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JOHDANTO

Toimintavuosi  2012  oli  peruspartiotoiminnan  vuosi.  Toiminnan  perusrunkona  olivat  ikäkausiryhmien 
viikoittaiset partiokokoontumiset. Vuoden huippujuttuna oli LAPPI2012 -vaellusleiri Saariselällä kesäkuun 
lopussa. Syyskuussa vietimme lippukunnan historian ensimmäistä Rauhanpäivää Kololla. Toimintavuonna 
lippukunnanjohtajana toimi Ville-Matti Rissanen. 

JÄSENISTÖ

Lippukunnassa oli toimintavuoden päättyessä 86 jäsentä, joiden jakauma oli oheisen taulukon mukainen: 

Sudenpennut, 7-9 -vuotiaat

Kevätkaudella lippukunnassa toimi 3 
sudenpentulauma.

     
7 v tytöt ja pojat Tammenterhot 10 Auli Pulli, Maiju Ollilainen
8 v tytöt Tohvelit 6 Emmi Piensoho, Anu Ylimäki
9 v
8 v

tytöt ja pojat
pojat

Leijonat 10 Mikko Leinonen, Mikko Tikkanen

Syyskaudella lippukunnassa toimi 3 sudenpentulaumaa.

7-8 v tytöt Tammenterhot 7 Auli Pulli, Maiju Ollilainen
7-8 v pojat Ahmat 9 Marko Pulli
9 v tytöt ja pojat Paviaanikarhut 13 Mikko Tikkanen

Sudenpentulupauksen antoi 9 arkajalkaa ja seikkailijalupauksen 1 seikkailija itsenäisyyspäivänä. 

Kevätkaudella  Tammenterhot  suorittivat  Kotikokki-  ja  Luonnossaliikkuja-jäljet.  Tohvelit-laumalle  ei 
kertynyt suoritettuja jälkiä. Leijonat suorittivat Lemmikki- ja Liikunta-jäljet. 

Syyskaudella  Tammenterhot suorittivat  Retki- ja Ensiapu -jäljet.  Ahmat suorittivat  Tervetuloa partioon 
-vaiheen. Paviaanikarhut suorittivat Luonnossaliikkuja-jäljen. 

Seikkailijat, 10-12 -vuotiaat

Kevätkaudella lippukunnassa toimi 1 seikkailijaryhmä, joka suoritti Etelä-ilmansuunnan. 
     

10-12 v tytöt ja pojat Viidakkovekarat 8 Jaakko Rissanen, Iisakki Tapaila

Syyskaudella lippukunnassa toimi 2 seikkailijaryhmää. Gerbiilit suorittivat Etelä-ilmansuunnan ja Leijonat 
Pohjoinen-ilmansuunnan. 

     
10-12 v tytöt Gerbiilit 8 Annami Tapaila, Riina Siivola
10-12 v pojat Leijonat 3 Jaakko Rissanen, Iisakki Tapaila

Tarpojat, 12-15 -vuotiaat

< 29-v        65 tytöt        44
≥ 29-v        21 pojat        42

sudenpennut, 7-9 v 34 samoajat, 15-17 v 2
seikkailijat, 10-12 v 11 vaeltajat, 18-22 v 6
tarpojat, 12-15 v 10 aikuiset, yli 22 v 23
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Kevätkaudella  lippukunnassa  toimi  1  tarpojavartio,  joka  suoritti  Leiri-tarpon.  Tarpojille  jaettiin 
tarpojaikäkauden aloitusmerkki.

12-15 v tytöt ja pojat Juustomammutit 11 Jorma Kontiainen, Anne Tapaila

Syyskaudella lippukunnassa toimi 1 tarpojavartio, joka suoritti Luovuus- ja Yhteiskunta -tarpot. 

12-15 v tytöt ja pojat Juustomammutit 6 Jorma Kontiainen, Seppo Mäenpää, Anne Tapaila

Sisu-vartio Karhunpennut
Sisu-toimintaa ei ollut ollenkaan, koska sisu-vartiolle ei ole löytynyt johtajaa. 

