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Johdanto
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Johtajisto
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Koulutus
Tiedotus
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Kokoontumistilat ja kalusto
Taustayhteisö ja yhteistyökumppanit
Muistamiset ja ansiomerkit
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JOHDANTO

Toimintavuosi 2008 oli lippukunnan 30-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi vahvasti toiminnassamme.
Toiminnan perusrunkona olivat kuitenkin laumojen ja vartioiden viikoittaiset kokoontumiset. Ikäkausitoiminnassa noudatettiin Suomen Partiolaiset ry:n julkaisemaa, tarkastettua ohjelmaa.
Toimintavuoden huipentuma oli juhlavaellus Lapissa Saariselällä kesäkuussa. Lisäksi 30vuotisjuhlia vietimme näyttävästi huhtikuussa.
Lippukunnan toiminta numeroina, jotka tarkoittavat tilaisuuksien lukumääriä:
Yöretkiä, sisällä
Yöretkiä, ulkona
Päiväretkiä
Leirit, ulkomailla
Leirit, omat
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1
4
0
0
1

Tapahtumia
Talkoita
Koulutusta
Johtajaneuvosto
Hallitus

12
7
8
10
4

Kokous, lpk
Kokous, SaPa
Kokous, muu

12
19
1

JÄSENISTÖ

Lippukunnassa oli toimintavuoden päättyessä 113 jäsentä, joiden jakauma oli oheisen taulukon
mukainen:
< 29-v
tytöt
sudenpennut
sisuvartiolaiset
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 29-v
pojat
vartiolaiset
johtajaikäiset

90
59
33
7

23
54
36
46

SUDENPENTUOSASTO

Sudenpentuja ovat kaikki 7-10 -vuotiaat lippukunnan jäsenet.
Laumat toimintavuoden kevätkaudella laumanjohtajineen olivat:
1 lk

tytöt ja pojat

Hiiret

15

2 lk

tytöt ja pojat

Kärpät

12

3 lk

tytöt ja pojat

Ilves

11

Satu Karttunen
Annika Heinonen
Mirva Hakala
Niina Ahlgren
Reetta Vainiola
Virva Juntunen
Emma Hietaniemi
Salla Lähderinne

Hiiret-laumasta lopetti yhteensä 3 sudenpentua partion. Sudenpentuja oli yhteensä 38.
Laumat toimintavuoden syyskaudella laumanjohtajineen olivat:
1 lk

tytöt ja pojat

Ketut

10

2 lk

tytöt ja pojat

Hiiret

13

3 lk

tytöt ja pojat

Kärpät

14

Annika Heinonen
Mirva Hakala
Satu Karttunen
Ainomari Heinonen
Jorma Kontiainen
Seppo Mäenpää
Timo Tuikka

Kärpät-laumasta lopetti 1 sudenpentu partion. Sudenpentuja oli yhteensä 37.
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Sudenpentulupauksen antoi 12 arkajalkaa itsenäisyyspäivänä. Osa lupauksenantajista oli sellaisia, jotka olivat olleet jo mukana partiossa, mutta eivät olleet antaneet sudenpentulupausta aikaisemmin.
Sudenpennut suorittivat vaihemerkkejä toimintavuoden aikana yhteensä 28 kpl.
 Pikkuhukka
 Hukka
 Susi

19
3
6

Toiminnan mittarit
Laumojen koko
Tavoitteena oli jakaa sudenpennut laumoihin ikäluokkien mukaan siten, että kunkin lauman koko
oli enintään 15 henkeä. Tavoite saavutettiin.
Sudenpentujen osuus Ryttylän ja Karan koulujen 1-3 -luokkalaisista
Toimintavuoden lopussa Ryttylän ja Karan kouluissa oli 1-3 lk oppilaita yhteensä 106. Sudenpentulaumoissa oli yhteensä 37 partiolaista. Sudenpentujen osuus molempien koulujen 1-3 lk
oppilaista oli 35 %.
Taitomerkin suorittaneiden sudenpentujen osuus
Iltaohjelma-taitomerkin suoritti 8 sudenpentua Ilves-laumasta kevätkaudella eli 73 % laumalaisista. Eläin-taitomerkin suoritti 7 sudenpentua Kärpät-laumasta kevätkaudella eli 58 % laumalaisista.
Talviretkellä mukana olleiden sudenpentujen osuus
Talviretkeä ei ollut tänä vuonna.
Kesäleirillä mukana olleiden sudenpentujen osuus
Lippukunta ei järjestänyt varsinaista kesäleiriä sudenpennuille, koska koko lippukunnan voimin
toteutettiin vaellus Lappiin. Vaelluksella oli mukana yhteensä 8 sudenpentua, mikä on 21 % kaikista kevätkaudella mukana olleista.
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VARTIO-OSASTO

