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Osa 1
PAAVO
1978
Kylän koulun opettaja Paavo Rautavuori kiinnitti kylällä puhelintolppiin ilmoituksia, joissa kehotettiin
poikia tulemaan mukaan reippaaseen ja luonnonläheiseen toimintaan, partioon. Partiotoiminta Ryttylässä alkoi kokeilumielessä vuoden 1977 alussa, jolloin kaksi poikavartiota, Ilves ja Kärppä, aloittivat
toimintansa. Virallinen perustamiskokous pidettiin 15.1.1978, jolloin lippukunta sai nimekseen Ryttylän
Eräveikot.
Lippukunnanjohtajaksi perustamiskokouksessa valittiin Paavo Rautavuori. Ensimmäinen lupauksenanto toteutui jo huhtikuussa Yrjönpäivänä ja nuori, aloittanut lippukunta osallistui paraatin Lahdessa jo
samalla viikolla.
Vuoden 1978 lopussa lippukunnan toiminnassa oli mukana 25 poikaa.
1979
Vuoden 1979 syksyllä partiotoimintaan halusivat mukaan myös tytöt. Tyttöpartion johtajina ja emoina
olivat Ulla Ollila-Perälä ja Soili Kinnunen. Paikallislehti kirjoitti: ”melkein kaikki Ryttylän nuoret tytöt
ovat mukana toiminnassa”. Tyttövartiolaiset kokoontuivat heti alusta alkaen viikoittain ja retkeilivät
ahkerasti.
Vuoden lopussa lippukunnassa oli mukana 33 poikaa ja 55 tyttöä eli yhteensä 85 eräveikkoa.
1980
Vuonna 1980 vuosikokouksessa päätettiin virallisesti, että tytöt otetaan mukaan lippukuntaan. Lippukunnan nimi päätettiin säilyttää samana eli tytötkin ovat eräveikkoja. Lippukunnassa toimi kaksi poikavartiota, Ilves ja Kärppä sekä kaksi tyttövartiota Kurret ja Näätä. Lippukunnan jäsenmäärä vuoden
lopussa oli jo lähes sata, puolet poikia ja puolet tyttöjä.
Yrjönpäivänjuhlassa Ryttylän kirkossa huhtikuussa partiolupauksen antoi 26 partiolaista ja sudenpentulupauksen 17 arkajalkaa.
Kesällä järjestimme ensimmäisen yhteisleirin Valkjärvellä ja se onnistui upeasti.
Syksyllä alkoi sudenpentutoiminta myös pojille.
1981
Toukokuussa 1981 poikavartiot tekivät yöretken Valkjärvelle. Eipä ollut retkikirjemuodollisuudet kovin
tarkkoja, kun retkelle menosta mainittiin, että ilmeisesti polkupyörillä ja yövytään majassa tai laavussa.
Lisätietoja luvattiin seuraavassa kirjeessä, joka ilmestyy ihan kohta.
1982
Elokuussa 1982 järjestettiin Erä-82 -leiri Valkjärvellä. Ruoka tehtiin veturilla järvessä ja kanoottiharjoitukset sopivat paahteiseen kesäsäähän.
Syystoiminta alkoi historiallisesti. Ensimmäisen kerran omalla Majalla. Aloitusiltana pihalle istutettiin
myös pihapuu, joka kasvaa nyt jo suurena.

Partiomajan virallinen vihkiminen toteutettiin lokakuussa. Kirpeä sää ei ollut partiolaisille este, sillä
monikymmenpäinen eräveikkojoukko kuunteli pastori Osmo Tahvanaisen vihkimispuhetta. Jokainen
vartio istutti myös nimikkopuunsa. Siellä nekin edelleen kasvavat. Me eräveikot olimme todella ilahtuneita omasta Partiomajasta, joka talkootyön tuloksena oli nyt Puujoen rannalla. Eikä meitä haittaa
sekään, että Partiomajamme on toiminut ennen siirtoa 25 vuotta kunnan leirikeskuksen saunana ja
sitä ennen ruumishuoneena.
1983
Huhtikuussa 1983 vietimme lippukunnan 5-vuotisjuhlaa. Juhlajumalanpalveluksen jälkeen seurasi
seremoniallinen oman lippukunnan lipun naulaustilaisuus ja lipun vihkiminen, jonka senkin toimitti
Osmo Tahvanainen. Ensimmäisenä naulan löi pieni sudenpentu Maija Rautavuori. Lippukirjan mukaan
naulaajia oli yhteensä 20. Mukana myös Petteri Joensuu ja Seppo Joensuu, jotka ovat edelleenkin
aktiivisesti mukana partiotoiminnassa. Lippumme on suunnitellut arkkitehti Isto Pihkala.
Partiopiirin paraatissa Heinolassa marssimme liki 40 eräveikon joukolla ensimmäisen kerran oman
lipun perässä. Niinhän se menee: Tie selvä on, ja marssi soi, ja lippu hulmuaa! Nyt myös eräveikkojen
oma lippu!
1984
Ensimmäisen kerran järjestimme erikseen leirit vartiolaisille ja sudenpennuille. Molemmat leirit olivat
jälleen Valkjärvellä ja väiskipäitä vilisi mäntymetsässä.
1985
Yrjönpäivänjuhlassa juhlistimme partioliikkeen 75-vuotista polkua. Suuren suureen täytekakkuun sai
jokainen mukana ollut pusertaa oman kermavaahtokoristekiehkuransa. Kiehkuroita kertyi liki 90.
Vuoden kohokohta oli suurleiri Miilu Jämijärvellä heinä-elokuun vaihteessa. Ryttylästä leirille osallistui
yli 20 partiolaista.

