Reippaat Pojat ry.

Toimintakertomus 2020

1. Perustiedot
1.1.Jäsenistö
Lippukunnassa oli 103. toimintavuotena 122 (98 jäsenmaksun maksanutta) aktiivista jäsentä.
(Listaus 31.12.2020 jäsenmaksun maksaneiden mukaan.)
21

sudenpentua

12

seikkailijaa

5

tarpojaa

6

samoajaa

2

vaeltajaa

21

johtajapestissä olevaa aikuista

29

sisupartiolaista

2

muuta jäsentä

Lippukunnan toiminnassa oli myös jonkin verran sisujohtajia, jotka eivät ole jäseniä. Myös
lippukunnan vanhoja jäseniä eli konkareita osallistui lippukunnan toimintaan.

1.2.Hallitus ja toimihenkilöt
Syyskokouksessa 29.11.2019 valittiin vuodelle 2020 hallitukseen eli johtajaneuvostoon seuraavat
henkilöt:
Lippukunnanjohtaja:

Atte Jantunen

Ohjelmajohtaja:

Jani Jokinen

Pestijohtaja:

Tuija Kautto

Sihteeri:

Ella Takkinen

Repostin päätoimittaja &
Varastopäällikkö:

Rasmus Savelius

Sisuosastonjohtaja:

Malla Eira

Taloudenhoitaja

Eetu Kallio

Hallitus kokoontui vuonna 2020 11 kertaa.

1.3.Muut toimihenkilöt
Haukkapirtin isäntä

Jani Jokinen

Sudenpentuosastonjohtaja:

Martti Wilhelms

Seikkailijaosastonjohtaja:

Jaakko NIukkala

Reippaat Pojat ry.

Toimintakertomus 2020

Tarpojaosastonjohtaja &
jäsenrekisterinhoitaja:

Olli Herranen

Samoajaosastonjohtaja:

Lauri Lehtinen

Vaeltajaosastonjohtaja:

Jani Jokinen

Sidosryhmävastaava:

Heikki Marjanen

Vuoritsalon isäntä:

Hannes Järvenpää

Nettisivuvastaava:

Terhi Takkinen

Lisäksi kevätkokouksessa 22.4.2019 valittiin seuraavat toimihenkilöt:
Toiminnantarkastajat:

Tuomo ”Topi” Huhtala ja Jukka Lehtinen

Varatoiminnantarkastajat:

Teemu Rissanen ja Juho Hyvönen

1.4.Tiedotus
Lippukunnan tiedotusta koteihin hoidettiin jäsenkirjeillä, joita lähetettiin vuoden 2020
aikana kolme (3) kappaletta sekä jäsenlehdellä, verkkosivujen kautta sekä
lippukunnan Instagram-tilin ja Facebook-sivun kautta. Vuonna 2020 Reposti ilmestyi
kerran, joulukuussa. Johtajiston sisäistä viestintää hoidettiin Whatsapp:lla,
sähköpostilla ja Johtajainfoilla.

1.5.Huomionosoitukset
Kevätkauden päätöksessä 16.5. luovutettiin I-luokan Mannerheim-solki Meri Kalsille
sekä II-luokan Mannerheim-solki Rasmus Saveliukselle
Kesällä Johtajiston Lapinreissulla 4.7. Kirsi Kautolle luovutettiin Suomen Partiolaisten
pronssinen ansiomitali ja Mallu Korpelalle Collannin solki
Syysretki-Kekrillä luovutettiin Ella Takkiselle niin ikään Collannin solki 1.11.
14.11. Suomen Partiolaisen jäsenkokouksessa julkaistiin ja luovutettiin Asko Oikarille
uusi ansiomerkki, Pohjantähti-solki.
Lippukunnanjohtaja
-tunnustuksen.

Atte

Jantunen sai Partiosäätiön Toimiva partionjohtaja

Atte Jantusta muistettiin puukolla hänen lippukunnanjohtajuutensa päättyessä.
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1.6.Kokoontumis- ja varastotilat
Ikäkausiosastot kokoontuivat keväällä 2020 Kirjailijatalolla osoitteessa Seminaarinkatu
26. Syksyllä kolotiloina toimi Jyvälän Setlementin tilat osoitteessa Viitanimentie
11-13. Sisuryhmät kokoontuivat Jyväskylän seurakunnan Aseman pysäkin tiloissa
asema-aukion reunalla.
Varasto sijaitsee seurakunnan vuokraamassa varastotilassa, osoitteessa Laukaantie 5,
Mäntykankaan hautausmaan vieressä. Varastotila on yhteinen muiden
jyväskyläläisten lippukuntien kanssa.

