Reippaat Tytöt ja Harjun Partiotytöt ry
Jyväskylä

TOIMINTAKERTOMUS 2019
YLEISTÄ
Reippaat Tytöt ry ja Siniset Samoojat ry yhdistivät toimintansa 2017 ja uudeksi lippukunnan
nimeksi päätettiin Partiolippukunta Reippaat Tytöt ja Harjun Partiotytöt ry, toiminnassaan
lippukunta voi käyttää nimeä Harjun Partiotytöt ry.
Vuosi 2019 oli Harjun Partiotytöt ry:n kolmas toimintavuosi. 100-vuotista partiotyttötoimintaa
juhlittiin myös vuonna 2019, kun Reippaat Tytöt ry:n perustamisesta tuli kuluneeksi 100 vuotta.
Vuonna 2019 lippukunnassamme toiminut:
Kaksi (2) sudenpenturyhmää (7–9-v.)
Kaksi (2) seikkailijajoukkuetta (9–12-v.)
Kaksi (2) tarpojavartiota (12–15-v.),
Kaksi (2) samoajavartiota (15–17-v.)
Yksi (1) vaeltajavartio (18–22-v.). Vaeltajavartio toimi pääosin hallinnollisissa
tehtävissä.
Lippukunnan jäsenmäärä on ollut virallisen jäsenmäärätilaston 31.7.2019 mukaan 78 jäsentä.
Viralliseen jäsenmäärätilastoon on kirjattu vuoden 2019 jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet
31.7.2019 mennessä.

HALLINTO
Vuonna 2019 hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Tiia Hintsa
lippukunnanjohtaja
Sanna Herranen
pestijohtaja
Sanna Kallio
ohjelmajohtaja
Inka Jokinen
jäsen
Amanda Wilhelms
viestintävastaava
Pipsa Wilhelms
sihteeri
Lippukunnan apulaisjohtajana on toiminut Sanna Herranen.
Vuoden 2019 aikana hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen.

Lippukunnan rahastonhoitajana toimi Pipsa Wilhelms sekä toiminnantarkastajina Taimi Närhi ja
Maria Mäkitalo. Varatarkastajina toimivat Paavo Tuukkanen ja Antti Keskinen.

Harjun Partiotytöt ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.3. partiokololla ja sinne osallistui
yhteensä 11 lippukunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Martti Wilhelms, Reippaat
Pojat ry. Syyskokous järjestettiin 20.11. partiokololla ja sinne osallistui 11 lippukunnan johtajaa ja
kokouksen puheenjohtajana toimi partiojohtaja Sanna Herranen.
Vuonna 2019 hallituksen kokousten lisäksi pidettiin vartionjohtajien kokouksia eli johtiksia, joissa
jaettiin tietoa ajankohtaista asioista ja keskusteltiin ryhmien kuulumisista ja johtamisesta.
Johtiksessa kävi keskimäärin kymmenen ikäkausiryhmänjohtajaa.
Johtajille järjestettiin myös ’johtisviikonloppu’. Kevään alussa 9.-10.2.2019 Sarpatissa ja syksyllä
10.-11.8.2019 Tyyppälän majalla.
Ohjelmassa oli ajankohtaisia ja pestiin liittyviä asioita sekä johtajahuollollista ohjelmaa.
Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokouksessa 24.3. Pieksämäellä lippukuntaa edustivat Pipsa
Wilhelms ja Oona Hakola.
JyPan kevätkokouksessa 21.3. lippukunnan edustajana oli Pipsa Wilhelms ja JyPan
syyskokouksessa 14.11. lippukunnan edustajina olivat Sanna Kallio, Oona Hakola ja Meri
Hosiasluoma.
Huhtapartio ry täytti 40 vuotta ja lippukuntaa juhlassa 29.6. Vesalassa edustivat Sanna Herranen ja
Tiia Hintsa.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Vuoden 2019 aikana on aloitettu määrätietoinen kehittämistyö viestinnän ja tiedottamisen osalta.
Uudet nettisivut avattiin juuri ennen lippukunnan 100-vuotisjuhlaa. Uudet sivut on toteutettu
Suomen Partiolaisten wordpress-pohjalla ja hyödynnetty valmista partion ilmettä. Sivut rakensi
partiojohtaja Maria Mäkitalo, joka on järjestänyt myös päivityskoulutusta. Sivujen päivittämistä
ovat Marian lisäksi hoitaneet myös Elisa Heikkilä ja Siiri Kannela.