Osa 2
ISTO
1986
Paraateissa marssimme sekä Oitissa että Lammilla. Partiomajalle urakoitiin partioisien voimin ruokailukatos, joka eräänä myrskyisenä yönä kaatui. Korjaustoimenpiteiden jälkeen katos on ollut ja pysynyt
paikoillaan.
Syksy aloitti lippukunnassa uuden jakson. Lippukuntamme perustaja Paavo Rautavuori muutti perheineen takaisin kotipaikkakunnalleen Loimaalle. Aurinkoinen elokuun ilta kutsui suuren joukon lippukuntalaisia perheineen Partiomajalle viettämään läksijäisjuhlaa. Monelle jäi mieleen varmasti hauska kisa,
jossa Paavon ja Hannan piti juoda pieni limupullo tyhjäksi. Mutta juoda sai vain silloin, kun oma kynttilä palaa. Hanna voitti. Juhlahetkessä vallitsi haikeus, mutta jokaisen mielessä oli myös suuri kiitos
Paavolle ja Hannalle siitä työstä, jota he olivat meille tehneet. Siitä oli hyvä jatkaa – sen voi jokainen
todistaa tässä juhlassa tänään.
Lippukunnanjohtajana syksyllä aloitti Isto Pihkala. Lippukunnan toinen lippukunnanjohtaja.
Joukko isoja partiolaisia toteutti myös haaveen Lapin vaelluksesta – yleisin kommentti lienee ollut
”poika, tänne tullaan uudestaan”.
1987
Tammikuussa 1987 teimme Paavon-päivän retken Loimaalle tervehtimään Rautavuoren perhettä.
Lippukunnan pöytäviiri numero 1 annettiin kiitoksena Paavolle ja Hannalle. Samaisia viirejä jaamme
myös tänään.

Janakkalan Sääjärvellä järjestimme Mela-87 –leirin, jonne osallistui yli 60 partiolaista. Muistatte varmasti iltanuotio-ohjelman ja kanootinkaatonäytöksen. Ja eräs valpas äiti, joka saatiin juuri ja juuri pidettyä rannalla; hän luuli, että nyt tarvitaan pelastajia oikeasti vesillä!
Lokakuun lopulla Partiomajalle istutettiin itsenäisyyden juhlavuoden kuusi. Sekin kasvaa siellä; mitä
nyt toiselta puolelta juhannuskokko on hiukan kärventänyt.
Itsenäisyyspäivää juhlittiin ekan kerran hiukan juhlallisemmin. Kontulan taloon kylän keskustaan kokoontui suuri partiolaisjoukko kuuntelemaan niin puheita kuin musiikkiakin. Mehu-pullatarjoilu maistui
kaikille soihtukulkueen jälkeen.
1988
Vuosi 1988 ja lippukunta on 10 vuotta. Lippukunnan partiojohtajat näyttivät osaamisensa ja voimansa,
juhlittiinhan nyt kolmen päivän ajan. Juhlat alkoivat discolla. Lasten juhlassa lippukunnan omat johtajat
esittivät Prinsessa Ruususen. Pääjuhlaa edelsi jumalanpalvelus ja kokonaisosallistuja määrä lähenteli
kahtasataa. Kymmenvuotiasta kelpasi juhlia!
Paraatissa Riihimäellä marssi suuri joukko eräveikkoja!
Kymmenvuotissynttäreiden lisäksi toinen kohokohta oli piirileiri Ilves-lääni elokuussa, jossa oli mukana
useita lippukuntalaisia, myös työtehtävissä.

