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YLEISKATSAUS 

Yrjönpäivänä 23.4.2022 tuli kuluneeksi tasan 60 
vuotta lippukunnan perustamisesta. Päivää juh-
littiin noin sadan hengen voimin yhteisellä ilta-
nuotiolla, jossa jokainen Kolmisoihdun ryhmä 
pääsi esiintymään. Lisäksi julkaistiin juhlavuo-
den lehti, Juhla-Himis, jota kaikki ryhmät olivat 
olleet tekemässä. 

Koronatilanteen takia viikkotoiminnan alku 
lykkääntyi helmikuulle, mutta siitä lähtien lip-
pukunta onkin toiminut aktiivisesti. Partiotai-
tokisoihin osallistuttiin jälleen pitkin vuotta: 
kisavoittoja lippukuntaan tuli niin seikkailijoille kuin samoajillekin. Palkinto-
sijoja tärkeämpää on ollut kuitenkin kerryttää yhdessä tekemisen, osaamisen ja 
onnistumisen kokemuksia. 

Heinäkuussa Evolla järjestetyllä Suomen Partiolaisten Kajo-suurleirillä oli mu-
kana 12 kolmisoihtulaista (ja noin 13 000 muuta partiolaista). Alkukesästä lippu-
kunnalla oli nuorten itse suunnittelema Umppari-kesäleiri, ja syksyn Niiniranta-
viikonloppuun osallistui jälleen päiväkävijät mukaan laskien yli 50 henkeä. Li-
säksi ryhmät tekivät omia retkiä, enimmäkseen lippukunnan kämpälle. 

Lippukunnan nuorille johtajille järjestettiin ryhmänohjaajakoulutus, jonka suo-
ritti kuusi samoajaa. Myös aikuiset johtajat kouluttautuivat edellisiä vuosia aktii-
visemmin niin partiojohtajan perus- kuin jatkokursseillakin, pestin mukaisissa 
koulutuksissa ja retkiruokataidoissa. Marraskuussa lippukunta oli vielä järjestä-
mässä ensiapukoulutusta. 

 

 

Perhepartiolaiset esiintymässä Kolmisoihdun 60-vuotisjuhlassa. Taustalla Iso-
jen Kihojen lippukunnalle juhlassa lahjoittama ”Isonnus-Kone”. 

 

 

 

128 jäsentä 

12 ryhmää 
289 koloiltaa 

6 joukkuetta partiokisassa 

8 yön ylittävää retkeä 

20 vapaaehtoista johtajaa 

788 myytyä adventtikalenteria 



JÄSENISTÖ 

Lippukunnan jäsenmäärä vuoden lopussa oli 128 henkeä. Lippukunnan toimintaa 
pyörittää noin 20 vapaaehtoista johtajaa.  

 

HALLINTO 

Lippukunnanjohtajana toimi Arto Hyvättinen, ohjelmajohtajana Minna Rämä ja 
pestijohtajana Jenna Paajanen. Lisäksi hallitukseen kuuluivat Mikko Rämä (vara-
puheenjohtaja), Rolle Sarjala (kämppäisäntä) ja Viveca Lampila sekä varajäseninä 
Veeti Rämä (sihteeri), Piia Lampila ja Sanna Orasmaa. Toiminnantarkastajina 
toimivat Kari Vaija ja Risto Rasimus, varatoiminnantarkastajina Vesa Lipsanen ja 
Petri Sandberg. 

Lippukunnan kevätkokous vahvisti päihteettömyyslinjauksen, jonka mukaan 
päihteettömyyttä noudatetaan lippukunnan kaikessa toiminnassa, myös silloin 
kuin kaikki osallistujat ovat aikuisia.  

Syksyllä lippukunnalle myönnettiin Kestävästi partiossa -tunnus osoituksena 
ympäristön huomioimisesta lippukunnan kaikessa toiminnassa. 

