
TOIMINTA-
KERTOMUS 

2019



Jäseniä 107 (17.2.2020)

Lippukunnan taustayhteisönä toimii Liperin seurakunta.

HALLITUS 

Hanna Rokkila, lippukunnanjohtaja

Ilkka Romppanen, pestijohtaja

Susanna Prokkola, ohjelmajohtaja

hallituksen jäsenet

Salla Rask, rahastonhoitaja

Sonja Alm

Heli Puhakka
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Vuoden 2019 puurojuhlassa lupauksenantajia oli historiallisesti joka ikäkaudesta perhepartiolaisita aikuisiin. Vuoden Kokkoveikoksi 
nimettiin Eetu Torkkeli. Juha Alm ja Aapo Hinkkanen saivat Järvi-Suomen partiolaisten sudenpääsoljet, Sonja Alm Suomen partiolaisten 
Collanin soljen ja Susanna Prokkola sekä Katja Purmonen Järvi-Suomen partiolaisten pronssisen ansiomerkin.



Keväällä 2019

Sudenpennut (7-9 -vuotiaat)
Gaseleontit		 Viinijärvi	 10+2	akelana Susanna Prokkola, Helka Kontkanen
Tiikerit	 	 Ylämylly	 5+1	 akelana Hanna Rokkila
Tassuritarit		 Ylämylly	 10+2 	akelana Sonja Alm, Sara Alm

Seikkailijat (10-12 -vuotiaat)
Kanahaukat	 Viinijärvi	 9+1	 sampona Salla Rask
Yönsudet 	 	 Ylämylly	 10+2 	vartionjohtajana Lotta Kohonen, sampona Ilkka Romppanen
Haukat	 	 Ylämylly	 11+3	vartionjohtajana Jere Juntunen, Laura Teiska, Eetu Torkkeli, 
	 	 	 	 	 	 sampona Ilkka Romppanen
Tarpojat (12-14 -vuotiaat)
Ketut		 	 Viinijärvi	 	 vartiojohtajina Noora Pennanen, Otto Rummukainen, luotsina Elina Kinnunen
Huuhkajat	 	 Ylämylly	 4+1	 vertaisjohtajuus, luotsina Ilkka Romppanen

Perhepartio	 10 perhettä, 16 aikuista ja 19 lasta. Johtajina Katja Purmonen ja  Päivi Tirkkonen

Syksyllä 2019

Sudenpennut (7-9 -vuotiaat)
Gaseleontit		 Viinijärvi	 9+2	 akelana Susanna Prokkola, Helka Kontkanen
Tassuritarit		 Ylämylly	 10+2 	akelana Sonja Alm, Sara Alm
Oravat	 	 Ylämylly	 10+2	akelana Leena Härkönen, Saara Härkönen

Seikkailijat (10-12 -vuotiaat)
Seikkailijajoukkue Pedot
Valomiekkaoravat	 	 	 	 Viinijärvi	 4+1	 sampona Susanna Prokkola
Etanat, Muurahaiskäpy oy ja Ketut		 Ylämylly	 14+2 	sampona Hanna Rokkila, Emilia Keinänen

Tarpojat (12-14 -vuotiaat)
Kanahaukat	 Viinijärvi	 9+1	 luotsina Susanna Prokkola
Haukat	 	 Ylämylly	 11+3	vartionjohtajana Jere Juntunen, Laura Teiska, Eetu Torkkeli,
	 	 	 	 	 	 luotsina Ilkka Romppanen
Samoajat (15-17-vuotiaat)
Huuhkajat	 	 Ylämylly	 5+1	 vertaisjohtajuus, luotsina Ilkka Romppanen

Perhepartio	 6 perhettä, 11 aikuista ja 12 lasta johtajana Katja Purmonen
Aikuispartioryhmä Liito-oravat 11 aikuista, johtajana Elina Kinnunen