Osa 3
SEPPO
1989
Uusi jakso alkaa jälleen lippukunnassa, kun tammikuussa 1989 lippukunnan kolmanneksi lippukunnanjohtajaksi valittiin Seppo Joensuu, jolle saamme tänäänkin olla paljosta kiitollisia. Eipä taida olla
ollut viikkoakaan, ettei Seppo ole partiotouhujen kanssa tekemisissä.
Tyttöjen mukaantulo lippukuntaan täytti 10 vuotta syksyllä. Ulla Ollila-Perälä kirjoitti Partioviestin pääkirjoituksessa: ”Kymmenen vuotta – kymmenen kynttilää kakussa, joka tosin jäi leipomatta.”Tyttöpartion juhlia ei ollut.
Lippukunnassa järjestettiin ensimmäinen talvileiri. Kesällä järjestimme intiaanihenkisen Nuoli-nimisen
kesäleirin, jälleen Valkjärvellä.
1990
Yrjönpäivänjuhlaa vietettiin keväällä 1990. Partioliike on ollut Suomessa 80 vuotta.
Tervas-90 roihusi Kannonkoskella. Kokonainen leirilippukunta lähti Ryttylästä.

Osa 4
MINNA J
1992
Lippukunnanjohtajaksi vuosikokouksessa tammikuussa 1992 valittiin Minna Jokinen. Uusi aika alkaa.
Helmikuussa pidettiin ylimääräinen lippukunnan kokous yhdistyksen rekisteröinnistä.
Lassi Kontulan johdolla Eestissä partioleirillä oli kesä-heinäkuun vaihteessa 13 partiolaista. Heinäelokuun vaihteessa Valkjärvellä oli kesäleirillä 26 partiolaista.
1993
Vuoden 1993 talvileiri Sankari-93 järjestettiin Vähikkälän maastoissa. Leirin teemassa oli B-P:n elämä.

Kesäleirille suuntasimme Hankoon saareen, jossa purjehdimme ja jollailimme. Veneinnostus oli niin
kova, että syksyllä päätimme hankkia oman purjeveneen.

Osa 5
ARI
1994
Lippukunnanjohtajaksi vuosikokouksessa tammikuussa 1994 valittiin Ari Ala-Mutka. Iloinen poikavartiolaisveijari oli nyt ottanut koko lippukunnan ohjakset käsiin.
Toukokuussa lippukunnan upouusi vene kastettiin Koralliksi Ykslammilla. Kastamisen suoritti Paavo.
1995
Vuonna 1995 Ryttylässä Lähetyskoululla oli Kartanokarnevaalit, johon mekin osallistuimme. Kulkueessa oli esillä vanhoja partioasuja.

Osa 6
SATU
1996
Lippukunnanjohtajaksi vuosikokouksessa helmikuussa 1996 valittiin Satu Viita. Pitkänlinjan partiolainen hänkin.
Vuoden kohokohta oli suurleiri Loisto 1996 Hankoniemellä loppukesästä. Mukana oli leirilippukunnan
verran leiriläisiä sekä joukko johtajia työtehtävissä aina palokunnasta tanssiin ja leiritelkkariin.
Syksyllä lippukunnassa tehtiin jälleen historiaa. Hoitokoti Jelppilässä aloitettin sisupartio eli vammaispartiolaisille oma vartio, Karhunpennut.

Osa 7
SOILE
1997
Lippukunnanjohtajaksi vuosikokouksessa helmikuussa 1997 valittiin Soile Kallio. Lippukunnan varajohtajaksi ehdotettiin sekä mies- että naisehdokasta. Miesehdokas valittiin ilman äänestystä periaatteella nainen lpkj – mies alpkj.
Yrjönpäivänjuhlassa uusi sisuvartiomme antoi partiolupauksen – viittoen.
Syyskaudella järjestimme Partiotaival 20 vuotta -juhlaretken jo ennakoiden tulevia juhliamme. Sateisena syysviikonloppuna Partiomajalla retkeili kuitenkin iloinen eräveikkojoukko.
1998
Vuosi 1998 aloitettiin lippukuntamme 20-vuotisjuhlan merkeissä.
1999
Moni muistaa varmasti vuoden 1999 talviretken, Tulentekijän. Lunta oli silloin ainakin metrin verran ja
Vähikkälän metsissä pakkanen laski 30 pakkasasteeseen. Muutama vanhempi jo soittikin leiriin ja