Lippukunnan Facebook-sivuja ja Instagram-tiliä on päivitetty ahkerasti ja niiden kautta on tavoitettu
niin lippukuntalaisia kuin myös muita partiotoiminnasta kiinnostuneita. Juhlavuoden tapahtumat
ovat näkyneet hyvin sosiaalisessa mediassa ja niistä kertovat jutut ovat keränneet hyvin tykkäyksiä
ja sitoutumisia.

Sanomalehti Keskisuomalainen kirjoitti artikkelin 100vuotisjuhlien teemaan liittyen ’Tehdään maailmasta parempi’,
ja se julkaistiin paperilehdessä 8.3.2019. Lehtijuttu linkattiin
myös Facebookiin ja se tavoitti eniten vuoden aikaisista
postauksista eli 1396 ihmistä.

Ryhmien ja johtajien WhatsApp-ryhmät ovat toimineet hyvin tiedottamisessa rajatulle
kohderyhmälle. Lippukunnan jäsenille ja huoltajille on lähetetty myös sähköpostia tärkeistä asioista.
Syksyllä aloitettiin käytäntö, jossa lippukunnan jäsenille ja heidän huoltajilleen lähetetään kevät- ja
syystiedote, johon kerätään tärkeää infoa toimintakauden toiminnasta.

KOULUTUSTOIMINTA
PJ (partiojohtaja) -peruskoulutukseen osallistui Oona Hakola, jonka pj-työnä oli PerPäLeen
ohjelmajohtajana toiminen
Akelan koulutukseen osallistui Elli Maukonen.
EA1 -koulutukseen osallistuivat Oona Hakola, Tiia Hintsa, Meri Hosiasluoma, Inka Jokinen ja Elli
Maukonen.
Partiojohtaja Sanna Kallio osallistui Ko-Gi-kurssille 132 ja tekee Ko-Gi-työtä ’Lippukunnan
johtajiston toiminnan kehittämisestä’.
Sanna Kallio on toiminut kouluttajana J-SP:n PJ-kurssilla 4.-6.10. Vehmersalmella ja Inka Jokinen
toimi samalla kurssilla kokkina.

KILPAILUTOIMINTA
Kevätkisat sudenpennuille ja seikkailijoille ’Kaikki mukaan’ järjestetttiin 4.5. Jyväskylässä ja
lippukunnastamme kaksi sudenpentulaumaa, HaPa Ketut ja Kettu-Karhut, sekä seikkailijajoukkue
Neliapilat.

Partiolaisten valokuvauskilpailu Votomaratonille 8.-10.11. Kuopiossa osallistui lippukunnastamme
ennätysmäärä samoajia, yhteensä 13 samoajaa ja yksi vaeltaja.
Reippaat Pojat ry:n järjestämään Lorelei Rodeo -pyöräkisaan 28.9. osallistui lippukunnastamme
vain kaksi joukkuetta, joista toinen osallistui autosarjaan ja oli yhteisjoukkue Vaajan Valppaiden ja
Vihtavuoren Visailijoiden kanssa.

JyPa järjesti 21.9. Puhuri 2019 -sudenpentuseikkailun Harjun rinteillä
sudareille ja seikkailijoille ja sinne osallistui Ketut-lauma.