 

 

Lippukunnan kevät- ja syyskokouksissa suurin osa osallistujista oli  
13 – 17-vuotiaita. Rohkaisemalla nuoria osallistumaan myös lippukun-
nan hallintoon edistämme partion tavoitetta vastuuntuntoisesta ja ak-

tiivisesta yhteiskunnan jäsenestä.  



VIIKKOTOIMINTA 

Lippukuntamme perustoimintaa olivat viikoittaiset koloillat helmikuusta touko-
kuuhun ja elokuun lopusta joulukuun alkuun. 

Vuoden alussa aloitimme samoajaryhmän 15 – 18 –vuotiaille nuorille. Samoajat 
toimivat luotsinsa ohjauksessa johtaen itse kokoontumisiaan, retkeillen myös 
omatoimisesti sekä suorittavat ryhmänohjaajakoulutuksen. 

Ryhmät ja ryhmien johtajat 

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

• Kirkonkylän sudenpennut (Tähtiä tutkivat oravat) 

Heljä-Sisko Pasanen,  Eevi Peltonen, Pinja Ravantti, Helmi Sihvola ja Venni Leh-
musmetsä 

• Niinirannan seikkailijat (Pallokalat) 
Kevät: Viveca Lampila, Heidi Lahti, Elina Sihvola 
Syksy: Minna Rämä 

• Kirkonkylän seikkailijat (Metsätähdet) 

Saini Vaija, Inka Peltola 
• Kirkonkylä seikkailijat (Eräsudet) 

Tero Kajander, Piia Lampila 
• Niinirannan poikatarpojat (Tarmokkaat tarpojat), kaksi ryhmää 

Mikko Rämä, Veeti Rämä 
• Kirkonkylän tyttötarpojat (Retkikeittimet) 

Minna Rämä 
• Kirkonkylän samoajat (Umpisolmut) 

Minna Rämä 
• Perhepartio (Liito-oravat) 

Marjo Pellinen, Jenna Paajanen, Minna Hämäläinen 
 

 
Partio-ohjelman nousujohteisuus tarkoittaa sitä, että partiopolulla edettäessä 

opitaan yhä vaativampia taitoja. Sudenpennut vuolemassa sytykkeitä. 

 
 

  



AIKUISPARTIO 

Lippukunnassa käynnistyi syksyllä aikuispartiotoiminta, jossa aikuiset voivat harrastaa 
partiota myös omassa ryhmässään. Aikuispartioryhmä kokoontuu noin kerran kuussa: 
tänä syksynä aikuispartioryhmä Nokipannut kävivät retkeilemässä Kangaslammen leiri-
alueella sekä tutustumassa Salpalinjan- ja museon toimintaan Miehikkälässä. Ai-
kuispartiolaisilla on myös ollut mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämään en-
siapukoulutukseen. 

 

RETKET JA LEIRIT 

Umppari 2022- leiri 

Lippukunnan oman kesäleirin olivat suunnitelleet ryhmänohjaajakoulutuksessa 
olevat samoajat. Leiriä edelsi samoajien oma rakennusleiri, jossa leiripaikka val-
misteltiin ottamaan leiriläiset vastaan. 

Kajo Finjamboree 

Suomen Partiolaisten yli viikon mittaiselle suurleiri Kajolle osallistui Valkealasta 
12 partiolaista. Isolla leirillä partiolaiset pääsivät tutustumaan uusiin ihmisiin, 
osallistumaan koko leirin yhteisiin ohjelmiin, kiertämään monenlaisia ohjelma-
laaksoja joissa oli enemmän tekemistä kuin viikossa ennätti. 

Kolmisoihdun johtajat kantoivat suurleirillä merkittävää vastuuta: Minna Rämä 
ja Mikko Rämä toimivat oman leirilippukuntamme johtajina. 

 

 

Kajolla Kolmisoihdun nuoret pääsivät osaksi suurta partiolaisten jouk-
koa. 