1.7.Kalusto
Lippukunnan kalustopäällikkönä toimi Rasmus Savelius. Lippukunnalle ei tehty
merkittäviä kalustohankintoja vuoden aikana. Trangia- ja telttakalustoa huollettiin.

2. Retki- ja leirialueet
2.1.Haukkapirtti
Haukkapirtille tehtiin vuonna 2020 yhteensä 34 käyntiä. Käyttövuorokausia oli 42 ja
henkilövuorokausia 247. Vuoden aikana polttopuut saatiin lahjoituksena Erkki
Kautolta. Haukkapirtillä pidettiin talkoot 21.-23.8.2020. Talkoisiin osallistui yhdeksän
henkilöä. Talkoissa siivottiin, paikattiin venettä, pestiin sauna ja paranneltiin
tulipaikkoja. Lisäksi nostettiin laavua ja lapioitiin maata rakennusten ympäriltä
parantaaksemme tuulettuvuutta. Haukkapirtin palokalusto uusittiin joulukuussa 2020.
Haukkapirtin isäntänä toimi Jani Jokinen. Kirjaamattomia retkiä ja käyntejä oli jonkin
verran.

2.2.Vuoritsalo
Lippukunnalla on käytössään Vuoritsalon saaressa Päijänteellä retkeilykäyttöön
tarkoitettu alue. Hannes Järvenpää vastasi alueen hoidosta lippukunnan puolelta.
Alueen omistaa Juhani Aaltio ja sen on lippukunnalle vuokrannut Repotuki ry.
Päijänteen rannassa on lisäksi käytössä mökki ja laituri. Lisäksi saareen kulkemista
varten lippukunnalla on käytössä vene perämoottoreineen. Vuoritsalossa järjestettiin
Eräpoika-koulutuksen koulutusviikonloppu 22.-24.5.2020. Koulutukseen osallistui
kuusi Fuskulaista ja viisi kouluttajaa.
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3. Toiminta
3.1.Leiri- ja retkitoiminta
3.1.1. Kotiretki 25.4.
Kotiretki toteutettiin Teams-palvelun kautta siten, että tapahtumassa oli yhteinen
aloitus ja lopetus. Päivän mittaan osallistujat saivat viestein tehtäviä, jotka heidän
piti ratkaista. Osallistujia oli yhteensä 48
3.1.2. Kotiyöretki 16.-17.5.
Kotiyöretki toteutettiin etäyhteyksin. Ohjelmassa oli yhteinen iltanuotio sekä
omatoimista tekemistä. Osallistujia oli yhteensä 49
3.1.3. Johtajiston Lapinreissu 4.-11.7.
Koko lippukunnan leirin peruuntuessa johtajisto teki oman reissun Nukkumajoelle
Inariin. Reissulle osallistui lippukunnasta 11 johtajaa sekä viisi muuta henkilöä.
3.1.4. Johtajiston MANSE 2K20 2.-4.10.
Johtajiston virkistäytymis- ja suunnitteluretkelle Tampereelle osallistui 10
lippukunnan johtajaa. Retki Järjestettiin Harjun Veikkojen leirialueella
Tampereen Valkeekivessä ja retken aikana vierailtiin myös Seitsemisen
kansallispuistossa.
3.1.5. kekri’20 31.10.-1.11.
Retki toteutettiin päiväretkenä siten, että puolet osallistujista osallistui lauantaina
ja puolet sunnuntaina. Retki toteutettiin Tyyppälän majan alueella. Ohjelmassa oli
suunnistusta, kätevyystehtäviä sekä ruoanlaittoa Trangialla. Osallistujia oli
yhteensä 53. Retken johtajana toimi Rasmus Savelius.
Johtajiston virkistäytymis- ja suunnitteluretkelle Tampereelle osallistui 10
lippukunnan johtajaa. Retki Järjestettiin Harjun Veikkojen leirialueella
Tampereen Valkeekivessä ja retken aikana vierailtiin myös Seitsemisen
kansallispuistossa.

