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YLEISKATSAUS 

Vuonna 2021 lippukuntamme toimintaa varjosti 
edelleen maailmalla ja Suomessa jyllännyt koro-
napandemia. 

Tammikuussa pääsimme aloittamaan partiotoi-
minnan pienillä ryhmillä ja ulkokokoontumisina. 
Jouduimme kuitenkin keskeyttämään kokoukset 
8.3.  30.4. Toimintatauon aikana aktiiviset joh-
tajat kehittelivät seppo.io-sovelluksessa pelatta-
van etäpartiokisan, jossa pääsi toteuttamaan eri-
laisia partioaktiviteettejä kaikkiaan 21 eri puolilla 
Valkealaa sijaitsevalla rastilla. 

Kesäkuussa järjestimme Kangaslammella lippukuntaleirin. Heinäkuussa läh-
dimme retkelle Lappiin. Suurin osa vietti viikon mökkimajoituksessa tehden päi-
väretkiä samaan aikaan kun kovakuntoisin joukko vaelsi 60 kilometrin matkan 
erämaassa. 

Syyskaudella pääsimme jälleen nauttimaan normaalista partiotoiminnasta. Lip-
pukunnan yhteisellä yöretkellä oli kaikkiaan yli 50 osallistujaa, lisäksi useat ryh-
mät pitivät myös oman yöretkensä. Syksy toi joukkoomme suuren joukon partion 
aloittajia, joulukuun lupausjuhlassa jaettiin partiohuivi 25 uudelle partiolaiselle.  

 

 

 

Viime syksynä joka viikko keskimäärin 68 lasta ja nuorta osallistui lippu-
kuntamme partioryhmien kokoontumisiin. Kuva: Minna Rämä. 

 

125 jäsentä 

9 ryhmää 

198 koloiltaa 

8 yön ylittävää retkeä 

14 vapaaehtoista johtajaa 

733 myytyä adventtikalenteria 



JÄSENISTÖ 

Lippukunnassa oli jäseniä jäsenrekisterin mukaan 1.1.2021 103 henkilöä ja 
31.12.2021 125 henkilöä. Hieno jäsenmäärän kasvu johtui lippukunnassamme 
perhepartiotoiminnasta ja uusien lasten sekä nuorten liittymisestä lippukuntaan. 
Lippukuntamme oli Uudenmaan partiopiirin 5. eniten kasvanut lippukunta. 

Jäsenistöstä suurin osa koostuu sudenpennuista, seikkailijoista ja tarpojista, 
jotka ovat iältään 7-15-vuotiaita. Lippukuntamme partiotoiminnasta vastasivat 
14 aktiivista johtajaa, joiden lisäksi satunnaisesti käytettävissä oli muutamia 
johtajia. 

 

HALLINTO 

Lippukunnanjohtajana toimi Sanna Orasmaa, varajohtajana Mikko Rämä ja sih-
teerinä Minna Rämä. 

Lippukunnan hallitukseen kuuluivat Sanna Orasmaa, Mikko Rämä, Minna Rämä, 
Arto Hyvättinen, Jenna Paajanen, Sara Sahlström ja varajäsenenä Kaisa Hälikkä. 
Lippukunnan taloudenhoitajana toimi Arto Hyvättinen, toiminnantarkastajina 
Risto Rasimus ja Kari Vaija, varatoiminnantarkastajinaan Vesa Lipsanen ja Petri 
Sandberg. 

Vanhempainneuvostossa toimivat Vesa Lipsanen, Rolle Sarjala ja Timo Nurmi-
ranta. Piirikokousedustajinamme olivat Sanna Orasmaa, Mikko Rämä, Minna 
Rämä ja Arto Hyvättinen, varalla Sara Sahlström ja Jenna Paajanen. 

Lippukunnan syyskokouksessa lippukunnan säännöt uusittiin Suomen Partio-
laisten nykyisten mallisääntöjen mukaisiksi. Syksyllä uusittiin myös lippukun-
nan nettisivut ja otettiin Instagram-tili @kolmisoihtu aktiiviseen käyttöön. 

 

 
Kolmisoihdun retkillä syödään perinteisesti hyvin   
tai ainakin paljon. Kuva: Sanna Orasmaa.  



VIIKKOTOIMINTA 

Lippukuntamme perustoimintaa olivat viikoittaiset sudenpentu-, seikkailija- ja 
tarpojaryhmien kokoontumiset kerran viikossa tammikuusta maaliskuun al-
kuun, toukokuussa sekä elokuusta joulukuun alkuun. 

Viikossa ryhmien kokoontumisiin osallistui keväällä keskimäärin 59 ja syksyllä 
keskimäärin 68 lasta ja nuorta. Lisäksi perhepartio, jossa alle kouluikäisillä lap-
silla on oma aikuinen mukana, kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, 
useimmiten pienelle partiomaiselle retkelle. 

