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JOHDANTO

Toimintavuosi 2013 oli lippukunnan 35. toimintavuosi. Toiminnan perusrunkona olivat ikäkausiryhmien
viikoittaiset  partiokokoontumiset.  Vuoden  huippujuttuna  oli  ILVES13  -piirileiri  Evolla  heinä-elokuun
vaihteessa. Toimintavuonna lippukunnanjohtajana toimi Ville-Matti Rissanen. 

Lippukunnan 35. toimintavuoden kunniaksi lippukunnan hallitus pyysi partiojohtaja Auli ja Marko Pullia
ideoimaan lippukunnalle uuden huudon vanhojen ”Rytinää Ryttylä!” ja ”Hyvä kylä, Ryttylä!” tilalle. Uusi
huuto esiteltiin ja huudettiin ensimmäisen kerran itsenäisyyspäivänjuhlassa. 

Partiolaiset meidän kylän.
Kohta kaikki kuulee tämän.
Aina valmiina olla saamme.
B-P:n tiedot ja taidot jaamme.
Olemme reippaita, emme heikkoja.
Olemme Ryttylän Eräveikkoja!

JÄSENISTÖ

Lippukunnassa oli toimintavuoden päättyessä 87 jäsentä, joiden jakauma oli oheisen taulukon mukainen: 

Sudenpennut, 7-9 -vuotiaat

Kevätkaudella lippukunnassa toimi 2 
sudenpentulauma.

     
7-8 v tytöt ja pojat Tammenterhot 7 Auli Pulli, Maiju Ollilainen
9 v tytöt ja pojat Leijonat 11 Mikko Tikkanen

Syyskaudella lippukunnassa toimi 3 sudenpentulaumaa.

7 v tytöt ja pojat Korpit 10 Saila Suominen, Minna Virtanen
8-9 v tytöt Tammenterhot 11 Auli Pulli
8-9 v pojat Ahmat 7 Marko Pulli

Sudenpentulupauksen antoi 12 arkajalkaa ja seikkailijalupauksen 2 seikkailijaa itsenäisyyspäivänä. 

Seikkailijat, 10-12 -vuotiaat

Kevätkaudella lippukunnassa toimi 2 seikkailijaryhmää. 
     

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

Syyskaudella lippukunnassa toimi 3 seikkailijaryhmää. 

< 29-v        70 tytöt        56
 29-v        17 pojat       44

sudenpennut, 7-9 v 20 samoajat, 15-17 v 10
seikkailijat, 10-12 v 21 vaeltajat, 18-22 v 3
tarpojat, 12-15 v 11 aikuiset, yli 22 v 22
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10 v tytöt Maaoravat 11 Nina Tamlander, Jenni Salmi
11-12 v tytöt Gerbiilit 6 Annami Tapaila, Riina Siivola
11-12 v pojat Karhut II 6 Jaakko Rissanen, Iisakki Tapaila

Tarpojat, 12-15 -vuotiaat

Kevätkaudella lippukunnassa toimi 1 tarpojavartio.

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

Syyskaudella lippukunnassa toimi 1 tarpojavartio. 

12-15 v pojat Juustomammutit 4 Jorma Kontiainen, Seppo Mäenpää

Samoajat, 15-17 -vuotiaat

Keväällä lippukunnassa toimi samoajavartio V.E.K, johon kuului 4 samoajaa. Samoajat osallistuivat piirin
Explo-samoajatapahtumaan. 

Vaeltajat, 18-22 -vuotiaat

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

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 2012. Hallitukseen kuuluivat:

lippukunnanjohtaja, samoaja- ja vaeltajaluotsi Ville-Matti Rissanen
apulaislippukunnanjohtaja, webmaster, merkkivastaava Mikko Tikkanen
koulutus- ja kisavastaava, vastaava akela Petteri Joensuu
vastaava sampo Pasi Petrell
tarpojaluotsi Suvi Ahtinen
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.
Lippukunnan partiohuiveista ja huivimerkeistä vastasi Merja Tikkanen. Ansiomerkeistä vastasivat Seppo
Joensuu, Petteri Joensuu ja Saila Suominen. 

Hallitus kokoontui toimintavuonna 6 kertaa. Johtajaneuvosto kokoontui 4 kertaa. 