Vartiolaisia ovat kaikki 11-15 -vuotiaat. Vartiolaiset suorittavat vartiolaisten luokkamerkkejä (III, II
ja I lk).
Vartiot toimintavuoden kevätkaudella vartionjohtajineen olivat:
5 lk

tytöt

Haukat

7

6-7 lk

tytöt

Räkättirastaat 3

4 lk

pojat

Karhut

5

5-7 lk

pojat

Ahmat

4

Hilkka Vähänen
Kerttu Vähänen
Ida Lindberg
Sanni Alanko
Ville-Matti Rissanen
Kalle Castrén
Mikko Tikkanen
Pasi Petrell

Vartiolaisista kukaan ei lopettanut partiota kevätkauden aikana. Vartiolaisia oli yhteensä 19.
Vartiot toimintavuoden syyskaudella vartionjohtajineen olivat:
4 lk

tytöt

Töyhtöhyypät

5

6 lk

tytöt

Haukat

8

Emma Hietaniemi
Sanni Alanko
Salla Lähderinne
Hilkka Vähänen
Kerttu Vähänen

4

4 lk +
7 lk
5 lk

pojat

Ahmat

3

pojat

Karhut

6

Mikko Tikkanen
Pasi Petrell
Ville-Matti Rissanen
Kalle Castrén

Vartiolaisia oli yhteensä 22.
Vartiolaiset suorittivat luokkamerkkejä toimintavuoden aikana yhteensä 10 kpl.
 III-lk
 II-lk
 I-lk

4
6
0

Kevätkaudella Haukat-vartio suoritti Esiintyjä- (8), Uinti- (8) ja Retkikokkitaitomerkit (9). Syyskaudella Haukat-vartio suoritti Kirjallisuus-taitomerkin (10) ja Karhut-vartio suoritti Leipuritaitomerkin (6). Partiolupauksen antoi 6 vartiolaista Yrjönpäivänjuhlassa.
Lippukunta ei järjestänyt varsinaista kesäleiriä vartiolaisille, koska koko lippukunnan voimin toteutettiin vaellus Lappiin. Vaelluksella oli mukana yhteensä 11 vartiolaista, mikä on 58 % kaikista
kevätkaudella mukana olleista.

Toiminnan mittarit
Vartiolaisena koko kauden mukana olleiden osuus
Lippukunnan tavoitteena oli, että 95 % vartiolaisista pysyy mukana koko toimintakauden. Syksyllä 2007 kun toimintakausi alkoi, oli tyttövartiolaisia 9 ja poikavartiolaisia 10. Keväällä 2008 oli
tyttövartiolaisia 10 ja poikavartiolaisia 9. Yhteensä vartiolaisia oli syksyllä 19 ja keväällä 19. Yksi
poika lopetti partio toimintakauden aikana ja yksi tyttö tuli lisää. Poikien osalta 90 % pysyi mukana koko toimintakauden ja tyttöjen osalta 100 %.
I lk:n luokkamerkin suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista vartiolaisista
Tavoitteena oli, että vartiolaiset pysyvät mukana vartion toiminnassa, kunnes ovat saaneet suoritettua kaikki kolme luokkamerkkiä. Luokkamerkkien suorittamiseen kuuluu myös taitomerkkien
suorittaminen. I-lk:n luokkamerkkiä ei suorittanut kukaan toimintavuonna loppuun.
Tehdyt retket
Tavoitteena oli, että jokainen vartio tekee toimintavuoden aikana ainakin yhden päivä- ja yöretken. Yöretkellä yövytään teltoissa. Haukat-vartio teki yöretken toukokuussa Partiomajalle ja Ahmat-vartio teki yöretken toukokuussa Tervaniemeen Valkjärvelle. Karhut-vartio teki yöretken
lokakuussa Partiomajalle.
Sisutoiminnan kokousten lukumäärä ja osallistumisaktiivisuus
Lippukunnassa toimi sisuvartio, joka oli tarkoitettu aisti-, kehitys- tai liikuntavammaisille partiolaisille. Sisuvartio kokoontui 4 kertaa kevään aikana hoitokoti Jelppilässä. Kolmessa kokoontumisessa oli kaikki paikalla ja kerran puuttui 3. Sisuvartiolaisia oli yhteensä 7.
Syyskaudella sisuvartio kokoontui samoin Jelppilässä. Kolmesta kokoontumisessa kerran oli
kaikki paikalla ja kahdella kerralla puuttui muutama. Sisuvartiolaisia oli yhteensä 7. Sisuvartio
suoritti Salapoliisi-taitomerkin (7).
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VAELTAJAOSASTO