Lippukunnan ryhmät toteuttavat Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa, jossa 
on jokaiselle eri ikäryhmällä erilaisia aktiviteetteja mm. erätaitoihin, käden tai-
toihin ja yhdessä toimimiseen. 

Kevään ryhmät ja ryhmien johtajat 

• Niinirannan sudenpennut (Kissanpennut) 
Arto Hyvättinen, Marjo Pellinen 

• Kirkonkylän poikasudenpennut ja -seikkailijat (Mustat karhut) 
Heljä-Sisko Pasanen, Tero Kajander, Piia Lampila 

• Kirkonkylän tyttösudenpennut (Tähtiä tutkivat oravat) 
Heljä-Sisko Pasanen 

• Kirkonkylän tyttöseikkailijat 
Saini Vaija, Emmi-Orvokki Hälikkä 

• Niinirannan poikaseikkailijat 
Mikko Rämä 

• Niinirannan poikatarpojat 
Mikko Rämä 

• Kirkonkylän tarpojat 
Minna Rämä, Sara Sahlström 

• Perhepartio 
Marjo Pellinen, Jenna Paajanen 

 

Syksyn ryhmät ja ryhmien johtajat 

• Niinirannan sudenpennut (Sapelihammastiikerit) 
Arto Hyvättinen, Marjo Pellinen, Jenna Paajanen 

• Kirkonkylän sudenpennut (Tähtiä tutkivat oravat) 
Heljä-Sisko Pasanen 

• Kirkonkylän poikaseikkailijat (Eräsudet) 
Tero Kajander, Piia Lampila 

• Kirkonkylän tyttöseikkailijat (Metsätähdet) 
Saini Vaija, Inka Peltola 

• Niinirannan seikkailijat (Pallokalat) 
Viveca Lampila, Heidi Lahti 

• Niinirannan poikatarpojat (Tarmokkaat Tarpojat I ja Tarmokkaat Tarpojat II) 
Mikko Rämä 

• Kirkonkylän tarpojat (Repoketut) 
Minna Rämä 

• Perhepartio (Liito-oravat) 
Marjo Pellinen, Jenna Paajanen 



RETKET JA LEIRIT 

Lippukuntaleiri Kangaslammen kauhistus  

Kesäkuussa leireilimme 18 partiolaisen voimilla kämpällä. Leiri oli samalla 
Minna Rämän partiojohtajakurssin johtamisharjoitus, joten pääsimme nautti-
maan monipuolisesta ohjelmasta kuten ulkoilmapakohuonepelistä. 

Lapin retki ja vaellus 

Heinäkuussa Lappiin matkasi 25 henkeä. Suurin osa majoittui Vuontispirtille ja 
teki sieltä päiväretkiä. Kahdeksan kovinta vaeltajaa kuitenkin matkasi venekyy-
dillä Ounasjärven ylitse ja aloitti 60 kilometrin vaelluksen upeassa tunturimaise-
massa suuntana Pallastunturi.  

Lippukunnan yöretki Niinirannassa 

Syyskuussa Niinirantaan kokoontui yli 50 partiolaista. Perhepartiolaiset osallis-
tuivat retkeen päiväseltään ja ennättivät olla mukana askartelemassa, vuoleske-
lemassa ja tutkimalla luontoa. Sudenpennut ja seikkailijat viettivät yön puoli-
joukkueteltoissa Niinirannan pihalla, tarpojat puolestaan meloivat Papinsaareen 
yöpymään vaellusteltoissa. 

Sunnuntaiaamuna vietimme rannalla leirijumalanpalveluksen sekä kisailimme 
tarpojien luovuudella kehittelemissä lajeissa. 

Ryhmien omat retket 

Toiminnan jälleen avauduttua toukokuussa ennättivät tarpojat tekemään yöret-
ken lippukunnan kämpälle. Syyskaudella kämpälle tekivät yöretkiä myös 
Eräsudet, Pallokalat ja Metsätähdet, Sapelihammastiikerit ja Liito-oravat tekevät 
kämpän maastoon päiväretkiä. Tarpojat puolestaan retkeilivät marraskuussa 
Valkmusan kansallispuistossa Pyhtäällä. 

 

KILPAILUT 

Koronan takia partiopiiri ei tänä vuonna järjestänyt lainkaan partiotaitokilpai-
luja. Koska lippukuntamme nuoret ovat kuitenkin innokkaita kilpailuihin osallis-
tujia, lähetimme lokakuussa yhden joukkueen perinteiseen partiolaisten Hiipivä 
Haamu-salapoliisikilpailuun Helsinkiin.  

 

KOULUTUS 

Lippukuntamme sai pitkästä aikaa uuden partiojohtajan, kun Minna Rämä kävi 
pj-peruskoulutuksen. 