KILPAILUTOIMINTA
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Sudenpentujen  ”Aaltojen  Ahti”  -kisaan  osallistui  Ahmat-lauma  Hämeenlinnassa,  jonka  akelana  toimi
Marko Pulli. Sijoitus oli 35. Laumassa oli sudenpentuja sekä Ahmat- että Tammenterhot-laumoista. 

KOULUTUS JA IKÄKAUSITAPAHTUMAT

Jokainen  lippukunnan  jäsen  osallistui  ikäkauden  ohjelman  mukaiseen  johtajakoulutukseen.  Ville-Matti
Rissanen osallistui partiokouluttajakurssille maaliskuussa. ROK-kurssille huhtikuussa osallistui 4 samoajaa.
Syyskuussa  Seppo  Mäenpää  ja  Jorma  Kontiainen  aloittivat  partiopiirin  järjestämän  PJ-peruskurssin
monimuotoisena.  He  saivat  kurssiosuudet  suoritettua,  mutta  PJ-tunnukset  jaetaan  vasta  seuraavana
vuonna.  Sampojen  taitomerkki-iltaan  syyskuussa  osallistui  4  samoajaa,  jotka  toimivat  sampoina.
Mykkäliljaan syyskuussa osallistui 1 samoajaa ja 2 vaeltaja. Saila Suominen jatkoi Ko-Gi -kurssin toiminta-
eli projektiosaa. 

Ikäkausien  mukaisiin  tapahtumiin  osallistuttiin  seuraavasti:  Ville-Matti  Rissanen  osallistui
vaeltajatapahtumaan  (LOMA)  tammikuussa  ja  3  samoajaa  osallistui  Explo-samoajatapahtumaan
lokakuussa.  Sudenpentutapahtuma  Koskireissuun  Iitissä  marraskuussa  osallistuivat  Ahmat-  ja
Tammenterhot-laumat.  

POIMINTOJA TOIMINNASTA

Vuoden huippujuttu oli ILVES13-piirileiri Evolla heinä-elokuun vaihteessa. Perustimme leirisavun yhdessä
Hirviveikkojen  ja  Riihipääskyjen  kanssa.  Ennen leiriä  oli  ennakkotapaamisia  niin  savun johtajien  kuin
leiriläistenkin kesken. 

Järjestimme pitkästä aikaa Muistelemispäivän tapahtuman Kololla. Illan ohjelmassa oli makkaranpaistoa,
perinteisten  partiolaulujen  opettelua  ja  tietysti  synttäriteeman  mukaisesti  täytekakkujen  tekemistä.  Ilta
päättyi kakkuhetkeen. 

Valkjärven rannalla  Tervaniemessä järjestettiin  yhden yön yli  kestänyt talviretki  seikkailijoille,  tarpojille,
samoajille  ja  vaeltajille  maaliskuun  lopulla,  jolloin  reiluun  20  asteeseen  laskenut  pakkanen  yllätti.
Retkenjohtajina toimivat Seppo Mäenpää ja Jorma Kontiainen.   

Sudenpentujen  ja  seikkailijoiden  talviretkipäivä  oli  huhtikuun  puolivälissä  Tervaniemessä.  Retken
ohjemassa oli mm. linnunpöntön rakennus, vuolemista ja A-pukki. 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. 

Olimme mukana toteuttamassa partiomaista ohjelmaa Ekokemin perhevaelluksella elokuun puolivälissä. 

Partiomajalla järjestettiin raivaus- ja puutalkoot kahteen kertaan syksyn aikana ja osallistuimme Tähtivirran
haravointitalkoisiin myöhemmin syksyllä. 

Valkjärven rannalla  Tervaniemessä järjestettiin yhden yön yli  kestänyt syysretki  seikkailijoille,  tarpojille,
samoajille ja vaeltajille lokakuun alussa. Retkenjohtajina toimivat Seppo Mäenpää ja Jorma Kontiainen.   
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Syyskausi alkoi syyskauden avajaisiltanuotiolla retkieväitä paistaen. Itsenäisyyspäivää vietettiin perinteisin
menoin. 

Ahmat ja Tammenterhot tekivät marraskuussa yöretken Riihimäelle Riihelle, jossa eräs ohjelmanumero oli
telttadisko. 

TIEDOTUS

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. 