Samoajat, 15-17 -vuotiaat

Keväällä lippukunnassa toimi samoajavartio Agentit, johon kuului 3 samoajaa. Samoajat osallistuivat piirin 
samoajatapahtumaan.  Syksyllä  perustettiin  Agenttien  tilalle  uusi  samoajavartio  V.E.K,  johon  kuului  4 
tarpoja- ja samoajaikäistä partiolaista. 

Vaeltajat, 18-22 -vuotiaat

Vaeltajilla  ei  ollut  säännöllistä  toimintaa.  Vaeltajat  ovat  pyrkineet  toteuttamaan  vaeltajaohjelmaa 
osallistumalla piirin vaeltajatapahtumaan. 

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 2011. Hallitukseen kuuluivat:

lippukunnanjohtaja, samoaja- ja vaeltajaluotsi Ville-Matti Rissanen
apulaislippukunnanjohtaja, webmaster Mikko Tikkanen
koulutus- ja kisavastaava, vastaava akela Petteri Joensuu
vastaava sampo Suvi Ahtinen
tarpojaluotsi Jorma Kontiainen
sihteeri, talouden- ja jäsenrekisterinhoitaja Saila Suominen

Lisäksi  hallituksen  toiminnassa  oli  mukana  hallituksen  ulkopuolisena  jäsenenä  kalustonhoitaja,  majan 
isäntä Seppo Joensuu. Toiminnantarkastajana toimi Eija Kirjokangas ja varalla oli Minna Luoto. 

Hallitus kokoontui toimintavuonna 3 kertaa. Johtajaneuvosto kokoontui 7 kertaa. 

KILPAILUTOIMINTA

Sudenpentujen  ”Arjen  Sankarit  2012”  -kisaan  osallistui  Leijonat-lauma  Hollolassa,  joka  sijoittui 
kolmanneksi.  Laumanjohtajaa  ja  saattajana  toiminutta  vanhempaa  muistettiin  kevätkauden 
päätösiltanuotiolla.  

Leon  Lenkki  &  Hilkan  kilpa  -kisaan  ilmoittautui  vaeltajavartio  Hiboux,  joka  kuitenkin  perui 
osallistumisensa ja maksoi kisamaksun kokonaisuudessaan takaisin lippukunnalle. 
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Tarpojien ”Nokian takana 2012” -kisaan osallistui Juustomammutit Nokialla. 
Seikkailijoiden ”Sankarimatka” -kisaan osallistui Viidakkovekarat Viialassa. 

KOULUTUS JA IKÄKAUSI TAPAHTUMAT

Jokainen  lippukunnan  jäsen  osallistui  ikäkauden  ohjelman  mukaiseen  johtajakoulutukseen.  Riihimäen 
alueen laulu- ja leikkikurssille osallistui Ville-Matti ja Jaakko Rissanen sekä lpk-toimijakurssille Ville-Matti 
Rissanen. Saila Suominen jatkoi Ko-Gi -kurssin toiminta- eli projektiosaa. 

Ikäkausien  mukaisiin  tapahtumiin  osallistui  vain  2  partiolaista.  Ville-Matti  Rissanen  osallistui 
vaeltajatapahtumaan ja Jaakko Rissanen samoajatapahtumaan. 

Lippukunta oli mukana järjestämässä alueellista sudenpentutapahtumaa ”Superreissua” lokakuussa Oitissa, 
mutta lippukunnasta ei osallistunut tapahtumaan yhtään laumaa.

POIMINTOJA TOIMINNASTA

Vuoden huippujuttu oli LAPPI2012 -vaellusleiri Lapissa Saariselällä, jonka suunnittelu alkoi heti vuoden 
ensimmäisinä päivinä. LAPPI 2012 -vaellusleiri toteutettiin 25.6.-1.7.2012 Itä-Lapissa, Saariselällä. Mukana 
oli yhteensä 38 partiolaista / partiolaisten vanhempaa. Vaellusleirillä 3 partiolaista vaelsi liki 90 km ollen 5 
yötä tunturissa, 9 partiolaista vaelsi noin 45 km ollen 4 yötä tunturissa ja 16 partiolaista vaelsi noin 25 km 
ollen 2 yötä tunturissa. Lisäksi perusleirissä oli 10 henkilöä, jotka tekivät päiväretkiä mm. lähituntureille.  
Vaellusleirinjohtajana toimi Saila Suominen. Kuskeina olivat Jari Pyyhtiä ja Sirkka Juntunen.