Toiminnan mittarit
Kokoontumisten lukumäärä ja suoritettujen hankkeiden lukumäärä
Jänkäpeikot -vaeltajaryhmä kokoontui kevään aikana kaksi kertaa ja syksyllä kuusi kertaa. Suorituksena oli joukkoliikennelilja. Aktiivisesti mukana toiminnassa oli 10 henkilöä.
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Pussiketut -vaeltajaryhmä kokoontui kevään aikana 3 kertaa ja teki yhden yöretken Partiomajalle. Syyskaudella kokoontumisia oli myös 3 ja lisäksi Pussiketut tekivät retken Korkeasaareen.
Aktiivisesti mukana oli 6 henkilöä.
Lippukunnan ulkopuolisiin vaeltajatapahtumiin osallistuminen
Vaeltajaryhmät eivät osallistuneet lippukunnan ulkopuolisiin vaeltajatapahtumiin.
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JOHTAJISTO

Tavoitteena oli, että lippukuntaa johtaa innostunut ja tehtäväänsä sitoutunut hallitus. Hallituksen
jäsenien keskeisenä tehtävänä on toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisen lisäksi
tukea nuorempia johtajia ja tarjota heille oppia ja virkistystä.
Lippukuntaa johti toimintavuonna hallitus, joka valittiin syyskokouksessa 18.11.2007. Hallitukseen kuuluivat:
 lippukunnanjohtaja
 apulaislippukunnanjohtaja
 sihteeri
 jäsen
 jäsen

Minna Luoto
Petteri Joensuu
Saila Suominen
Laura Perälä
Mikko Suominen

Lisäksi hallituksen toiminnassa oli mukana hallituksen ulkopuolisena jäsenenä kalustonhoitaja
Seppo Joensuu. Taloudenhoitajana toimi Saila Suominen. Tilintarkastajina toimivat Raili Joensuu ja Jukka Numminen. Varalla olivat Sirpa Suominen ja Ulla Ollila-Perälä.

Toiminnan mittarit
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa, joista kahdessa oli koko hallitus paikalla ja
kahdesta kokouksesta puuttui yksi hallituksen jäsen.
Johtajiston kokouksiin osallistuneiden osuus
Johtajaneuvosto kokoontui yhteensä 10 kertaa. Kevätkaudella kaikkiin 5 kokoukseen osallistui 6
johtajaa eli 37,5 % ja 3 kokoukseen osallistui 6 johtajaa eli 37,5 %. Loput 4 johtajaa osallistuivat
vain 1-2 kokoukseen. Kevätkaudella toimivia lauman- ja vartionjohtajia oli 16. Syyskaudella
kaikkiin 5 kokoukseen osallistui 2 johtajaa eli 12 % ja 4 kokoukseen osallistui 4 johtajaa eli 23 %.
Loput 11 johtajaa osallistuivat vain 1-3 kokoukseen. Syyskaudella toimivia lauman- ja vartionjohtajia oli 17.
Johtajahuoltoon osallistuneiden osuus kaikista johtajista
Johtajien virkistysretki järjestettiin tammikuussa Valkjärven leirikeskuksessa Satu Karttusen PJvälityönä.
Peruskoulutettujen johtajien osuus
Lauman- ja vartionjohtajiksi pestattiin vastuuntuntoisia ja innostuneita nuoria. Tavoitteena oli,
että jokainen johtaja on käynyt lippukunnan oman vartionjohtajakurssin ja laumanjohtajat lisäksi
Salpausselän Partiolaiset ry:n järjestämän laumanjohtajakurssin. Toimintavuonna lippukunnassa
toimi 11 laumanjohtajaa, joista 6 on käynyt Salpausselän Partiolaiset ry:n laumanjohtajakurssin.
Lisäksi 8 laumanjohtajaa on käynyt lippukunnan oman vartionjohtajakurssin. Toimintavuonna
lippukunnassa toimi 12 vartionjohtajaa, joista 11 on käynyt lippukunnan oman vartionjohtajakurssin.
Partiopestin omaavien johtajien osuus
Johtajien sitoutumista toimintaan oli tarkoitus tehostaa vuonna 2008 ottamalla käyttöön partiopesti sekä hyödyntämällä koulutuskorttien tietoja, mutta kumpaakaan ei tehty.
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KILPAILUTOIMINTA JA RIIHITYS

