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PARTIOLIPPUKUNTA KYYNÄRÖN KIERTÄJÄT RY:N
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
1. Yleistä
Vuosi 2019 oli Kyynärön Kiertäjät ry:n 41. toimintavuosi.
Lippukunnan ryhmät ja lippukunta retkeili, leireili sekä osallistui erilaisiin koulutuksiin, tapahtumiin ja kilpailuihin aktiivisesti. Lippukunnan perinteitä pyrittiin pitämään
yllä esimerkiksi vuosittaisella pyhäinpäivän vaelluksella.
Lippukunta kokoontui vuonna 2019 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla eli tuttavallisemmin kololla.

2. Jäsenistö
Vuonna 2019 Kyynärön Kiertäjät ry:ssä oli 252 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi 10 jäsenellä edelliseen vuoteen verrattuna. Viikkotoimintaan olisi halunnut enemmänkin
väkeä, mutta laumat ja joukkueet olivat täynnä.
Lippukunnassa toimi vuonna 2019:
4 sudenpenturyhmää (7-9v.)
4 seikkailijajoukkuetta (10-12v.)
4 tarpojavartiota (13-15v.)
2 samoajavartiota (15-17v.)
1 vaeltajavartio (18-22v.)

3. Koulutustoiminta
Lippukunnassa toteutettiin ja osallistuttiin partion koulutusjärjestelmän mukaiseen
koulutukseen aktiivisesti. Kaikkiin johtajapesteihin suositellaan pestin mukaisen koulutuksen hankkimista.
Osa koulutuksesta on sijoitettu osaksi partio-ohjelmaa, mm. Partiojohtajaperuskurssi
on osa vaeltajaikäkauden ohjelmaa. Lippukunnan vaeltajista partionjohtajan valtakirjan vuonna 2019 saivat:
Lotta Hyvärinen
Ella Oikarinen
Sarianna Kurkinen
Lippukunta tuki taloudellisesti innokkaita kurssilaisia ja maksoi heidän kurssimaksunsa kokonaan, kurssin edistäessä heidän pestiään lippukunnassa. Lippukunta pyrkii
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koulutustoiminnassaan siihen, että jokainen löytää oman, mielekkään paikan partiossa ja kouluttaa sekä kouluttautuu kyseiseen tehtävään parhaansa mukaan.
Vuonna 2019 kursseille ja koulutuksiin osallistuttiin seuraavasti:
Ryhmänohjaajakoulutus:
13 osallistujaa
Retkeilykurssit:
8 osallistujaa
Partionjohtajan peruskurssi:
4 osallistujaa
Akela-Sampo kurssi:
4 osallistujaa
Ensiapukurssit:
3 osallistujaa
Lippukunnanjohtaja koulutus:
1 osallistuja
Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi:
1 osallistuja
Partiokouluttajakoulutus:
1 osallistuja

4. Ohjelmatoiminta
Lippukunta osallistui Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten kilpailuihin ja mielekkäisiin tapahtumiin jäsenistön innostuksen mukaisesti. Kaikki ikäkaudet osallistuivat vuoden aikana omien ikäkausiensa erilaisiin kohdennettuihin tapahtumiin.
Kilpailutoiminta on osa partiotoimintaa. Kaikilla ikäkausilla tämä on perinteisesti sisältynyt normaaliin ohjelmaan ja aktiivinen kilpailuperinne jatkui myös kaudella
2019. Partiotaitokisoissa sovellettiin opittuja taitoja käytäntöön.
Kilpailutoiminta vuonna 2019 ja tulokset:
Sudenpentukilpailut (Tampere 11.5.2019)
4 joukkuetta osallistui
Leon lenkki ja Hilkan kilpa (Hämeenlinna 18.-19.5.2019)
1 vartio osallistui, pinkki sarja: 10. sija
Pottukisat (Tampere 25.9.2019)
1 joukkue osallistui
Seikkailijakilpailut (Tampere 5.10.2019)
6 joukkuetta osallistui
1. vuotisten sarja: 7. paras sijoitus
2. vuotisten sarja: 10. paras sijoitus
Ikäkausitapahtumat 2019:
Johtajatulet 30.8.-1.9.2019
Explo – samoajatapahtuma 18.-20.10.2019
Lysti – sudenpentutapahtuma 9.11.2019
Akaan alueen KITT 1.12.2019
Samoajien ja vaeltajien pikkujoulut 13.-15.12.2019
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5. Retki- ja leiritoiminta
Talvi ja kevät:
Sudenpentujen ja seikkailijoiden talvileiri pidettiin 22.-24.3.2019 Toukolan leirikeskuksessa Akaassa. Tarpojien ja samoajien talvi-/kevätleiri oli 10.- 12.5.2019 Tervajärven leirikeskuksessa.
Kesä:
24.7.- 01.08.2019 koko lippukunta osallistui Hämeen partiopiirin piirileirille Ilves19
Evolla. Osa vanhemmista jäsenistä lähti USA:han Jamboree-leirille. Ilves-leirillä oli
lippukunnasta huikeat 125 osallistujaa ja Jamboreella 8 osallistujaa.
Syksy:
Sudenpennut ja seikkailijat leireilivät syysleiriään 18.-20.10.2019 Tervajärvellä. 2.3.11.2019 järjestettiin tarpojien ja samoajien perinteinen pyhäinpäivän vaellus Helvetinjärven kansallispuistossa.
Sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat sekä vaeltajat retkeilivät lisäksi omien
ohjelmiensa puitteissa ympäri vuoden.