RETKI- JA LEIRITOIMINTA
Harjun Partiotytöt järjesti Perinteisen Pääsiäisleirin eli PerPäLeen 19.-22.4. Leiri järjestettiin
Sarpatissa Tikkakoskella. Leirinjohtajana toimi Sanna Kallio ja PerPäLeelle osallistui
36 lippukuntalaista.
PerPäLe oli lippukunnan 100-vuotisjuhlaleiri ja sinne kutsuttiin myös vanhempia ja entisiä
lippukunnan jäseniä osallistumaan vierailupäivään.
Syysleiri Ruskis’19 pidettiin 1.-3.11. Vesalan Rysässä. Leirille osallistui ennätysmäärä
lippukunnan jäseniä ja vanhempia, yhteensä 65 leiriläistä. Leirinjohtajana toimi Inka Jokinen.
Jyväskylässä järjestettiin valtakunnalliset Kirkkopäivät 17.-19.5. ja sen yhteydessä järjestettiin
kirkkopuistossa 17.-18.5. Partiopuisto-leiri, jonne osallistui yhteensä 16 lippukunnan jäsentä.
Lippukuntamme osallistui myös Partiopuistoleirin yhteydessä toteutettuun kioski-varainhankintaan.
Järvi-Suomen Partiolaiset ry järjesti neljännen piirileirin Ryske’19 24.-31.7. Nurmeksessa,
Hyvärilän nuorisokeskuksen alueella. Lippukunnastamme osallistui yhteensä 46 jäsentä ja
muodostimme yhdessä Reippaat Pojat ry:n kanssa savun, jonka nimi oli Kaislikko. Savun
johtokolmikossa toimivat Sanna Kallio, Inka Jokinen ja Ella Takkinen (Reippaat Pojat).
Lisäksi ryhmiä on kannustettu tekemään oman ryhmän retkiä partiokämpälle Syvälahteen ja niitä
onkin toteutunut vuoden aikana jokaisen ryhmän osalta keskimäärin kaksi kertaa.

MUU TOIMINTA
Lippukunnan toiminta on ollut vuoden 2019 aikana erittäin aktiivista ja monipuolista.
Toukokuun lopulla 24.5. järjestettiin varastotalkoot ja siivouksen yhteydessä tehtiin
varastoinventaariota. Varastotalkoisiin osallistui yli kymmenen johtajaa. Talkoiden jälkeen
järjestettiin halukkaille johtajille saunailta.
Lippukunta sai Kuokkalan Vetehisiltä 100-vuotislahjaksi purjehdus-lahjakortin. Järjestimme
johtajapurjehduksen 18.6. Säynätsalo – Mämminiemi – Säynätsalo s/y Evitalla. Purjehdukselle
osallistui yhteensä 11 johtajaa, joista Amanda Wilhelms toimi purjehduksella förstinä ja kipparina
oli Martti Wilhelms, Reippaat Pojat ry.

Syksyn 2019 toiminta aloitettiin yhteisellä aloitustapahtumalla 20.8. NNKY:n piha-alueella,
Puistotorin puistossa. Paikalla oli noin 40 partiolaista sekä vanhempia. Keskustan alueen kouluille
on viety toiminnasta kertovia esitteitä ja johtajista Oona Hakola ja Meri Hosiasluoma ovat olleet
aktiivisesti järjestämässä Jyväskylän normaalikoulun alaluokille partion esittelytilaisuuksia
koulutuntien aikana. Partion markkinointi tuotti tulosta ja lippukunnan toimintaan on saatu syksyn
2019 aikana lähes 30 uutta jäsentä.
Toimintavuosi päättyi lippukunnan joulujuhlaan, jota vietettiin 12.12. NNKY:n salissa ja siihen
osallistui noin 60 henkilöä. Joulujuhlassa ryhmät esittivät omia esityksiään, jotka sisälsivät leikkejä,
lauluja, tietokilpailuja ja jopa seikkailijaryhmän tekemän videon.
Vuonna 2019 Evolle kokoontui Johtajatuli 2019 -tapahtumaan 30.8.-1.9. lähes 3000 johtamisesta
kiinnostutta partiolaista ja myös ei-partiolaisia laajan ja laadukkaan metsäohjelman ympärille.
Harjun Partiotytöistä osallistuivat Anna Haipola, Sanna Herranen, Tiia Hintsa, Inka Jokinen, Sanna
Kallio, Maria Mäkitalo ja Siiri Vuorela. Tiia Hintsa toimi osana Johtajatulien ohjelmatiimiä.