kyseli, joka haetaan pois, mutta mikäpäs meillä siellä! Nuotiot saatiin syttymään, mutta olihan siellä
vähän viileä.
Vuoden aikana päätimme, että myymme lippukunnan veneen Korallin. Maapartiolaisista ei sittenkään
tullut meripartiolaisia.
Kesäleirimme Joukahainen-99 oli upea. Suoritimme taitomerkkejä sääntuntijasta leirirakentajaan. Erikoisuutena meillä oli vierailija suoran telkkarista, nimittäin meteorologi Petri Takala. Hänelle annettua
itse tehtyä tuulimittari emme kuitenkaan nähneet telkkarissa, vaikka kovasti toivoimmekin Petrin sillä
ennustavan!
2000
Pääsiäisen aikaan vuonna 2000 lippukuntaan tuli suru-uutinen. Yrjönpäivänjuhlan aloitimme hiljaisella
hetkellä lippukunnan lipun tehdessä ensimmäisen kerran kunniaa partiolaisen muistolle. Lippukunnassamme pitkään toiminut, arvokkaan taipaleen sudenpentujen kanssa kulkenut partiojohtaja ja lippukunnanjohtajanakin toiminut Satu Viita oli menehtynyt äkilliseen sairauskohtaukseen.
Me Sadun partioystävät veimme eilen hänen haudalleen sini-valkoisia kukkia juhlistamaan tätä juhlapäivää.
2001
Kesäleirillä 2001 suoritimme Palvelu-taitomerkin. Monella on kaikki ne kolme nuolta ommeltuna merkkiin kiinni. Leirin viimeisenä iltana raju ukkosmyrsky pyyhkäisi leirin yli, mutta jo sunnuntaiaamun leirikirkon aikana aurinko paistoi meille iloisesti.

Osa 8
MIKKO
2002
Lippukunnanjohtajaksi vuosikokouksessa maaliskuussa 2002 valittiin Mikko Suominen. Oli jälleen
alkamassa uusi jakso ja kahdeksas lippukunnanjohtaja oli valittu.
Lippukunnan toiminnassa oli peruspartiointia. Vuoden kohokohta oli partiopiirin sudenpentuleiri Kipinä,
jonne Auli Pullin toimiessa leiriasiamiehenä osallistui kolmisenkymmentä pientä eräveikkoa. Lisäksi
leirille osallistui lippukunnastamme 6 sisu- eli vammaispartiolaista kahden vuorokauden ajaksi.
Vartiolaiset tekivät pyörävaelluksen BikeHiken heinäkuussa Hämeen maisemissa. Kilometrejä kertyi
reilut 70.

Osa 9
AULI
2003
Lippukunnanjohtajaksi vuosikokouksessa huhtikuussa 2003 valittiin Auli Pulli. Lippukunnan jäsenmäärä vuoden lopussa teki ainakin epävirallisen ennätyksen lähentyessään 140 partiolaisen määrää.
Vartiolaisten talvileirille Kassiopeia-03:lle maaliskuussa Vehkaojan Pikkutilalla osallistui myös 6 sisuvartiolaista.
Koko lippukunnan yhteinen kesäleiri H2O oli heinä-elokuun vaihteessa Valkjärvellä seurakunnan leirialueella, Tervaniemessä. Helteinen sää suosi kalastus-, uinti- ja melontaohjelmaa. Leirillä oli viitisenkymmentä osallistujaa ja saimmekin partiolaisten vanhemmilta kiitettävästi apua erilaisiin huolto- ja
muonitustehtäviin.

2004
Suurleiri oli jälleen ohjelmassa vuonna 2004. Tarus-sana tuo jokaisen mukana olleen mieleen heinäelokuun vaihteen rankkaakin rankemmat rankkasateet. Kuten eräs lehti silloin kirjoitti: ”vettä tulee taivaan täydeltä ja metsään telttaan majoittuminen tuntuu täysin mahdottomalta ajatukselta, mutta 12000
partiolaisten on sen jo tehnyt”. Eräveikot kestivät tämän ja palasivat kotikyläämme hymyssäsuin.
Partiopiirin PT-kisavuorolistalla – järjestämisen osalta – oli pitkään kummitellut vuosi 2004. Meillä oli
jälleen oittilaisten kanssa urakka edessä, nyt tosin ensimmäisen kerran järjestimme partiotaitojen
syyskisat eli yökisat, tällä kerralla Ryttylässä. Puujoki 2004 -kisa vaati meiltä paljon, halusimme onnistua ja toteuttaa hienon kisan, Marko Pullin toimiessa kisanjohtajana. Kymmenet eräveikot tekivät parhaansa ja me onnistuimme.
Piirin kisakonkarilta saimme runsaasti vinkkejä ja hän naurahti karttaamme, jonka totesi olevan melko
keltainen. Ei siis tiheää kuusimetsää. Kymmenen uutisten kevennyksen kuvaajat piipahtivat paikalla,
mutta telkkarista tulikin illalla laulava koira ja sen esitys.