6. Toimitilat ja kalusto
Lippukunnan kolo sijaitsee Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. Kolon siisteydestä
huolehdittiin jakamalla jokaiselle ryhmälle siivousvuorot. Jokainen johtaja huolehti
myös kolon yleisestä siisteydestä koloiltansa jälkeen.
Lippukunnan varasto sijaitsee kolon alakerrassa. Varastolla on erilaisia tavaroita ja
varusteita käytettäväksi lippukunnan leireillä, retkillä ja koloilloissa. Kalustoa huolletaan, kun sille huomataan tarvetta ja inventaario tehdään säännöllisesti. Vuoden lopussa pestattiin myös erillinen varastonhoitaja, joka yhdessä kalustonhoitajan kanssa pitää huolta, että varasto on siisti ja tavarat ovat käyttökunnossa.
Kalustoon hankittiin 2019 mm. 3 uutta telttaa kesäleirille.

7. Partioaatteellinen toiminta
Uskonnollinen ja partioaatteellinen kasvatus on osa lippukunnan partiotoimintaa.
Lippukunta osallistui partiolaisten kirkkopyhään Lempäälän kirkossa 28.4.2019.
Lippukunta piti itsenäisyyspäivän juhlan yhdessä kahden muun lippukunnan kanssa
6.12.2019 Lempäälän kirkossa. Tapahtumaan osallistui Kyynärön Kiertäjistä noin
100 henkilöä.
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21.12.2019 lippukunta järjesti kauneimmat joululaulut-tapahtuman yhdessä seurakunnan kanssa. Tapahtumassa oli hyvin osallistujia, niin lippukunnasta kuin sen ulkopuolelta. Tapahtumasta toivotaan vuosittaista perinnettä.
Lempäälän seurakunta toimii lippukunnan taustayhteisönä, joka ei ole lippukunnan
elin, vaan tukee lippukunnan toimintaa esimerkiksi tarjoamalla tiloja lippukunnan
käyttöön.

8. Viestintä
Lippukunnan tiedotus ja ulkoinen viestintä tapahtui pääosin kolon ilmoitustaululla
sekä sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa ja lippukunnan nettisivuilla. Johtajien sisäiseen viestintään käytettiin puhelimia, sähköpostia ja Facebookia.
Lippukunta pitää internet-kotisivuillansa perustiedot lippukunnasta, tulevista ja
menneistä tapahtumista sekä johtajista ja heidän yhteystiedoistaan. Lippukunnan
sivut löytyvät osoitteesta www.kyki.fi.
Syksyllä 2019 otettiin käyttöön lippukunnan uusi valokuvasivusto osoitteessa
kyki.kuvat.fi.
Jäsenrekisteri Kuksan tietoja pyrittiin pitämään aktiivisesti ajantasaisina sekä jäsenien, että alaikäisten huoltajien osalta. Jäsenrekisterin hoitamisesta vastasi erityisesti lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja.

