Reippaat Pojat ry.

Toimintakertomus 2021

1. Perustiedot
1.1.Jäsenistö
Lippukunnassa oli 105. toimintavuotena 116 (95 jäsenmaksun maksanutta) aktiivista jäsentä.
(Listaus 31.12.2021 jäsenmaksun maksaneiden mukaan.)
17

sudenpentua

11

seikkailijaa

13

tarpojaa

6

samoajaa

1

vaeltaja

17

johtajapestissä olevaa aikuista

30

sisupartiolaista

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

1.2.Hallitus ja toimihenkilöt
Syyskokouksessa 20.11.2020 valittiin vuodelle 2021 hallitukseen eli johtajaneuvostoon
seuraavat henkilöt:
Lippukunnanjohtaja:

Jani Jokinen

Ohjelmajohtaja:

Rasmus Savelius

Pestijohtaja:

Tuija Kautto

Sihteeri:

Ella Takkinen

Repostin päätoimittaja:

Aapo Takkinen

Hallituksen jäsen

Jonne Pesola

Sisuosastonjohtaja:

Malla Eira

Taloudenhoitaja

Eetu Kallio

Samoajaosastonjohtaja:

Antti Alanko

Hallitus kokoontui vuonna 2021 12 kertaa.

1.3.Muut toimihenkilöt
Haukkapirtin isäntä

Jani Jokinen
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Sudenpentuosastonjohtaja:

Martti Wilhelms

Seikkailijaosastonjohtaja:

Meri Lotta

Tarpojaosastonjohtaja &
jäsenrekisterinhoitaja:

Olli Herranen

Samoajaosastonjohtaja:

Antti Alanko

Vaeltajaosastonjohtaja:

Jani Jokinen

Sidosryhmävastaava:

Heikki Marjanen

Vuoritsalon isäntä:

Hannes Järvenpää

Nettisivuvastaava:

Terhi Takkinen

Lisäksi kevätkokouksessa 19.4.2020 valittiin seuraavat toimihenkilöt:
Toiminnantarkastaja: Tuomo ”Topi” Huhtala
Varatoiminnantarkastaja: Jukka Lehtinen

1.4.Tiedotus
Lippukunnan tiedotusta koteihin hoidettiin jäsenkirjeillä sekä jäsenlehdellä,
verkkosivujen kautta sekä lippukunnan Instagram-tilin ja Facebook-sivun kautta sekä
ryhmien sisäisesti Whatsapp:lla. Vuonna 2021 Reposti ilmestyi kerran, joulukuussa.
Johtajiston sisäistä viestintää hoidettiin Whatsapp:lla, sähköpostilla ja Johtajainfoilla.

1.5.Huomionosoitukset
Malla Eiralle luovutettiin Suomen Partiolaisen pronssinen ansiomitali ja Milja
Hokkaselle Collannin solki 24.8. syyskauden aloitustapahtumassa.
Meri Lotalle luovutettiin Collannin solki 17.12. hallituksen kokouksessa.
Heikki Marjasta muistettiin kuksalla hänen kirkkoherran virkaanastujaisissa.
Rasmus Saveliusta ja Lauri Lehtistä muistettiin perinteisellä puukolla ylioppilaaksi
pääsyn johdosta. Rasmusta kesällä ja Lauria itsenäisyyspäivänä.
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1.6.Kokoontumis- ja varastotilat
Ikäkausiosastot kokoontuivat Jyvälän Setlementin tiloissa osoitteessa Viitanimentie
11-13. Sisuryhmät kokoontuivat Jyväskylän seurakunnan Aseman pysäkin tiloissa
asema-aukion reunalla.
Varasto sijaitsee seurakunnan varastotilassa, osoitteessa Laukaantie 5, Mäntykankaan
hautausmaan vieressä. Varastotila on yhteinen muiden jyväskyläläisten lippukuntien
kanssa.