PARTIORYHMÄT 2019



KOKO LIPPUKUNNAN TAPAHTUMIA
1.-3.2. 	 NIETOS, talvileiri
	 	 osallistujia 18 sudenpentua, 17 seikkailijaa, 4 
	 	 tarpojaa, 1 samoaja, 9 aikuista, 7 johtajaa, 	
	 	 perhepartiolaisia 11, leirin vahvuus 41-67 	
	 	 henkeä ajankohdasta riippuen

Viikolla 8	Muistelemispäivän kuvahaaste

31.3. 	 Kevätkokous, osallistujia 7

23.4. 	 YRJÖNPÄIVÄ n. 60 osallistujaa

18.5. 	 PANDARETKI	
	 	 Ylämyllyn ja Viinijärven sudenpentujen 	 	
	 	 pandaretki Likokannassa, osallistujia 12+3

26.5. 	 Ihanat Aikuiset Lammella 
	 	 11 osallistujaa ja 5 partiolaista

12.7. 	 Kalustetalkoot, osallistujia 8

24.7. 	 Ryske-kokoontuminen, osallistujia noin 30

18.8. 	 Johtis Kolmikannan leirintäkeskus, 
	 	 osallistujia 10

5.9. 		 Syyskauden aloitusiltanuotio, 
	 	 osallistujia noin 80

14.-15.9.	 BIG BÄNG -Seikkailijoiden retki, 
	 	 Sotkuman Erätorppa, osallistujia 14+3

12.10. 	 Lippukunnan syysretki, 
	 	 osallistujia yhteensä 44: 15 aikuista, 9 tarpojaa, 
	 	 6 seikkailijaa, 12 sudenpentua ja 2 muuta lasta

1.12.		 Puurojuhla 
	 	 Kuoringan leirikeskus, osallistujia noin 130

Tassuritareiden maalauksia Robert Baden 
Powellista muistelemispäivän 
kuvahaasteessa.

Yrjönpäivänä seikkailtiin Viinijärvellä 
ritariaiheisessa Seppo-pelissä.

Syyskausi aloitettiin yhteisellä iltanuotiolla 
Hippalassa.
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Partiolaiset saivat 
ryhmissään helmikuussa 

2020 äänestää mielestään 
parasta viime vuoden 

tapahtumaa. Eniten ääniä 
sai Ryske, sitten Nietos ja 

kolmanneksi eniten 
ryhmien omat tapahtumat.

Tykätyimpien Instagram-kuvien joukosta löytyy useampi 
kuva talvileiri Nietokselta.

Syksyn 2019 lippukuntaretki tehtiin 
Vekaruskoskelle. Tällä retkellä 

syntyi käsite Liko-märkä.

Ryhmänjohtajat kävivät melomassa 
Johtiksessa elokuussa.
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14.1. Kettujen uimahalliretki Outokumpuun, 1 + 6
17.1 Yönsusien uimahalliretki 8+2
25.1 Tiikereiden ja Tassuritareiden retki Kotiseutu-uutisiin, 10+3
22.2. Perhepartion retki Botanialla, 27
27.2 Huuhkajat pakohuonepelissä, 3+1
12.3. Tiikereiden lumikenkäretki Sompalammen laavulla, 5+1
17.3. Perhepartion retki Ylämyllyllä, 15
16.4 Tiikereiden ja Tassuritareiden retki Mäntytien Kotieläinpihaan, 12+3
27.-28.4.Kettujen yöretki Reponiemeen, 1 + 5
28.4. Perhepartion retki Nopsakissa, 14
7.5 Tiikereiden ja Tassuritareiden retki Jäteasemalle, 10+2
13.5. Kanahaukkojen uimahalliretki 9+4
14.5. Tiikerit Riemuolympialaisissa, 5+1
19.5. Perhepartion retki Vaivion luontopolulla, 12
20.5. Kettujen retki Joensuuhun (pakohuonepeli ja ninjarata),1 + 5
25.-26.5. Gaseleonttien retki Reponiemeen, 8+1
27.5. Kettujen Juhlaretki, Huttulammen kota, 1 + 8
12.6. Tiikereiden siirtymäretki, Salokylän laavulla 5+2