Lisäksi Minna Rämä osallistui luotsikoulutukseen ja Sanna Orasmaa kahteen 
erätaitopäivään ja talviretkeilykurssille. Koronan takia osa koulutuksista toteutui 
etäkoulutuksina verkossa. 



Lippukunnan tarpojaikäisille järjestettiin kololla omaa ryhmänohjaajakoulu-
tusta. 

 

YHTEISTYÖ 

Lippukuntamme kuuluu Uudenmaan partiopiiriin ja Kaakkuri-alueeseen. Koro-
nan takia emme tänä vuonna järjestäneet alueen yhteisiä tapahtumia. Alueen lip-
pukuntien johtoa kokoontui kuitenkin aluetapaamisiin neljä kertaa vuodessa. 

Taustayhteisömme Valkealan seurakunnan kanssa teemme yhteistyötä ja 
olemme valmiina myös palvelutehtäviin. Olimme kesäkuussa mukana yhteisvas-
tuukeräyksessä, ja itsenäisyyspäivänä avustimme jumalanpalveluksessa sekä 
olimme laskemassa seppeleitä kirkkomaan muistomerkeille. 

 

TALOUS JA VARAINHANKINTA 

 

Lippukunta on saanut vuoden aikana avustuksia Valkealan seurakunnalta, Kou-
volan kaupungilta sekä Lapin retkeä varten JEV-säätiöltä. Avustukset ovat teh-
neet mahdolliseksi sen, että lippukunta on voinut järjestää monipuolista toimin-
taa, ja kuitenkin partio on lapsille ja nuorille edullinen harrastus. Toiminnan 
kannalta ensiarvoisen tärkeää on myös se, että seurakunta on taustayhteisönä 
tarjonnut tilat partion viikkotoiminnalle.  

Ahkerat partiolaisemme innostuivat syksyllä myymään ennätykselliset 733 ad-
venttikalenteria, mikä on 76% enemmän kuin edellisenä vuonna. Hyvä kalente-
rimyynti onkin tärkein syy sille, että monen alijäämäisen vuoden jälkeen on tili-
kauden tulos tällä kertaa 1625 euroa ylijäämäinen.  

Osallistumismaksut
5 435 €

Avustukset
9 582 €

Varainhankinta 
(netto)
3 551 €

Tulot

Retket
10 357 €

Kilpailut
228 €

Kämppä
655 €

Koulutus
548 €

Poistot
565 €

Hallinto
1 044 €

Viikkotoiminta
3 596 €

Menot



TAPAHTUMIA VUONNA 2021 

Tammikuu 
Viikko 2 Viikkotoiminnat jatkuivat  
28 Hallituksen kokous   

Helmikuu  
14 Aluetapaaminen   

Maaliskuu 

27 Lippukuntapäivä ja piirin kevätkokous (osallistuttu etäyhteyksillä) 

Huhtikuu 

11 Lippukunnan kevätkokous ja johtajakokous 
11.4. 31.5. Etäpartiokisa seppo.io-alustalla  
18 Aluetapaaminen 

Koronan takia jouduimme perumaan keväältä mm. perinteisen talviretken ja ai-
kuisille suunnitellun talviurheilupäivän sekä partioviikon tapahtumat. 

Toukokuu 

13 Aikuispäivä, kämpän talkoot ja johtajakokous 
24.5.  3.6. Kauden päätökset omissa ryhmissä 
21-23.5. Tarpojien retki kämpälle 
29 Perhepartion retki 

Kesäkuu  
3 Lapin lähtijätapaaminen 
4 Yhteisvastuukeräys   
8 Johtajakokous    
9 Aluetapaaminen   
11  13  Kesäleiri 

Heinäkuu  

22 Lapin retken valmistelu 
31.7. - 7.8. Lapin retki, Vuontispirtti 

 
Kesäleirillä yritettiin Kangaslammen ylitystä donitsilla.  
Lopputuloksena oli kuitenkin   



Elokuu   

12 Johtajailta 
24 Aloitusilta  
vko 35 Viikkokokoukset alkavat 
27 - 29 Johtajatulet 

Syyskuu   
14 Johtajakokous  
19 Aluetapaaminen 
25  26  Lippukunnan yöretki 
28 Aluetapaaminen 

Lokakuu 

  Adventtikalenterikampanja  
9 Hallituksen kokous 
9 Vanhat kolmisoihtulaiset kämpällä 
16  17  Eräsudet kämpällä 
29 Syyskokous ja johtajahuoltoa 

Marraskuu 

3  4  Pallokalat ja Metsätähdet kämpällä 
19  21  Tarpojien yöretki Valkmusa 
21 Aluetapaaminen 
23 Hallituksen kokous 

Joulukuu 

6 Itsenäisyyspäivän kirkko 
11 Joulu- ja lupausjuhla 

 

 
Partiolaiset ulkoilevat säässä kuin säässä. Sudenpennut ovat saaneet lumi-
lyhdyn syttymään. 