1.7.Kalusto
Lippukunnalle hankittiin Jyväskylän Nuorisovaltuuston hankerahalla kolme
kesäleiritelttaa. Trangia- ja telttakalustoa huollettiin. Kaksi kaminaa huollettiin ja ne
saivat uudet jalat.

2. Retki- ja leirialueet
2.1.Haukkapirtti
Haukkapirtille tehtiin vuonna 2021 yhteensä 33 käyntiä. Käyttövuorokausia oli 38 ja
henkilövuorokausia 291. Vuoden aikana polttopuut saatiin lahjoituksena Erkki Kautolta.
Haukkapirtillä pidettiin talkoot 11.-13.6.021. Talkoisiin osallistui kahdeksan henkilöä.
Talkoissa siivottiin, pestiin ja paikattiin Pirtin katto maalausta varten, maalattiin sauna,
laavu ja sen liiteri. 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
kesän aikana Kotka-vartion kahden yön retki ja Jani Ja Rasmus suorittivat yhden päivän
mittaisen huoltokäynnin syksyllä.
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3. Toiminta
Toimintaa vaikeutti edelleen koko vuoden koronapandemia. Muun muassa
suuria lippukunnan laajuisia kesäleirejä ei osittain sen vuoksi järjestetty.

3.1.Leiri- ja retkitoiminta
3.1.1. Kieppi21 20.3.2021
Kieppi järjestettiin pienryhmissä Jyväskylän alueella koronatilanteen edelleen
ollessa kinkkinen. Kaikki ryhmät suorittivat samaa ohjelmaa omissa paikoissaan.
Osa oli Haupparirtillä, osa keskustassa. Kieppi suunniteltiin yhdessä Harjun
Partiotyttöjen kanssa. Repoja kiepille osallistui 38.
3.1.2. Sudenpentu- ja seikkailijaretki Tulisalama 6.-8.8.2021
Sudenpennuille ja seikkailijoille järjestettiin yhteinen retki yhdessä Harjun
Partiotyttöjen kanssa Vesalan syvälahdessa. Retkellä oli 46 osallistujaa, joista 18
Reippaista Pojista. Retken teemana oli taikuus ja velhot.
3.1.3. KEKRI21 29.-31.10.2021
Pitkästä aikaa päästiin yhdessä retkeilemään korona alun jälkeen. Retki pidettiin
Kuuvalon Vaeltajien leirialueella Iso-Pitkässä. Osallistujia oli yhteensä 53. Retken
johtajina toimivat Malla Eira ja Jani Jokinen.

3.2.Muut tapahtumat
■
■
■
■
■
■

25.4.
27.-29.8.
11.-13.6.
24.8.
20.11.
12.12.

Piirin kevätkokous (2 hlö)
Johtajatulet (5 hlö)
Haukkapirtin talkoot (8 hlö)
Toimintakauden aloitus
RePo-Gaala johtajahuolto (10 hlö)
Joulujuhla Etänä (25 hlö)