TALOUS

Tavoitteena oli lippukunnan talouden pitäminen tasapainossa voittoa tavoittelematta. Tärkein tulolähde oli
Hausjärven  seurakunnan  avustus.  Hausjärven  kunta  ei  jakanut  nuorisoavustuksia  ollenkaan,  mikä
valitettavasti näkyy lippukunnan taloustilanteessa.

Joulukampanjassa lippukunta myi sekä adventtikalentereita että joulukortteja seuraavasti: adventtikalenterit
272  kpl  ja  joulupostikortit  (M.  Kunnas)  225  pussia.  Lippukunta  oli  päättänyt  edistääkseen
adventtikalenterien  myyntiä,  että  saadakseen myyjän kannustepalkinnon partiopiiristä,  pitää  partiolaisen
myydä vähintään 2 adventtikalenteria. Tämä tarkoitti, että pelkillä joulukorteilla ei palkintoa voinut saada.
Lippukunta  lahjoitti  Kanta-Hämeen  Keskussairaalan  lastenosastolle  (os.  3)  8  myymättä  jäänyttä
adventtikalenteria. Adventtikalenteriasiamiehenä toimi Saila Suominen. 

Varainhankintana  osallistuimme  kunnan  liikuntatoimen  järjestämään  Kuutamohiihtoon  tikkupullia
paistaen,  vaikkakin paistaminen ei  onnistunut vähäisen osallistujamäärän sekä sään vuoksi.   Anoimme
piirileiri ILVES13 kustannusten ja lippukuntatuen vuoksi Hausjärven Lions Clubilta tukea ja saimme 500
€.  Lionsseille  lähetimme  ILVES-13-postikortin.  Hyödynsimme  täysimääräisesti  vuoden  2012
joulukampanjasta tulleen lpk:n myyntipalkinnon, koulutus- ja toimintasetelin, jonka arvo oli 80 € (tosin
yhden  käymättä  jääneen  partiokouluttajakurssin  laskuepäselvyyksien  vuoksi  hävisimme  48  €  tuosta
summasta). Lisäksi kanootteja vuokrattiin muutaman kerran. 

KOKOONTUMISTILAT JA KALUSTO

Lippukunnalla  oli  käytettävissä  lippukunnan  omistama  Partiomaja  Puujoen  rannassa  sekä  Hausjärven
seurakunnan  käyttöömme  antama  Kolo  Ryttylän  seurakuntatalon  alakerrassa.  Toimintavuoden  aikana
Partiomajan  varaston  oven  saranat  uusittiin,  samoin  lipputangon  lippunaru  ja  -lukot.  Hankimme  2
myrskylyhtyä sekä Riihimäen Suunnistajat ry:ltä Ykslammen suunnistuskarttoja 20 kpl. 

TAUSTAYHTEISÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Lippukunnan  taustayhteisönä  toimi  Hausjärven  seurakunta.  Kauneimmat  Joululaulut  -tilaisuudessa
keräsimme kolehdin ja jouluaaton kynttilähartaudessa sudenpennut jakoivat lauluvihkoja ja lukivat tekstin.
Lisäksi Tervaniemi-leirialueella pidettiin seurakunnan kiinteistöpäällikön kanssa ideointi- ja kehityskokous
ja erikseen kokous seurakunnan partiotyöntekijän kanssa. 
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Teimme yhteistyötä  Riihimäen  alueen lippukuntien  kanssa  (Loppi,  Riihimäki,  Hausjärvi)  osallistumalla
aluetapaamisiin 2 kertaa ja järjestämällä ROK-kurssin maaliskuussa. 

MUISTAMISET JA ANSIOMERKIT

Oitin Puuha-Marit ry 50-v lpk-standaari huhtikuu
Toimivat johtajat istuinalusta joulukuu
Yhteistyökumppanit joulukortti joulukuu

Yrjönpäivänjuhlassa jaettiin seuraavat ansiomerkit: 

SP:n pronssinen ansiomitali Petteri Joensuu 
Mannerheim II lk solki Jaakko Rissanen

Itsenäisyyspäivänjuhlassa jaettiin seuraavat ansiomerkit: 

Hämeen Partiopiiri ry, pronssinen ansiomitali Seppo Mäenpää
Collanin solki Mikko Tikkanen
Mannerheim I lk solki Ville-Matti Rissanen