Toiminnan mittarit
Luokkamerkit riihittäneiden osuus kaikista luokkamerkit suorittaneista
Tavoitteena oli, että jokainen vartiolainen riihittää suorittamansa luokkamerkin osallistumalla
Salpausselän Partiolaiset ry:n järjestämiin kevät- (III- ja II- luokka, Orimattila) ja syysmestaruuskilpailuihin (I-luokka, Nastola). Kevätkisoihin osallistui yhteensä 12 vartiolaista, joka on 63 %
kaikista vartioikäisistä (kevätkaudella; VJ:nä jo toimineita ja I-lk:n riihittäneitä ei laskettu mukaan). Syyskisoihin ei osallistunut kukaan.
Sudenpentujen kisoihin osallistuneiden osuus
Lippukunnan sudenpennut osallistuvat Salpausselän Partiolaiset ry:n järjestämiin sudenpentukilpailuihin toukokuussa Lahdessa. Sudenpentukisoihin osallistui 12 sudenpentua, mikä on 32 %
kaikista sudenpennuista (kevätkaudella). Lisäksi mukana oli saattajina 2 sudenpentujen vanhempaa (ei-partiolaista).
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KOULUTUS

Toiminnan mittarit
VJ-kurssin suorittaneiden osuus 6-7 -luokkalaisista
Lippukunta ei järjestänyt VJ-kurssia tänä vuonna.
Partiokurssilla olleiden osuus
Tavoitteena oli, että jokainen toimiva LJ ja VJ käy ainakin yhdellä partiokurssilla toimintavuoden
aikana. LJ ja VJ oli yhteensä 21, joista kursseilla kävi 13 henkilöä eli 62 %. Johtajista 3 kävi
kahdella kurssilla.

9

TIEDOTUS

Tiedotus jäsenistölle oli monipuolista ja kattavaa hyödyntäen paikallislehtien järjestöpalstoja ja
koulun sekä Kolon ilmoitustauluja. Kokoontumisissa jaettavat tiedotteen muodostivat keskeisen
osan tiedottamisesta.
Lehdet ja niiden palstat, joissa lippukunnan ilmoituksia julkaistiin:
 Aamuposti - Yhdistykset, muut
 Etelä-Hämeen Lehti - Järjestötoimintaa
 Janakkalan ja Rengon Sanomat – Seurapalsta
 Riihimäen seudun Viikkouutiset – Järjestöpalsta
Lippukunta julkaisi REV-esitteen syksyllä, jossa oli kerrottu lippukunnan toiminnasta. Esite jaettiin syksyllä kaikille Ryttylän ja Karan koulujen oppilaille sekä aina uusille jäsenille. Lippukuntaan
liittyviä lehtikirjoituksia oli eri lehdissä yhteensä 8 kpl. Lisäksi sihteeri kirjoitti Partiopolkuun 2
pääkirjoitusta ja 2 Ryttylän kylää koskevassa lehtikirjoituksessa mainittiin lippukunta.

Toiminnan mittarit
Partioviestin julkaiseminen
Lippukuntalehti Partioviesti julkaistiin pitkän tauon jälkeen lippukunnan 30-vuotisjuhlissa huhtikuussa. Päätoimittajana toimi Niina Ahlgren, taittajana Laura Perälä, toimittajina Satu Karttunen
sekä Hilkka ja Kerttu Vähänen.
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TALOUS

Toimintavuonna Hausjärven kunta ja seurakunta toimivat merkittävinä taloudellisina tukijoina.
Adventtikalentereita myimme 380 kpl, joista kertyi lippukunnalle merkittävä summa varoja. Kalenteriasiamiehenä toimi Niina Ahlgren. Pienimuotoisempaa varainhankintaa harjoitimme mm.
osallistumalla muutamiin talkoisiin.
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KOKOONTUMISTILAT JA KALUSTO