Myös samoajille järjestettiin omaa ohjelmaa vuoden aikana. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
ry:n samoajaleiri IHQUlle 13.-17.6. Inkoon Kavalahdessa osallistuivat samoajat Meri
Hosiasluoma ja Vilma Holmberg.
Suomen Partiolaiset ry:n SamoajaExploon 18.-20.10. Riihimäellä osallistuivat Elisa Heikkilä, Siiri
Kannela, Unna Luoma, Vilma Holmberg ja Saimi Salo sekä tapahtuman turvatiimissä oli Amanda
Wilhelms.
Nuorten Suomi järjesti ala- ja yläkoululaisille ohjelmallisen päivän Toukofest 29.5. Jyväskylän
Hipposhallissa. Oona Hakola ja Meri Hosiasluoma olivat JyPan pisteellä hommissa ja Amanda
Wilhelms toimi vapaaehtoisena tapahtuman turvassa.
Lippukunnan muistamisina ja tunnustuksina on jaettu vuonna 2019:
100-vuotisjuhlassa jaettiin ansiomerkkejä seuraavasti:
J-SP:n rautainen merkki: Oona Hakola ja Meri Hosiasluoma
SP:n Louhisuden solki: Saana Jokinen
SP:n Collanin solki: Inka Jokinen
SP:n pronssinen ansiomitali: Anna Paavilainen (o.s.Halttunen)
SP:n II lk:n Mannerheimsolki: Elli Maukonen ja Amanda Wilhelms
100-vuotisjuhlassa myönnettiin lippukunnan oma tunnustus ’Harjun Partiotyttö' -kuksa.
Tunnustus myönnetään lippukunnan jäsenelle, joka on toiminut reippaasti ja partioaatteen
mukaisesti kuluneena vuonna. Tunnustuksen sai samoaja Unna Luoma, joka puuttui kiusaamiseen
omassa koulussaan.
Vuoden samoajiksi valittiin Elisa Heikkilä ja Tamra Fakhr.
Vuoden vanhempana muistettiin Anna-Maija Tuuliaista.

Anni Kiili on ollut vuonna 2019 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n alueryhmän puheenjohtaja ja
Liplatuksen toimittajana on toiminut Aalto Puutio.
Suomen Partiolaisten Partiojohtaja-käsikirjan toimituskunnassa on ollut jäsenenä Tiia Hintsa.
Kirjan julkaisu on vuoden 2020 keväällä, partioviikolla.

PARTIOTYTTÖTOIMINTAA 100-VUOTTA
Juhlatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Pipsa Wilhelms, Sanna Herranen, Tiia Hintsa, Mari
Kalaja, Sari Ohra-aho ja MarjaVarkila. Toimikunta aloitti juhlavuoden työstämisen jo alkusyksystä
2018 ja koko ajan selkeänä tavoitteena oli tavoittaa mahdollisimman suuri joukko entisiä ja
nykyisiä niin Reippaita Tyttöjä kuin Sinisiä Samoojia (Seurakunnan Sinisiä) sekä järjestää
juhlavuonna ohjelmaa eri ikäkaudet huomioiden.
Juhlatoimikunta kokoontui yhteensä 4 kertaa ja hoiti järjestelyjä aktiivisesti myös sähköisesti.
Juhlavuoteen teetettiin lippukunnan 100-vuotisjuhlamerkki, joka jaettiin kaikille lippukunnan
jäsenille sekä kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin osallistuneille.

”Partiotyttötoimintaa Keski-Suomessa 100 vuotta” - juhlaseminaari
pidettiin 8.3.2019 Naistenpäivänä Keskisuomalaisella.

Paneelikeskusteluun – Naisten asemasta ja mahdollisuuksista
eilen ja tänään – osallistuivat
Kirsi Hakaniemi – digitaalisen liiketoiminnan johtaja
(Keskisuomalainen oyj)
Sirkka Hirsjärvi – emeritaprofessori (Jyväskylän yliopisto)
Heidi
Paalatie
–
operatiivinen
johtaja
(Suomen
Tuulivoimayhdistys ry)
Eivor Pitkänen – rovasti (Jyväskylän seurakunta)
Helena Pesola – ministeri (eduskunta, eläkk.)
Erna Suutari – suntio (Jyväskylän ortodoksinen seurakunta)

Paneelikeskustelun juontajana toimi Sanna Herranen. Seminaariin osallistui yhteensä 42 henkilöä.

Juhlaleiri oli PerPäLe (perinteinen pääsiäisleiri) 19.-22.4.2019 Sarpatissa

Leirille osallistui yhteensä 36 leiriläistä ja leirin johtajana
toimi Sanna Kallio. Juhlaleirin ohjelma oli perinteinen ja leirin
lauantaipäivänä oli kutsuttu myös lippukuntalaisten
vanhemmat ja entiset lippukuntalaiset tutustumaan leiriin ja
osallistumaan yhteiselle iltanuotiolle.

