muisti seuraavia ylioppilaita: Hilkka Vähänen ja Kerttu Vähänen. Lippukunta muisti yhteistyökumppaneitaan 
joulukortein.  
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