Kokoontumistiloina olivat käytössä Partiomaja Puujoen rannassa sekä Kolo Ryttylän seurakuntatalon alakerrassa.
Lippukunta hankki pienkalustoon työkaluja. Kaluston inventointi ja kunnostus on edelleen kesken. Lippukunta hankki uuden vaellusteltan, kaksi kaasukäyttöistä trangiaa ja Partiomajan lampulle uuden akun sekä niger-teltan keppeineen, maavaatteineen ja sadesuojineen.
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TAUSTAYHTEISÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Lippukunnan taustayhteisönä toimi Hausjärven seurakunta. Hausjärven seurakunnan kanssa
järjestettiin adventtikirkon kahvitus ja jouluaaton kynttilähartaus. Lippukunta osallistui seurakunnan järjestämään yhteisvastuukeräykseen keväällä. Lisäksi seurakunnan kanssa yhteistyössä
toteutettiin Partiomessu lippukunnan 30-vuotisjuhlien yhteydessä.
Partiopiirimme Salpausselän Partiolaiset ry:n toimintaan osallistuimme mahdollisuuksiemme
mukaan. Lisäksi teimme yhteistyötä Eteläisen SaPa:n alueen lippukuntien kanssa (Loppi, Riihimäki, Hausjärvi).
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MUISTAMISET JA ANSIOMERKIT

Isto Pihkalaa muistettiin toukokuussa Pyhän Yrjön plaketilla hänen täyttäessään 65-vuotta ja
jäädessä työelämästä eläkkeelle.
Ahmat-vartiota muistettiin kevätkauden päätösiltanuotiolla toukokuussa heidän sijoittuessaan 3.
sijalle piirin PT-kisoissa huhtikuussa.
Laura Perälää muistettiin uudella PJ:n käsikirjalla ylioppilasjuhlissa toukokuussa.
Itsenäisyyspäivänjuhlassa lippukunta muisti ansiomerkein ansioituneita jäseniään. Louhisuden
soljen sai VJ Pasi Petrell, Hilkka Vähänen ja Kerttu Vähänen.
Toimivia lauman- ja vartionjohtajia muistettiin avaimenperäkauppakassilla johtajaneuvoston
vuoden viimeisessä kokouksessa.
*****
Lippukunnan 30-vuotisjuhlassa jaettiin seuraavia tunnustuksia, ansiomerkkejä ja muistamisia.
* PJ:n tunnukset, valkoinen pillinaru ja osmonsolmu
Satu Karttunen, Ville-Matti Rissanen, Mikko Tikkanen
* Pasi Petrell, Salpausselän Partiolaiset ry:n Toimiva VJ 2007, muistiaisena lpk:n kynttilä
* II-lk Mannerheim-solki
Satu Karttunen, Ville-Matti Rissanen
* Lippukunnanjohtajat 30 vuoden takaa, kiitoksena lpk:n kynttilä
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Paavo Rautavuori, Isto Pihkala, Seppo Joensuu, Minna Jokinen, Ari Ala-Mutka
Soile Kallio, Mikko Suominen, Auli Pulli
* Partiotyössä mukana olleille kiitoksena lpk:n kynttilä
Eija Ahlgren, Mari Ikonen, Päivi Karttunen, Timo Karttunen, Jussi Kauranne,
Eija Kirjokangas, Veikko Muuronen, Hanna Rienoja, Matti Rissanen, Erkki Tähtivirta
* Eva Kontula, EA-vastaava ja leirilääkäri aikaan katsomatta vuosien ajan, kiitoksena partiokello
* Kunniapartiolaisiksi lippukuntaan kutsuttiin merkittävää taustatukea antaneet, partiomaisesti
toimineet ja ajatelleet
Ulla Luoto, Sirkka Purhonen, Juhani Suontausta, Juha Tikkanen,
Merja Tikkanen, Hannu Vähänen
* Salpausselän Partiolaiset ry:n hopeinen ansiomitali, nro 51
Seppo Joensuu
* Pyhän Yrjön Kiitollisuusplaketti
Tilintarkastajat Raili Joensuu ja Jukka Numminen
* Lippukunnan viiri
Minna Jokinen, lpkj
Soile Kallio, lpkj
Mikko Suominen, lpkj
Seija & Oiva Suominen, merkittävä tuki lippukunnalle vuosien ajan
Lassi Kontula, merkittävää taustatyötä lpk:lle vuosien ajan, lpk:n edustus SP:n hallituksessa
Ulla Ollila-Perälä, tyttöpartion toinen perustaja, vuosia lpk:n vahva tuki
Pekka Vuori, srk:n puolesta merkittävä tuki lippukunnalle vuosien ajan
Hannu Mäkelä, partiomainen kunnanjohtaja
Minna Luoto, partiomainen lpkj