3.3.Kilpailutoiminta
Sudenpennut (Sudet ja Kärpät) sekä seikkailijat (Tunturipöllöt) osallistuivat keväällä
8.5. etäkisa Sankarimatkaan.
Lorelei Rodeo järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen 25.-26.9. Kilpailuun osallistui
10 vartiota Jyväskylästä. kilpailussa järjestettiin myös pitkästä aikaa yösarja, jonka
yörasti oli Haukkapirtillä. Päiväsarjan voittoon kapusivat Harjun Partiotytöt ja Yösarjan
voittoon RP:n oma joukkue Tunturipöllöt nro. 1. Omia joukkueita oli yhteensä neljä.
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3.4.Sudenpentuosasto
Keväällä 2021 lippukunnassa toimi kaksi sudenpentulaumaa Sudet ja Kärpät. Susien
johtajina toimivat Martti “Mara” Wilhelms, Jari Hintsa ja Heikki Marjanen. Kärppien
johtajina toimivat Olli Herranen, Otto Virkkula ja Ella Takkinen. Kärpät-laumalla oli
oma yöretki 7.-8.5. Haukkapirtillä. Kesäkuussa toteutettiin partiopurjehdus s/y Evitalla.
Syyskauden alkaessa ryhmä siirtyi seikkailijaikäkauteen.
Molemmat laumat osallistuivat piirin sudenpentujen etäkisaan Sankarimatkaan sekä
RP:n ja Hapa:n yhteiselle Tulisalama sudenpentu- ja seikkailijaleirille.
Uusi sudenpentulauma Piisamit aloitti syksyllä, johtajinaan Malla Eira ja Toni Munster.
Susi-laumaan tuli uusia jäseniä.
Laumat kokoontuivat viikottain toteuttaen sudenpentujen partio-ohjelmaa. Kokouksia
pidettiin pandemia-aikana pääsääntöisesti ulkona. Sudenpennut osallistuivat Kekrille
osa päiväretkeläisinä, osa yhdeksi yöksi.
Osastonjohtajana toimi Martti "Mara" Wilhelms.

3.5.Seikkailijaosasto
Keväällä 2021 seikkailijat eli Tunturipöllöt, kokoontuivat viikoittain maanantaisin
ulkona säässä kuin säässä. Tunturipöllöjä johtajina toimi Tuija Kautto, Jaakko Niukkala
sekä Meri Lotta. Otto Haanperä ja Aapo Takkinen tutustuivat innokkaana partio
johtajan rooliin. Toimintaan osallistui viikoittain noin 10 innokasta seikkailijaa.
Maaliskuussa Jaakko joutui jättämään viikkotoiminnan mutta hän osallistui
innokkaana whatsappin välityksellä toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Keväällä Tunturipöllöt suorittivat itä- ilmansuunta merkin sekä leipuri-taitomerkin.
Kokouksissa mm. Leivoimme, tutustuimme suunnistukseen, leivoimme etänä teeleipiä,
tutustuimme köytöksiin, tutustuimme kunnanhallintaan, tutustuimme Repostiin sekä
pidimme ympäristötalkoot.
20.4. kävimme tutustumassa toisen lippukunnan
(Jyväskylän metsänkävijät) seikkailija-ryhmään. Kävimme myös ryhmän omalla yhden
yön retkellä Haukkapirtillä 24-25.4 sekä osallistuimme seikkailija kisoihin 8.5.2021.
Kevään toiminta päätettiin viikonlopun vaellukseen Tampereella Seitsemisen
kansallispuistossa 6-8.8. Tämä oli monelle niin seikkailijalle kuin johtajalle uusi
kokemus ja saimme tästä uusia hienoja muistoja. Syksyllä ryhmä siirtyi
Tarpoja-ikäkauteen
Syksyllä entisestä Kärppä-laumasta muodostettiin Kettu-seikkailijajoukkue. Joukkueen
johtajina jatkoivat Olli Herranen, Otto Virkkula ja Ella Takkinen. Ryhmä teki
Tervetuloa-merkin sekä pohjoinen-ilmansuunnan. Ketut osallistui myös Lorelei
Rodeoon ja päiväretkeläisinä Kekrille.