29.8. Ylämyllyn seikkailijoiden aloitusretki Sompalammella 13+2
22.9. Perhepartion retki, Salokylän laavu, 11
22.9. Aikuispartiolaisten aloitusretki, Huttulammen kota 4+5
26.9. Ylämyllyn seikkailijoiden suunnistusretki 12+3
29.9. Liito-oravia Päivilän luonnonsuojelualueella 3+0
30.9. Kanahaukat Viinijärven luontopolku, 10+2
7.10. Kanahaukat Hirvolanvaaralla,11+1
8.10. Valomiekkaoravat, vesipelastus Liprakka, 5+1
11.10. Perhepartion retki, Kirkkoniemen nuotiopaikka, 16
20.10. Liito-oravat retki Pärnävaaralla, 4+4
3.11. Perhepartion, Tassuritareiden ja Oravien  retki, Reponiemi, 22+11
16.-17.11. Valomiekkaoravat, yöretki Reponiemeen, 5+1
16.-17.11. Liito-oravat yöretki Vaiviossa 3 + 6
18.11. Kanahaukat alkusammutuskoulutus Liperin paloasemalla, 6+1
22.11. Ylämyllyn seikkailijat Donkkiksessa 7+2
26.-27.10. Kanahaukat yöretki Reponiemeen,  5+1
30.11. Ylämyllyn seikkailijat päiväretki, 6+2
4.12. Tassuritareiden retki Huttulammen kodalle, 6+2
8.12. Perhepartion retki, Ylämylly, 11
12.12. Ylämyllyn seikkailijat Kuoringan kota, 12+2
14.-15.12. Gaseleonttien yöretki Reponiemeen, 5+1
16.12. Valomiekkaoravat kiipeilykeskuksessa, 5+1

RETKIÄ

Partioillat eivät ole vain sisällä istumista. Vuonna 2019 
ryhmät tekivät useita vierailuja ja pieniä retkiä 
partioiltojen aikana. Yhteistyötä tehtiin mm. 
Kotiseutu-uutisten, Liperin Taimen, Liprakan ja 
Puhaksen kanssa.
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Vuonna 2019 perhepartiosta tuli Suomen Partiolaisten virallinen 
toimintamuoto. Liperissä perhepartio on ollut aikaansa edellä, sillä 
syksyllä 2012 aloitettu toiminta kerää 6-10 perhettä yhteisen 
harrastuksen pariin joka vuosi. Liperin Kokkoveikot pyrkivät 
pitämään perhepart ion edul l isena matalan kynnyksen 
harrastuksena lapsiperheille.

Liperin Kokkoveikkojen perhepartio on toiminut  läpi vuoden, 
kokoontumisia noin kerran kuussa. Perhepartiolaiset eli alle kouluikäiset 
lapset ja heidän vanhemmat retkeilivät nuotion äärelle eväitä syömään 
ympäri kotikuntaamme mm. Viinijärvellä, Salokylän laavulla, Vaivion 
luontopolulla, Liperin Nopsakissa ja Reponiemessä. Lisäksi vierailimme 
Botaniassa ja kokoonnuimme mäenlaskuun, askartelemaan sekä 
leikkimään.

Perhepartiossa koko perhe harrastaa yhdessä ja samalla opitaan 
retkeilyn saloja, kädentaitoja, luonnontuntemusta ja ryhmässä 
toimimisen taitoja. 

Katja Purmonen

TOIMINTAA PIENILLE JA ISOILLE

Partiotoiminnassa aikuiset ovat mukana monenlaisissa pesteissä 
tukemassa partiotoimntaa. Monissa lippukunnissa toimii myös 
aikuisten omia partioryhmiä. Syyskuussa 2019 lippukunnassamme 
aloitti toimintansa aikuispartioryhmä Liito-oravat.