Perpäleen tunnelmia

Juhlavuoden päätapahtuma 100-vuotisjuhlat järjestettiin 27.4.2019 Vesilinnassa.

Juhlaa osallistui lähes 100 henkilöä, niin entisiä ja nykyisiä lippukuntalaisia, heidän vanhempia,
kutsuvieraita ja yhteistyökumppanien edustajia. Juhlan juonsi Amanda Wilhelms.
Juhlan ohjelma oli monipuolinen ja siinä oli historiakertauksia menneiltä vuosikymmeniltä,
partiolauluja, ryhmien esityksiä, muisteloita, naurua sekä ansiomerkkien jakoa.
Juhla alkoi lippukunnan uuden lipun naulaamisella ja sen siunaamiselle, jonka toimitti pastori Heidi
Watia, entinen Reipas Tyttö.

Juhlapäivä päättyi HaPan iltamiin, jotka järjestettiin Ravintola Saumassa ja mukana oli 34 entistä
ja nykyistä lippukuntalaista, joiden joukkoon oli uskaltautunut myös muutama Reipas Poika.

Juhlapäivän kunniaksi Harjun Partiotytöt julkaisi myös oman teen –
Partiotyttötee, joka on tuotettu yhdessä Teeleidin kanssa. Tee on osa
lippukunnan varainhankintaa myös juhlavuoden jälkeen.

Pitkään puheissa olleet omat HaPan lippukunta-asut
saatiin myös piirileiri Ryskeelle käyttöön.
Lippukunta-asuja on t-paita, huppari ja kangaskassi.

Juhlavuoden tapatumat onnistuivat hyvin! Juhlavuoden aikana kehitettiin myös paljon
perustoimintaa, joka on tulevaisuuden partiotoiminnan turvaamiseksi hyvä asia.

TALOUS
Lippukunnan talous on vakaalla pohjalla, mikä mahdollistaa uuden toiminnan kehittämisen sekä
laadukkaan ja monipuolisen toiminnan järjestämisen. Retki- ja leirimaksut on pystytty pitämään
hyvin kohtuullisella tasolla ja näin osaltaan mahdollistamaan kaikkien osallistuminen toimintaan.
Vuoden tilinpäätös on vuosien jälkeen alijäämäinen, tulos -4 417,66 ja taseen loppusumma on
8434,91.
Vuoden aikana toteutuneet lippukunnan 100-vuotisjuhlaan liittyvät juhlallisuudet ja muu toiminta
ovat kuluttaneet lippukunnan varoja, joita on vuosien aikana myös kerätty juhlavuotta ajatellen.
Lippukunnan koon kasvaessa myös talouteen kohdistuu uudenlaisia ja erilaisia odotuksia, kun
lippukunnan kiinteät kulut nousevat ja avustusten saamiseen ei voi luottaa aikaisempien vuosien
tavoin.
Vuonna 2019 lippukunta sai avustuksia yhteensä 2 319€: NNKY-liitto 1 000€, Jyväskylän
seurakunta 819€ ja Jyväskylän kaupunki 500€.

Merkittävin yksittäinen oma varainhankintamuoto on partiolaisten
adventtikalenterin myyminen.
Kalentereita myytiin ennätykselliset 745 kpl ja niiden tuotto oli 3 277,50€.

Osallistuimme myös Jyväskylän Partiolaiset ry:n järjestämään varainhankintatoimintaan
Sepänaukion kirpputorivalvonnassa ja Suomalaisen kirjakaupan paketoinnissa. Kirpputorivalvonta
tuotti 298,88 euroa ja paketoinnista saatiin tuottoa yhteensä 970,36 euroa.
Vuoden 2019 aikana olemme saaneet myös muita lahjoituksia ja vuokratuloja oman kaluston
vuokraamisesta yhteensä 345,21€.

”Harjun rinne, mennään sinne.
Saappaissa multaa, tytöt on kultaa,
Harjun Partiotytöt!”

Toimintakertomus vuodelta 2019 on vahvistettu lippukunnan kevätkokouksessa 18.3.2020.