9. Varainhankinta
Lippukuntamme taloudellinen tila säilytettiin tyydyttävällä tasolla. Taustayhteisöiltämme, Lempäälän seurakunnalta ja Lempäälän kunnalta, anoimme toimintaavustukset edellisvuosien tapaan. Lisäksi Lions Clubit lahjoittivat kohdeavustuksia
Jamboree-leirille lähtijöille, jonne he myös itse keräsivät rahaa erilaisilla varainhankintatapahtumilla.
Yhteistyössä Vanhempainyhdistyksen kanssa järjestettiin erilaisia varainhankintatapahtumia, kuten myyjäisiä ja paperinkeräyksiä. Viimevuosina hyväksi todettu paketointipalvelu oli myös tänä vuonna käytössä. Osallistuimme myös Suomen Partiolaisten adventtikalenteri- ja joulukorttikampanjaan ja myyntiä oli hyvin.
Taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi johtajaneuvosto yhdessä
vanhempainyhdistyksen kanssa. Taloustoiminnalla onnistuttiin turvaamaan lippukunnan katkeamaton toiminta.

10.Edustus partiotapahtumissa
Lippukunta edusti itseään partiotilaisuuksissa seuraavasti:
Kyynärön Kiertäjät ry
Seurakuntatalontie 12, 37560 Lempäälä

14.3.2020

Sivu 6/7

Hämeen partiopiirin kevätkokous (Lahti 23.3.2019)
Reissu19 - Paraati (Tampere 5.5.2019)
Hämeen partiopiirin syyskokous (Tampere 16.11.2019)

3 osallistujaa
55 osallistujaa
5 osallistujaa

11. Ansiomerkit ja tunnustukset
Toimintavuoden 2019 aikana ansiomerkin saivat:
Louhisuden solki:
Miikka Koivuniemi
Aleksi Panu

12.Hallinto
Ylintä päätäntävaltaa lippukunnassa käyttivät varsinaiset kevät- ja syyskokoukset.
Lippukunnan toimintaa johti kuukausittain kokoontuva syyskokouksen valitsema
lippukunnan hallitus eli johtajaneuvosto.
Eri osastojen hallinnosta vastasivat ikäkausivastaavat ja muut kyseisen ikäkauden
johtajat. Kyynärön Kiertäjät ry:n kevät- ja syyskokoukset pidettiin lippukunnan kololla 31.3.2019 ja 17.11.2019.
Lippukunnan hallitus vuonna 2019:
Lippukunnanjohtaja
Lippukunnan apulaisjohtaja
Ikäkausivastaava, sudenpennut
Ikäkausivastaava, seikkailijat
Ikäkausivastaava, tarpojat
Ikäkausivastaava, samoajat
Muut toimihenkilöt:
Ikäkausivastaava, vaeltajat
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Kalustonhoitaja
Varastonhoitaja
Jäsenrekisterinhoitaja
Leirialuevastaava

Tapani Siivola,
3.2.2019 alkaen Niko Rautanen
Paula Länsirinne
Heli Ahlfors
Anne Sirén
Henna Nykänen
Niko Rautanen,
31.3.2019 alkaen Sarianna Kurkinen
Tero Kiiski
Lotta Hyvärinen
Tero Kiiski,
25.11.2019 alkaen Jenny Koponen
Ville Laurikainen,
17.11.2019 alkaen Joona Hamppula
17.11.2019 alkaen Henna Nykänen
Mikko Saarinen
Tapani Siivola

Johtajaneuvosto kokoontui 11 kertaa, sekä piti yhden sähköpostikokouksen vuoden
2019 aikana.
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13.Leirialue
Vuonna 2019 tontilla tehtiin mittavat maasiirto/täyttötyöt. parkkipaikka ja tiepohja
saatiin tehtyä. Lisäksi pohjustettiin muutama alue, joiden jatkokäyttöä suunnitellaan.
Tien käytöstä on oltu yhteydessä molempiin tieosuuskuntiin (Vanha Hervannantie ja
Koipitaipaleentie).
Leirikirkko otettiin käyttöön syksyllä ja siellä pidettiin Kauneimmat Joululauluttapahtuma joulukuussa. Samaan aikaan, kun leirikirkkoon tehtiin penkit, nuotiopaikalle tehtiin myös kiinteät penkit.
Talkoilta on ollut 2 isompaa ja 4 pienempää. Tonttia varten on tekeillä suunnitelmatarveratkaisu Lempäälän Kunnan vaatimuksesta.
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