Valkjärven rannalla  Tervaniemessä järjestettiin  yhden yön yli  kestänyt talviretki  seikkailijoille,  tarpojille, 
samoajille ja vaeltajille maaliskuun lopulla. Retken ohjelmassa oli ruoanlaittoa trangialla sekä suunnistusta. 
Retkenjohtajana toimi sihteeri Saila Suominen.  

Sudenpentujen  ja  seikkailijoiden  talviretkipäivä  oli  huhtikuun  puolivälissä  Tervaniemessä.  Retken 
ohjemassa oli mm. linnunpöntön rakennus, vuolemista ja nuotiokisa. Retkenjohtajana toimi vastaava akela  
Petteri Joensuu.

Perinteinen Yrjönpäivänjuhla oli  partioviikolla.  Juhlassa haluttiin  tuoda teemaa eli  Pyhän Yrjön tarinaa 
enemmän esille johtuen Saila Suomisen Ko-Gi -projektista. Tällä kerralla Pyhän Yrjön tarina näyteltiin ja  
mukana oli mitä hienoin lohikäärme. Samalle illalle sattunut ala-asteen disko verotti osallistujia siten, että 
mukana oli vain kourallinen partiolaisia. 

Lippukunnan historian ensimmäinen Rauhanpäivän tapahtuma järjestettiin syyskuun lopussa Kololla ja oli 
osa Saila Suomisen Ko-Gi -projektia. Illan aikana istutimme kymmeniä kukkasipuleita Kolon lipputangon 
juurelle. Samana iltana vietimme LAPPI2012-muisteluiltaa valokuvia katsoen. 

Valkjärven rannalla  Tervaniemessä järjestettiin yhden yön yli  kestänyt syysretki  seikkailijoille,  tarpojille, 
samoajille ja vaeltajille lokakuun alussa. Retkenjohtajana toimi lpkj Ville-Matti Rissanen.  

Partiomajalla  retkeilivät  marraskuun  puolivälissä  seikkailijat,  joiden  ohjelmassa  oli  puiden  pilkkomista,  
myrskylyhtyopetusta, trangiaruokaa ja telttayöpyminen. 
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Itsenäisyyspäivän ohjelmaa muutettiin koulun remontin vuoksi siten, että lipunnosto oli Kolon pihalla ja  
soihtukulkue lähti Salen pihasta Kololle. 

Kevätkausi  päätettiin  kevätkauden  päätösiltanuotiolla  retkieväitä  paistaen.  Syyskausi  alkoi  syyskauden 
avajaisiltanuotiolla  retkieväitä  paistaen.  Molemmissa  tapahtumissa  otettiin  käyttöön  uusi  toimintatapa, 
jossa tapahtuman aluksi oli yhteinen osuus ja vasta sitten sytytettiin nuotiot eväiden paistoa varten. 

T IEDOTUS

Heti  vuoden  alussa  kaikille  jäsenille  postitettiin  Kevättiedote  ja  syksyllä  Syystiedote.  Lippukunnan 
ilmoituksia julkaistiin Aamupostissa, Etelä-Hämeen Lehdessä, Janakkalan Sanomissa ja Riihimäen seudun 
Viikkouutisissa. Lisäksi jäsenistölle jaettiin tiedotteita tapahtumista partiokokousten yhteydessä. 

Hyödynsimme  myös  lippukunnan  nettisivuja  www.rev.fi tiedotukseen  ja  tapahtumista  kertomiseen. 
Nettisivujen domain uusittiin 5 vuodeksi. 

TALOUS

Tavoitteena oli lippukunnan talouden pitäminen tasapainossa voittoa tavoittelematta. Tärkein tulolähde oli  
Hausjärven seurakunnan avustus. Hausjärven kunta ei jakanut nuorisoavustuksia ollenkaan. 