Aikuispartioon lippukunnassamme voivat tulla mukaan kaikki 18-vuotiaat 
ja sitä vanhemmat aikuiset. Aikaisempaa partiokokemusta ei tarvitse 
olla. Riittää, kun on kiinnostunut toimimaan luonnossa, haluaa kehittää 
itseään ja oppia uusia partiotaitoja sekä tukea lasten ja nuorten 
partiotoimintaa.

Aikuispartiolaiset kokoontuvat kerran kuukaudessa retkeillen 
lähimaastossa ja välillä vähän kauempanakin. Syksyn aikana olemme 
kokoontuneet Huttulammen kodalla Käsämässä, retkei l leet 
Outokummun Erä- ja luontokeskuksessa, tutustuneet Päivilän 
luonnonsuojelualueeseen ja yöretkeilleet Vaiviossa jakokunnan majalla. 
Olemme mm. pystyttäneet puolijoukkueteltan, oppineet keittämään 
pannukahvia ja tekemään retkiruokaa,   ruokailuvälinepussimme ovat 
valmiit ja huiviholkkimme työn alla.

Elina Kinnunen 



18.-20.1. 	 	 Lörssi19, osallistujia 3	 	 	 	 	 	 JSP

15.-17.2. 	 	 Kolina, osallistujia 3	 	 	 	 	 	 JSP

18.2. 		 	 Kevätparveilu, 	 osallistujia 1	 	 	 	 JSP

26.2. 		 	 Järjestöfoorumi, osallistujia 1	 	 	 	 Liperin kunta

11.3 		 	 Viinijärven kylätilan suunnitteluilta, osallistujia 1

23.-24.3. 	 	 Kolina 2, osallistujia 3	 	 	 	 	 	 JSP

24.3. 		 	 Piirin kevätkokous, osallistujia 2	 	 	 	 JSP

6.4.	 	 	 Isoskoulutus, 2 aikuista ja 2 seikkailijaa 		 	 Liperin seurakunta

13.4. 		 	 Isoskoulutus, 2 aikuista ja 2 seikkailijaa	 	 	 Liperin seurakuntaa

27.4. 		 	 Noljakan Niemenkiertäjät 30 v. juhla, osallistujia 2

1.5. 	 	 	 Liperin vappu, osallistujia 6	 	 	 	 	 Liperin kunta

7.5. 	 	 	 Järjestöfoorumi, 
	 	 	 paikalla 2 tarpojaa ja 1 aikuinen, 	 	 	 	 Liperin kunta

29.-30.8.	 	 Johtajatulet, osallistujia 7	 	 	 	 	 SP

15.9.		 	 Parveilu, Joensuu, paikalla 1		 	 	 	 JSP

29.9. 		 	 Seurakunnan kymppisynttärit, 
	 	 	 paikalla 2 aikuista ja 3 seikkailijaa, 		 	 	 Liperin seurakunta
	
4.-6.10. 	 	 Erätaitokurssi, osallistujia 4	 	 	 	 	 JSP

18.-20.10. 		 Samoaja Explo, osallistujia 3		 	 	 	 SP

28.10.	 	 Järjestöfoorumi, osallistujia 1	 	 	 	 Liperin kunta

9.11.		 	 Perheidenpäivä, 6 partiolaista ja 5 aikuista, 	 	 Liperin kunta

9.-10.11. 	 	 Lippukuntapäivä, osallistujia 1	 	 	 	 JSP

10.11.	 	 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokous, 
	 	 	 osallistujia 1	 	 	 	 	 	 	 JSP

6.12.		 	 Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys 
	 	 	 Liperissä ja Viinijärvellä, paikalla n. 30 partiolaista, 	 	 Liperin seurakunta

15.12.	 	 Kauneimmat joululaulut Liperi, paikalla 11 partiolaista	 Liperin seurakunta

JSP - Järvisuomen partiolaiset ry	 SP - Suomen partiolaiset 

OLIMME MUKANA MYÖS



8

Liperin Kokkoveikot näkyivät vuoden 2019 aikana 
Liperin alueella eri tapahtumissa.