  



Lippukunnan yöretki Niinirannassa 

Syyskuussa Niinirannan retkelle kokoontui 52 partiolaista.  

Perhepartiolaiset osallistuivat retkeen päiväseltään ja ennättivät olla mukana as-
kartelemassa, vuoleskelemassa ja osallistumassa yhteisiin leikkeihin. Yöpymään 
jäi 39 vähän vanhempaa partiolaista, jotka olivat pystyttäneet Niinirannan piha-
maalle vaellustelttoja ja puolijoukkuetelttoja; samoajat nukkuivat riippumatoissa 
rannan tuntumassa. Totuttuun tapaan leiriin kuului ohjelmallinen iltanuotiossa, 
jossa tänä vuonna erilaiset pantomiimiesitykset olivat pääosassa. 

 

Niinirannassa yöpyneet partiolaiset hiljentyivät sunnuntaiaamuna miettimään 
erilaisia kiitoksen aiheita omassa elämässä. 

Ryhmien omat retket 

Tarpojat retkeilivät Kämpällä maaliskuussa hyvin haastavissa olosuhteissa, lähes 
talvimyrskyssä. Olosuhteet olivat huomattavasti paremmat toukokuussa suden-
pentujen viikonloppuretkellä, jossa kaikki lapset halusivat nukkua teltassa vaikka 
sisämajoituskin olisi ollut tarjolla! 

 

Itse laitettu ruoka maistuu retkellä parhaiten! Sudenpennut laittamassa 
pöytää koreaksi. 



Syksyllä Kämpällä retkeilivät seikkailijat ja samoajat – samoajat tekivät lisäksi 
omatoimisen retken Repovedelle. 

Perhepartiolaiset ja sudenpennut tekivät myös pienempiä päiväretkiä lähiseu-
duille. Samoajat kävivät Kuusankoskella laskeutumassa paikallisen kiipeilyker-
hon opastuksella. Sudenpentuja ja seikkailijoita matkasi keväällä piirin järjestä-
mään Vanhiksen salaisuus -tapahtumaan pestautumaan Sepeteus Maakravun 
miehistöön. Viisi samoajaa puolestaan osallistui marraskuussa piirin Sa-
moaja24h -tapahtumaan, jossa ohjelma jatkui koko yön läpi. 

 

KILPAILUT 

Hanki TV 

Piirin talvipartiotaitokisoihin Keravalle osallistui Kolmisoihdusta kaksi joukku-
etta. Tyttösamoajien sarjan voitti Repoketut-vartiomme, johon kuuluivat Inka 
Peltola, Saini Vaija, Ronja Mänttäri ja Saara Savolainen. 

Hapsu 

Alueen sudenpentu- ja seikkailijakisa Hapsu järjestettiin Valkealan Harjunmä-
ellä. Kisan aloitustehtävänä rakennettiin hyönteishotelli, myöhemmin päästiin 
mm. miettimään retkivarusteita, laittamaan kasvislettuja trangialla ja tunnista-
maan erilaisia esineitä.  

Lippukunnasta osallistui joukkueet sekä sudenpentujen että seikkailijoiden sar-
joihin: ylivoimaisesti nopeimmin kisasta suoriutunut seikkailijavartiomme ko-
koonpanolla Anni Viljaranta, Oliver Lehtinen, Veikko Koskelainen, Rocky Timperi 
ja Matias Hyvättinen sai myös koko kisan parhaat pisteet. 

 

 

Tehas 22 

Yön yli kestäneisiin partiotaitokilpailuiden SM-kilpailuihin Vaajakoskelle osal-
listui lippukunnastamme samoajajoukkue. Kisan tehtävät olivatkin piirikisoja 
huomattavasti haastavampia: lähdössä rakennettiin saunajakkara ja yörastilla 
rakennettiin harja ja rikkalapio, trangiaa käytettiin likomärän sukan kuivattami-
seen ja suunnistusrastilla edettiin liki 50 vuotta vanhoilla kartoilla! 