3.6.Tarpojaosasto
Tarpojaosastonjohtajana toimi vuoden alussa Olli Herranen syksyllä Meri Lotta.
Osastoon kuului keväällä yksi vartio Kotka johtajinaan Antti Alanko, Jonna Pesola ja
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Aleksi Ahola. Vartion vahvuus vuoden lopussa oli 3+5 jäsentä. Kevätkaudella ryhmä
yöretken
18.-20.5.
Vuoritsalon
leirialueelle. Syyskaudella ryhmä teki
Minäminä-tarppoa ja piti omat retket 20.-22.8. sekä 27.-29.11. Haukkapirtillä. Ryhmä
osallistui myös Lorelei Rodeoon sekä Kekrille.
Syksyllä Tunturipöllöt siirtyivät seikkailijoista Tarpojiksi, samalla myös Aapo Takkinen ja
Otto Haanperä ottivat suurempaa vastuuta lauman johdosta. Meri Lotta ja Tuija
Kautto osallistuivat toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen, mutta he antoivat
nuorille urhoile enemmän vastuuta. Toiminta aloitettiin tutustumalla
Tarpoja-ohjelmaan. Syksyn toiminnassa Tunturipöllöt suosittivat seuraavat tarpot:
tervetuloa tarpojaksi, selviytymis tarppo sekä leiriytymis tarppo. Tunturipöllöt
kokoontuivat edelleen maanantaisin, mutta nyt puolitoista tuntia. Koska koronakin oli
hieman hellittänyt, pystyttiin muutamat kokous kerrat järjestämään Kolon sisällä.
Koloilloissa tutustuttiin mm. Suunnistukseen, retkiruuan tekoon, tulentekoon,
hätäensiapuun sekä hätämajoitteen tekoon. Tunturipöllöt osallistuivat 25.-26.9. Yön yli
kestävään Lorskiin. Tällä kertaa sää ei suosinut osallistujia, mutta voitto tuli. 26.-28.11.
oli Tarpojien oma leiri Haukkapirtillä Tuturipöllöjen ja Kotkan voimin.

3.7.Samoajaosasto
Lippukunnassa toimi vuonna 2021 samoajavartio Fusku. Samoajat ovat toimineet
johtotehtävissä lippukunnassa ja tapahtumissa, tehneet aktiivisesti vapaamuotoisia
omia retkiä Haukkapirtille sekä käyneet eräpoikakoulutusta. Syksyllä Fusku sai
eräpoikakoulutuksen päätökseen, toimi ryhmienjohtajina sekä järjesti tapahtumia
lippukunnassa. Vuoden aikana Fusku kokoontui säännöllisen epäsäännöllisesti.

3.8.Vaeltajaosasto
Vaeltajaosasto koostui lippukunnassa kahdesta henkilöstä, vaikka osastoon pieni, niin
osaston jäsenet olivat vahvassa roolissa lippukunnan operatiivisen toiminnan
pyörittämisessä muun muassa tapahtumien järjestäjinä. Tämän lisäksi osaston
organisoivat järjestivät omia retkiään muun muassa Haukkapirtille ja Lappiin
hiihtovaelluksen muodossa.

3.9.Sisuosasto
Vuonna 2021 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. Korona karsi keväällä osallistujia, mutta syksyllä saimme
mukaan myös uusia nuoria (3kpl).
Vuosi 2021 aloitettiin etäpartiolla, ja sillä jatkettiin maaliskuuhun asti. Etäpartiota
järjestettiin vaihtelevin päivin (maanantai/tiistai/torstai), ja tapaamisiin osallistui
yleensä noin 10 sisua. Etätapaamiset eivät sopineet kaikille sisuille teknisten
vaikeuksien vuoksi. Ne saivat kuitenkin myös paljon positiivista palautetta, ja niitä
päätettiin jatkaa säännöllisesti.
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Maaliskuussa aloitettiin jälleen lähikokoukset, mutta halukkaille oli tarjolla myös
etätapaamisia joka kuukauden viimeinen keskiviikko. Tapaamisiin osallistui yleensä
noin 5-10 sisua.
Syksyllä 2021 sisuryhmät aloittivat tavalliseen tapaan lähipartion. Lähipartion rinnalla
järjestettiin kuukausittain etäpartiotapaaminen halukkaille.
Syysleiri Kekrille osallistui yhteensä 6 sisua, 2 sisujohtajaa ja yksi henkilökohtainen
avustaja. Kolme sisuista nukkui yön teltassa. Reippaiden Poikien etäjoulujuhlaan
osallistui 4 sisua.