3.2.Muut tapahtumat
■
■
■
■
■
■

22.3. J-SP:n kevätkokous
6.6. Kevätkauden päätös Haukkapirtillä
22.8. Haukkapirtin talkoot
24.8.Toimintakauden aloitus
25.10. J-SP:n syyskokous
12.12. Joulujuhla Etänä
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3.3.Kilpailutoiminta
Vuonna 2020 koronavirustilanteesta johtuen perinteinen kisatoiminta peruttiin.
Lorelei Rodeota ei myöskään järjestetty. Reippaista Pojista osallistui kisavartio
TORPEDO Pääkaupunkiseudun Partiolaisten “Maailman 8. nopein partiotaitokilpailu –
ETÄEDITION 2020”- kilpailuun ja sijoittui noin 500 vartion kilpailussa toiseksi.

3.4.Sudenpentuosasto
Keväällä 2020 lippukunnassa toimi kolme sudenpentulaumaa Sudet, Kärpät ja Pojjaat.
Susien johtajina toimivat Mara Wilhelms, Jari Hintsa ja Heikki Marjanen. Kärppien
johtajina toimivat Olli Herranen ja Otto Virkkula. Poijjaat kokoontuivat Ella Takkisen ja
Soile Lipposen johdolla. Syksyllä Pojjaat yhdistyivät Kärpät-laumaan (siirtyi neljä
sudenpentua ja kaksi akelaa). Susi-laumaan otettiin syksyllä uusia 7-8 -vuotiaita
sudenpentuja. Uudet sudenpennut (8 poikaa) antoivat lupauksensa joulukuussa 2020.
Laumat kokoontuivat viikottain toteuttaen sudenpentujen partio-ohjelmaa.
Koronapandemia lopetti lähikokoukset maaliskuussa, jonka jälkeen kevään kokouksia
pidettiin etäyhteyksillä. Myös syksyllä hyvin alkuun päässyt kausi jouduttiin
lokakuusta alkaen viemään läpi hieman poikkeavilla järjestelyillä - kokousten
pitäminen pääasiassa ulkotiloissa oli sinänsä virkistävää.
Retkitoiminta kärsi koronarajoituksista eniten. Kärpät-laumalla oli oma yöretki
syksyllä ja Susilla iltaretki Haukkikselle. Sudenpennut osallistuivat lippukunnan
yhteiselle Kekri-retkelle 1.11. Osastonjohtajana toimi Martti "Mara" Wilhelms.

3.5.Seikkailijaosasto
Keväällä 2020 seikkailijajoukkue Tunturipöllöt toimi Tuija Kauton, Meri Lotan ja Jaakko
Niukkalan (osastonjohtaja) tiukassa komennuksessa. Toimintaan osallistui
laskentatavasta riippuen 8 tai 9 enemmän ja vähemmän innokasta seikkailijaa. Kevään
tavoitteena oli suorittaa niin viikkotoiminnassa kuin retkillä seikkailijoiden
etelä-ilmansuunta sekä taitomerkeistä kalastus ja sääntuntija.
Vuoden aikana valitettavan tutuksi ilmiöksi muodostunut koronaviruspandemia ja sen
aiheuttamat rajoitukset kuitenkin estivät lähitapaamiset maaliskuun loppupuolelta
alkaen. Täten myöskään omia ja lippukunnan yhteisiä tapahtumia ei päästy
järjestämään. Viikkotoimintaa järjestettiin etänä ja kevään lopulla todettiin, että
meriitit riittivät ainoastaan etelä-ilmansuunnan arvoiseen palkintoon.
Kesällä koronatilanteen väliaikaisesti rauhoituttua Tunturipöllöt pääsivät kuitenkin
tapaamaan pitkästä aikaa kasvotusten tuttuun tapaan Haukkapirtillä. 25.-26.7.
järjestetty retki tarjosi Jaakon nimipäivien juhlinnan lisäksi mm. Ylä-Tuomiojärven
märkyyden testannut lautan rakentaminen pirtin välineistä. Kylmän kiven heitosta
huolimatta järvessä ja sen ympäristössä viihdyttiin muutenkin hyvin mm.
mato-onginnan ja uimisen merkeissä.
Syksyllä 2020 Tunturipöllöt saivat mukavasti uutta verta toimintaansa, kun
johtokolmikko Tuija, Meri ja Jaakko saivat rinnalleen nuoret ja vetreät Aapo Takkisen
ja Otto Haanperän. Lisäksi toimintaan liittyi 4 uutta innokasta seikkailijaa.
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Syksyn aikana Tunturipöllöt suorittivat viikottaisissa kokouksissaan partio-ohjelmaa
ansaiten seikkailijoiden länsi-ilmansuunnan. Tämän lisäksi seikkailijat suorittivat
päivitetyn seikkailijaohjelman mukaisen Salapoliisi-haasteen, jossa päästiin
tutustumaan aistien ja johtolankojen maailmaan. Koronan edelleen jyllätessä
lippukunnan yhteiset tapahtumat jäivät toteuttamatta, mutta Tunturipöllöjen oma
retki päästiin järjestämään Haukkapirtillä 13.-15.11. Kohtuullisella 7 seikkailijan
osallistujamäärällä päästiin tutustumaan mm. kaminateltassa yöpymiseen sekä
harjoittelemaan ryhmän lempipuuhaa, eli kokkailua leiriolosuhteissa. Joulujuhlaa ja
nyyttäreitä ei päästy aiemmista vuosista poiketen toteuttamaan, joten joululomille
jäätiin Mäki-Matin perhepuistossa tulilla putkifileitä paistaen ja leikkien pääosin
hyvillä mielin.