Hiipivä Haamu 

 

Marraskuiseen salapoliisikisaan osallistui edustava joukkue nerokkaita 
ja nokkelia johtajiamme, saavuttaen kisassa 83. sijan. Samalla haettiin 

ideoita lippukunnan omaan salapoliisikisaan tulevalle keväälle… 

 

KOULUTUS 

Vuonna 2022 kolmisoihtulaiset osallistuivat kiitettävän aktiivisesti partiokoulu-
tuksiin. 

Lippukunnassa järjestettiin ensimmäistä kertaa nykymuotoinen ryhmänohjaaja-
kurssi. Koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi partiomenetelmää ja ohjaa-
mista. Kurssin, johon sisältyi myös johtamisharjoittelu, suorittivat Veeti Rämä, 
Inka Peltola, Saini Vaija, Venni Lehmusmetsä, Elina Sihvola ja Essi Peltola. 

Marraskuussa järjestettiin ensiapukoulutusta yhdessä Jokelan vapaaehtoisen pa-
lokunnan kanssa, koulutukseen osallistui seitsemän kolmisoihtulaista. 

 

Marraskuussa päivitettiin ensiaputaitoja. Kuten kuvasta näkyy, ei 
potilaalla ole mitään hätään kunhan partiolainen on kyllin lähellä 

auttamaan! 

 



Partiopiirin retkiruokakoulutukseen osallistuivat Rolle Sarjala ja Mikko Rämä. 
Partiojohtajan peruskurssin suorittivat ja partiojohtajavaltakirjan saivat Jenna 
Paajanen ja Arto Hyvättinen. 

Pestimukaisia koulutuksia suorittivat Minna Rämä (ohjelmajohtaja) ja Jenna 
Paajanen (pestijohtaja ja akela). Jenna ja Minna kävivät myös ryhmänohjaaja-
kurssin kouluttajakoulutuksen. 

Mikko Rämä ja Minna Rämä suorittivat partiojohtajan jatkokoulutuksen (KoGi-
kurssi) seminaariosuudet. 

 

YHTEISTYÖ 

Lippukuntamme kuuluu Uudenmaan partiopiiriin ja Kaakkuri-alueeseen. Yhteis-
työssä järjestettiin syksyllä Hapsu-kilpailu sudenpennuille ja seikkailijoille. 

Maaliskuussa olimme mukana Niinirannassa järjestetyssä perheiden talvitapah-
tumassa, jonne lippukunta oli pystyttänyt muutaman teltan perheille tutustutta-
vaksi. Partiotoimintaa käytiin esittelemässä Villekullan eskariryhmässä ja Val-
kealan metsäeskareille. 

Taustayhteisömme Valkealan seurakunnan kanssa teemme yhteistyötä ja 
olemme valmiina myös palvelutehtäviin. Olimme helmikuussa mukana yhteis-
vastuukeräyksessä, ja itsenäisyyspäivänä avustimme jumalanpalveluksessa sekä 
olimme laskemassa seppeleitä kirkkomaan muistomerkeille. Pyhäinpäivänä Kol-
misoihtu asetti Lions Club Valkealan kutsumana kunniavartion seppeleenlas-
kuun. 

 

 

Sotaveteraanijärjestön purkautuessa saivat partiolaiset kunniatehtävän huoleh-
tia kaatuneiden seppeleistä itsenäisyyspäivänä. Sankarihaudalle seppeleen laski 

Puolustusvoimain edustajan kanssa seikkailijamme Rocky Timperi. 

 



TALOUS JA VARAINHANKINTA 

 
 

Lippukunta on saanut vuoden aikana avustuksia Valkealan seurakunnalta, Kou-
volan kaupungilta, JEV-säätiöltä sekä Valkealan Perämetsäsäätiöltä. Avustukset 
ovat tehneet mahdolliseksi sen, että lippukunta on voinut järjestää monipuolista 
toimintaa, ja kuitenkin partio on lapsille ja nuorille edullinen harrastus.  

Toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää on myös se, että seurakunta on taus-
tayhteisönä tarjonnut tilat partion viikkotoiminnalle.  

Ahkerat partiolaisemme innostuivat syksyllä jälleen rikkomaan lippukuntamme 
myyntiennätyksen: adventtikalentereja myytiin 788 kappaletta. Kultaiseen tont-
tumerkkiin ylsi Rocky Timperi, joka myi 105 adventtikalenteria. 

Aktiivinen osallistuminen partiotapahtumiin, jäsenmäärän kasvaminen sekä 
yläkouluikäisten suuri osuus toimintaan osallistuneista kasvatti lippukunnan 
menoja edellisestä vuodesta. Adventtikalentereita ahkerasti myyneiden partio-
laisten ansiosta tilikausi päätyi kuitenkin 462 euroa ylijäämäiseksi. 

 

ANSIOMERKIT 

Uudenmaan partiopiirin hopeinen ansiomerkki: Sanna Orasmaa 

Suomen Partiolaisten pronssinen ansiomerkki: Mikko Rämä 

Uudenmaan partiopiirin pronssinen ansiomerkki: Arto Hyvättinen, Minna Rämä 

Uudenmaan partiopiirin rautainen ansiomerkki: Tero Kajander, Piia Lampila, 
Jenna Paajanen 

Louhisuden solki: Veeti Rämä, Inka Peltola, Saini Vaija 

 

 

Vuosikertomuksen valokuvat 
Rolle Sarjala, Minna Rämä, Arto Hyvättinen 
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TAPAHTUMIA VUONNA 2022 

Tammikuu 
6. Samoajien siirtymätapahtuma 

 
Helmikuu  

1. Ryhmien viikkotoiminta käynnistyi 
13. Hanki TV piirin partiotaitokilpailut  
25. Yhteisvastuukeräys 

Maaliskuu 

12. Niinirannan ulkoilutapahtuma 
16. Lippukunnan kevätkokous 
26. - 27. Tarpojien yöretki Kämpällä 

 
Huhtikuu 
23. Lippukunnan 60-vuotisjuhlat 
24. Ryhmänohjaajakoulutus 

Toukokuu 
7. Sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma Vanhiksen salaisuus 
21. - 22. Sudenpentujen yöretki Kämpällä 

Kesäkuu  

9. - 10. Umppari 2022:n rakennusleiri 
10. - 12. Umppari 2022 -kesäleiri 

Heinäkuu  
15. - 23. Kajo Finnjamboree Evolla 

 

 

 

Niinirannan talvitapahtuman jälkeen partiolaisia jäi vielä Niinirantaan ja nikka-
roimaan ja laittamaan ruokaa trangialla.  



Elokuu   
14. Johtajailta 
23. Aloitusilta  
29. Viikkokokoukset alkavat 
 

Syyskuu   
17. – 18 . Samoajien retki Repovedelle 
24. – 25.  Lippukunnan yöretki Niinirannassa 
 

Lokakuu 
8. Sudenpentu- ja seikkailijakisa Hapsu Harjunmäellä 
9. - 10. Partiotaitojen SM-kisat Vaajakoskella 
22. - 23. Seikkalijoiden yöretki Kämpällä 
30. Johtajien suunnitteluilta 
 

Marraskuu 
5. - 6. Samoaja 24h –tapahtuma 
6. Hiipivä Haamu –partiotaitokilpailut 
12. ja 19. Ensiapukoulutus 
25. - 27. Samoajat Kämpällä 

Joulukuu 
6. Itsenäisyyspäivän kirkko 
10. Joulu- ja lupausjuhla 

 

 

Koloiltaa ei aina pidetä kololla. Metsätähdet Harjunmäen laavulla. 

 