3.10. Johtajisto
Johtajiston toiminta oli edelleen hieman passiivista osittain koronan vuoksi. Muun
muassa johtajiston pikkujoulut peruttiin pahentuneen koronatilanteen vuoksi.
Johtajisto järjesti RePo-gaalan Nuorten taidetyöpajalla 20.11.2021 kymmenen
hengen voimin. Illalla tehtiin yhdessä ruokaa, kiitettiin ja pelailtiin.
Johtajisto kokousti edelleen etänä muutaman kerran vuoden aikana.
Johtajisto teki päiväretken Pyhä-Häkin kansallispuistoon neljän hengen voimin 3.7.
Johtokolmikko (Rasmus, Jani ja Tuija) virkistäytyi ja suunnitteli toimintaa kesällä
melontaretken muodossa 29.5.

3.11. Luottamustoimet
Lippukunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti piirin ja aluejärjestön toimintaan.
Järvi-Suomen
Partiolaisissa
toimivat
Ella
Takkinen
turvallisuusjaoston
puheenjohtajana, Malla Eira katsomusjaoston jäsenenä ja Tuija Kautto
ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajana.
Suomen Partiolaisissa Atte Jantunen oli talousvaliokunnan jäsen. Jari Hintsa toimi
eräopaskurssin kouluttajana ja Evon leirialueen kehittämisryhmän jäsenenä.
Tuija Kautto ja
Jani Jokinen toimivat kouluttajina Jyväskylän Partiolaisten
ryhmänohjaajakurssilla (ROK)
Martti “Mara” Wilhelms toimi kouluttajana SP:n kipparikurssilla
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4. Koulutus
Lippukunta
järjesti omaa eräpoikakoulutustaan samoajavartio Fuskulle.
Koulutusviikonloppuja oli yhteensä neljä vuonna 2021. Fusku kastettiin Eräpojiksi
5.9.2021
Fusku-vartio (6 hlö) osallistui Jyväskylän Partiolaisten ROK kurssille.
Sisupartiolaisista Mandi Ahtilinna osallistui Partiojohtajan peruskurssille.
Aapo ja Terhi Takkinen osallistuivat veneenohjaajakurssille (VOK).

5. Talous ja hallinto
Lippukunnan pääasialliset toiminnan tukijat olivat Jyväskylän seurakunta ja kaupunki.
Lippukunta sai budjetoimattomia toiminta-avustuksia muun muassa Lions Clubilta.
Kalustoon saatiin Jyväskylän nuorisovaltuustolta osto-oikeus kolmeen kesätelttaan ja
ne hankittiin. Oma varainhankinta muodosti suuren osan vuoden tuloista. Joulun alla
myytiin partiolaisten adventtikalentereita sekä joulukortteja. Kalentereita myytiin 464
kappaletta. Edellisvuosien tapaan osallistuttiin LC Jyväseudun organisoimaan
mehuaseman talkootoimintaan yhdessä Repotuen kanssa.
Tilikauden ylijäämä on 888,51 €, taseen loppusumma 17 469,01 €. Tilinpäätös ja tase
ovat liitteenä. Vuodelle 2021 tehtyä 1500 € varausta Haukkapirtin kunnostamiseen ei
saatu käytettyä kokonaisuudessaan koronaviruksen ja riittämättömien talkoiden
vuoksi. Varausta purettiin 484,17 € ja 132 € johtajatoimintaan. Kalustosta tehtiin
200,19 € poisto.

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. Repotuki oli merkittävässä roolissa uusien kolotilojen
etsinnässä ja kartoittamisessa, vaikkei niitä vuonna 2021 löytynyt. 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 ja Aseman pysäkin Sisupartiolaisten kokoontumiseen. Seurakunta tuki
lippukuntaa myös Viitaniemen kolon vuokran maksussa.
Lippukunta kiittää kaikkia vuoden aikana toimintaansa tukeneita!