3.6.Tarpojaosasto
Tarpojaosastonjohtajana toimi Olli Herranen. Osastoon kuului kaksi vartiota:
Karhu-vartio sekä Kotka-vartio. Vuoden alkupuolella Karhun nimi muutettiin
EP-koulutuksen alkaessa Fuskuksi. Koronan vuoksi osaston yhteisiä tapahtumia ei
järjestetty.
Fusku-vartion johtajina olivat Rasmus Savelius ja Lauri Lehtinen. Vartion toiminta
nivoutui jo kevätkaudella vahvasti EP-koulutukseen. Koulutusviikonloppuja
järjestettiin Koronasta huolimatta talven ja alkukesän välillä yhteensä 3 kappaletta:
24.-26.1., 22.-24.5. sekä 26.-28.6. Vartio siirtyi syyskauden alkaessa
Samoaja-ikäkauteen.
Kotka-vartion johtajina olivat kevätkaudella Toni Münster ja Atte Jantunen.
Syyskaudella vetovastuun vartion johtamisesta otti Rasmus Savelius apulaisinaan
Antti Alanko, Jonna Pesola ja Aleksi Ahola. Vartion vahvuus vuoden lopussa oli 4+5
jäsentä. Kevätkauden ohjelmassa oli Leiri-tarpon tekoa, mutta koronan vuoksi retket
ja majakka jäivät tekemättä Koronan vuoksi. Syyskaudella pidettiin oma retki
28.-30.8. Haukkapirtillä sekä vaellus Leivonmäen kansallispuistoon 19.-20.9.

3.7.Samoajaosasto
Lippukunnassa toimi keväällä 2020 samoajavartio Letkis. Samoajat ovat toimineet
johtotehtävissä lippukunnassa ja tapahtumissa, tehneet aktiivisesti vapaamuotoisia
omia retkiä Haukkapirtille sekä osallistuneet johtajahuoltoihin. Viime vuoden tapaan
samoajat organisoivat vaelluksen Urho Kekkosen kansallispuistoon 9.-17.10.2020.
Vaellukselle osallistui neljä henkilöä. Syksyllä Letkis siirtyi vaeltajiksi. Fusku siirtyi
samoajiksi marraskuussa 2020 ja jatkaa eräpoikakoulutustaan. Fuskulaiset
kokoontuvat joka toinen viikko ja osallistuivat ryhmien johtamiseen ja tapahtumien
organisointiin.

3.8.Vaeltajaosasto
Osaston jäsenet olivat vahvassa roolissa lippukunnan operatiivisen toiminnan
pyörittämisessä muun muassa tapahtumien järjestäjinä. Tämän lisäksi osaston jäsenet
järjestivät omia retkiään muun muassa Haukkapirtille ja Lappiin.
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3.9.Sisuosasto
Vuonna 2020 Reippailla Pojilla oli kolme sisuryhmää: Sankarisisut, Sisushakaalit ja
Sisukarhut. Ryhmät kokoontuivat Aseman pysäkillä maanantaisin, tiistaisin ja
torstaisin joka toinen viikko partio-ohjelmaa soveltaen. Sisuja oli toiminnassa mukana
25-35 riippuen ajankohdasta.
Ryhmät aloittivat tavallisesti viikolla 2, mutta siirtyivät etäpartioon viikolla 9. Tuolloin
osa partioryhmistä oli ehtinyt jo aloittaa merkkien suorittamisen. Merkkien
suorittamista siirrettiin tuonnemmaksi. Sisujen leirit ja tapahtumat peruuntuivat.
Sisuille tarjottiin suoritettavaksi etäpartiota. Sisujen etäpartiopassin täytti yhteensä 3
sisua. Toukokuussa järjestettiin Sisujen kesätapaaminen Kirjailijatalolla. Tunnin
mittaiselle ulkoilulle osallistui 10 sisua, sisujohtajia ja perheenjäseniä.
Syksy aloitettiin kaikissa sisuryhmissä normaalisti. Syksyn päiväretki Kekrille osallistui
6 sisua, ja yhteensä 3 johtajaa. Viikolla 48 partio joutui jälleen tauolle koronan vuoksi.
Lippukunnan etäjoulujuhlaan osallistui 3 sisua. Joulukuussa sisujohtajat lähettivät
kaikille sisuille joulukortit.