Osa 10
MINNA L
2005
Ja jälleen kääntyy uusi lehti lippukunnan historiassa, kun ensimmäisessä syyskokouksessa sääntömuutoksen jälkeen vuoden 2004 marraskuussa kymmenenneksi lippukunnanjohtajaksi valittiin Minna
Luoto. Riihimäen Erätytöissä sudenpentuna aloittanut Minzi on tehnyt lippukuntamme toiminnasta
pikkuisen enemmän partiomaisempaa. Hän johtaa tätä iloista eräveikkojoukkoa tänäänkin.
Tulentekijä-teema uusittiin talviretkellä, tällä kerralla hieman lämpimämmässä säässä. Opettelimme
mitä erikoisempien nuotioiden tekemistä toinen toistamme opastaen. Tiedot välittyivät, kuten partiossa
kuuluukin, sukupolvelta toiselle.
Kesän leirimme oli Taitaja, jolla suoritimme jälleen runsaasti taitomerkkejä. Oli rakentajaa ja käsityötä
ja kokkaamista. Tälläkään leirillä emme säästyneet sateelta, viimeisen päivän aikana kastuimme toden teolla ja niin kastui myös kaikki varusteetkin.
2006
Lippukunnan historian ensimmäinen vaeltajien pykällysretki järjestettiin tammikuussa 2006 Silakkamäen metsissä. Vaeltajat etenivät valokuvasuunnistuksen avulla talvisissa maisemissa. Iltanuotiolla
lippukunnanjohtaja otti vastaan vaeltajien lupauksen.
Vartiolaisten ja sudenpentujen talviretket Tuiskutukka ja Kuuraparta järjestettiin maaliskuussa Vanhassa Pappilassa. Tulipa tällä kerralla todistettua vatsatautiviruksen leviämisvoima. Eipä siitä enempää.
Partiopiirin vartiolaisten kesäleiri MAHTI 2006 oli heinä-elokuussa Evolla. Mukana oli liki 30 eräveikkoja. Ja mikä hienointa, jälleen uusia johtajalupauksia nousi esille ja työtehtäviin, kasvamaan sekä tuntemaan vastuunsa ja velvollisuutensa.
2007
Vuosi 2007 oli partioliikkeen 100. toimintavuosi ja todellinen juhlavuosi. Suurjuhla Tampereella oli
jokaiselle elämys. Lippukuntamme sisuvartio Karhunpennut olivat myös mukana aurinkoisella Ratinan
stadionilla. Aurinkoa ja paahdetta riitti ja saimme nauttia hauskasta ohjelmasta koko lippukuntamme
voimin.
Heinä-elokuun vaihteessa 8 lippukuntalaista juhlisti partion juhlapäivää maailmanjamboreella Englannissa.
Meillä täällä koti-Suomessa oli oma Juhlaleiri, jonka johtajana oli itseoikeutetusti lippukunnanjohtajamme Minzi. Juhlaleirin ohjelma kuin ruokakin oli tavallista poikkeavaa; saimme maistaa ripauksen

kansainvälisyyttä sekä brittikulttuuria. Elokuun ensimmäinen oli se h-hetki ja juhlapäivä, joka aloitettiin
juhlavalla lipunnostolla ja kuten muinakin leiriaamuina B-P-jumpalla. Sisuvartiolaiset olivat myös mukana viimeisen illan juhlailtanuotiolla. Iltanuotion päätteeksi tämän hetken historian osalta koimme kuin
ympyrän sulkeutuvan, kun Kinnusen Kari kertoi iltatarinaksi legendaarisen Oferoksen tarinan.
Aurinko on noussut partion uudelle vuosisadalle! Partiolupaus on vahvistettu, sateessa kastuttu, nuotioletut paistettu – hymyssä suin siis huivi kaulassa eteenpäin! Partio on tapa elää – sen me taas kerran saimme kokea!
2008
Ja juhla jatkuu, nyt on oman lippukuntamme juhlan aika ja teemme koko ajan kappaleen historiaa
lisää. Olemme vankalla pohjalla ja reipas sekä nuorekas kolmekymppinen! Onnea meille kaikille!
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