Joulukampanja  oli  nyt  neljännen  kerran  uudenlainen  johtuen  piiriuudistuksesta.  Lippukunta  myi  sekä 
adventtikalentereita että joulukortteja seuraavasti: adventtikalenterit 236 kpl ja taitejoulukortit (M. Kunnas) 
250  pussia.  Lippukunta  lahjoitti  Kanta-Hämeen  Keskussairaalan  lastenosastolle  (os.  3)  14 
adventtikalenteria. Adventtikalenteriasiamiehenä toimi Saila Suominen ja apulaisena Mikko Tikkanen.

Varainhankintana  osallistuimme  kunnan  liikuntatoimen  järjestämään  Kuutamohiihtoon  tikkupullia 
paistaen sekä Lions-club Hausjärven järjestämään lastenjuhlaan Ryttylän koululla, jossa paistoimme lettuja,  
tikkupullia ja nakkeja. Tämän myötä anoimme ja saimme Lions-clubilta 1000 € kalustoavustuksen, joka oli  
osa SP:n ja Lions-clubien yhteistyötä. Jukolan Viestiin vuokrasimme 2 puolijoukkuetelttaa tarvikkeineen. 
Hyödynsimme täysimääräisesti vuoden 2011 joulukampanjasta tulleen lpk:n myyntipalkinnon, koulutus- ja 
toimintasetelin, jonka arvo oli 70 €. 

KOKOONTUMISTI LAT JA KALUSTO

Lippukunnalla  oli  käytettävissä  lippukunnan  omistama  Partiomaja  Puujoen  rannassa  sekä  Hausjärven 
seurakunnan  käyttöömme  antama  Kolo  Ryttylän  seurakuntatalon  alakerrassa.  Toimintavuoden  aikana 
Partiomajan  lukot  uusittiin  ilkivallan  aiheuttamien  vahinkojen  vuoksi.  Lipputanko  kunnostettiin  ja 
huollettiin, josta kuuluu kiitos Seppo Joensuulle.

Hankimme 3  uutta  1-3  hengen  vaellustelttaa  LAPPI2012-vaellusleiriä  varten.  Pienempinä  hankintoina 
olivat vesikanisterit, uusi postilaatikko Kololle, avantopumppu sekä 4 trangiaa tarvikkeineen.

TAUSTAYHTEI SÖ JA YHTEI STYÖKUMPPANIT 
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Lippukunnan  taustayhteisönä  toimi  Hausjärven  seurakunta.  Osallistuimme  ensimmäisenä 
adventtisunnuntaina messuun avustaen kolehdinkannossa sekä olimme mukana jouluaattona sytyttämässä 
sankarihaudoille kynttilät. 

Teimme yhteistyötä  Riihimäen  alueen lippukuntien  kanssa  (Loppi,  Riihimäki,  Hausjärvi)  osallistumalla  
aluetapaamisiin  3  kertaa  ja  järjestämällä  ROK-kurssin  maaliskuussa.  Lippukunta  teki  alueohjaajan 
avustamana Kehittyvä lippukunta -työkalun avulla lippukunnan arvion. 

MUISTAMISET JA ANSIOMERKI T

RiET ja RiEP 95-vuotisjuhla pelastusköysi, 2 kpl huhtikuu
FM Malla Kirjokangas partiokello kesäkuu
Ylioppilas Suvi Ahtinen puukuksa kesäkuu
RiPä 60-vuotisjuhla lpk-standaari marraskuu
LAPPI2012 -kuskit Jari Pyyhtiä ja Sirkka Juntunen puukuksat joulukuu
Toimivat johtajat pieni ea-laukku joulukuu
Yhteistyökumppanit joulukortti joulukuu

Itsenäisyyspäivänjuhlassa joulukuussa jaettiin seuraavat ansiomerkit: 

Hämeen Partiopiiri ry, kuparinen ansiomitali Suvi Ahtinen 
Hämeen Partiopiiri ry, pronssinen ansiomitali Ville-Matti Rissanen
Louhisuden solki Jaakko Rissanen
Collanin solki Jorma Kontiainen
Partiopojan kirja Mikko Tikkanen