3.10. Johtajisto
Poikkeuksellinen koronavuosi aiheutti johtajistolle paineita toiminnan
järjestämisestä, mutta lippukunnan toiminta saatiin pääsääntöisesti
pyörimään hyvin myös etäyhteyksillä.
Johtajistolle järjestettiin vuoden aikana omaa toimintaa pääsääntöisesti etänä.
Etäyhteyksillä johtajahuoltoa järjestettiin yhteensä kolme kertaa. Lisäksi johtajistolla
oli kesällä oma retki Lappiin ja syksyllä toiminnan kehittämisretki Tampereella.
Valitettavasti iso osa johtajiston tapahtumista jouduttiin perumaan koronatilanteen
vuoksi.
Johtokolmikolle myönnettiin Waldemar von Frenckellin 500 € avustus
johtokolmikkotoiminnan kehittämiseen. Rahaa jäi käytettäväksi vuodelle 2021 132
€.

3.11. Luottamustoimet
Lippukunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti piirin ja aluejärjestön toimintaan.
Järvi-Suomen Partiolaisissa toimivat Ella Takkinen vapaaehtoistuen ryhmän jäsenenä,
Malla Eira katsomusjaoston jäsenenä ja Tuija Kautto ansiomerkkitoimikunnan
puheenjohtajana.
Suomen Partiolaisissa Atte Jantunen oli kehittämisprojektin ja talousvaliokunnan
jäsen.
Jari Hintsa toimi eräopaskurssin kouluttajana ja
Evon leirialueen
kehittämisryhmän jäsenenä. Tuija Kautto toimi ko-gi-kouluttajana.
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4. Koulutus
Lippukunta järjesti omaa eräpoikakoulutustaan tarpoja/samoajavartio Fuskulle.
Koulutusviikonloppuja oli yhteensä neljä.
Atte Jantunen aloitti Ko-Gi- kurssinsa vuonna 2020.

5. Talous ja hallinto
Lippukunnan pääasialliset toiminnan tukijat olivat Jyväskylän seurakunta ja kaupunki.
Lippukunta sai budjetoimattomia toiminta-avustuksia muun muassa Lions Clubilta.
Oma varainhankinta muodosti suuren osan vuoden tuloista. Joulun alla myytiin
partiolaisten adventtikalentereita sekä joulukortteja. Kalentereita myytiin 611
kappaletta.. Edellisvuoden tapaan osallistuttiin LC Jyväseudun organisoimaan
mehuaseman talkootoimintaan yhdessä Repotuen kanssa.
Tilikauden ylijäämä on 1047,28 €, taseen loppusumma 18 269,44 €. Tilinpäätös ja tase
ovat liitteenä.

6. Sidosryhmät
6.1.Repotuki ja konkaritoiminta
Repotuki on lippukunnan kannatusyhdistys ja sen tehtävä on toimia lippukunnan
henkisenä ja aineellisena tukena. Yhdistys vuokraa Vuoritsalon leirialuetta
lippukunnan käyttöön. Lisäksi Repotuki vuokrasi lippukunnan kolotilat Kirjailijatalolta.
Repotuki oli merkittävässä roolissa uusien kolotilojen etsinnässä. Lippukunnan vanhat
jäsenet eli konkarit ovat etupäässä Repotuen jäseniä ja tukevat tätä kautta
lippukunnan toimintaa.

6.2.Taustayhteisöt ja muut yhteistyökumppanit
Lippukunnan virallisina taustayhteisöinä ovat NMKY ja Jyväskylän seurakunta, joista
jälkimmäinen tukee toimintaa sekä taloudellisesti että tarjoamalla käyttöön
varastotilat. Seurakunta tuki myös kolotilan vuokranmaksua syksyllä 2020.
Lippukunta kiittää kaikkia vuoden aikana toimintaansa tukeneita!