Liperissä järjestettiin vapputapahtuma, jossa 
part iolaiset jär jest ivät mm. pi irtoseinän ja 
vappupelin. Ihmiset saivat myös ehdottaa omaa 
retkipaikkaa, josta partiolaiset voisivat tehdä 
esittelyn nettiblogiin.

Liperin kunnan perheiden päivässä Ylämyllyllä 
p o k s u i v a t p o p c o r n i t n u o t i o l l a , s e k ä 
puolijoukkueteltassa sai tehdä oman avaimenperän 
kotiin vietäväksi. Kokkoveikot myös pelasivat eri 
pelejä lasten kanssa perheiden päivässä.

Seurakunnan tapahtumissa Kokkoveikot olivat 
mukana isoskoulutuksessa Kuoringalla, jossa 
pelattiin partioaiheista Seppo-peliä. Nuoret saivat 
laittaa itsensä likoon näytellessään sammakko 
kerma saavissa -näytelmää käsinuken avulla.

Kymppisynttäreillä Ylämyllyllä, jossa juhlistetttiin 
10-vuotta täyttäviä lapsia, oli partiolla ulkona oma 
piste, jossa puolijoukkueteltan sisällä ja ulkopuolella 
sai pelata mm. huojuvaa tornia ja laivanupotusta. 
Täälläkin tuoksui ja maistui popcornit nuotiolla.  

Kokkoveikot olivat keräämässä kauneimmissa 
joululauluissa kolehtia Liperin kirkossa sekä 
sytyttämässä sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä 
kynttilöitä Liperissä sekä Viinijärvellä. Mukana 
k y n t t i l ö i t ä s y t y t t ä m ä s s ä o l i p a r t i o l a i s i a 
sudenpennuista aikuisiin.  

Sonja Alm

David T. Pöljä sai 
ensiesiintymisensä 
Liperin vapussa ja 
seikkaili sen jälkeen 
useassa lippukunnan 
tapahtumassa.



4.5. 	Järvi-Suomen Partiolaisten sudenpentujen ja seikkailijoiden 
partiotaitokisat Sonkajärvellä, osallistujia Kokkoveikoista 33. 
Haukka-Sudet seikkailijasarjan kolmas.

11.5. OrViVa-kisat, osallistujia Kokkoveikoista 4 tarpojaa ja 3 
aikuista, Riekot oranssin sarjan ensimmäinen, Paranee 
vanhetessaan lilan sarjan toinen.

Oltiin 4.5.2019 Sonkajärvellä sudenpentu-seikkailija  
-ikäisten kisoissa. Kisan nimi oli Kaikki mukaan. 
M u k a v i m p i a t e h t ä v i ä o l i m e i d ä n m i e l e s t ä : 
pringles-purkista tehty sätkyukko, viittomakielellä 
puhuminen, vegeruuan teko ja eri maiden kulttuureiden 
ja tapojen yhdistely. Eksyimme matkalla ja meille tuli 
joku neljä kilometriä ylimääräistä. Me olimme silti 
kolmansia ja meillä oli hauskaa.

Toiset kisat olivat Nilsiässä 11.5.2019. Ne olivat tarpoja- 
ja aikuisikäisille. Meidät pyydettiin vahvistuksiksi 
tarpojien Riekot joukkueeseen. Kisan nimi oli Lasten 
leikkiä. Kivoimpia tehtäviä oli keppihevosen teko, 
rottatouille, hakka-lelun teko, kananmunien heitto, 
sokkomaistelu ja palosammutus. Meillä oli tosi hauskaa 
ja voitimme oranssin sarjan.

Suosittelemme kaikkia lähtemään partiokisoihin. Niissä 
on aina tosi kivaa ja kivoja kokemuksia.

Jenni Nykänen ja Sonja Purmonen

PARTIOTAITOKISAT



Järvi-Suomen partiolaisten piirileiri Ryske 19 
järjestettiin 24.-31.7. Nurmeksessa.

Liperin Kokkoveikoista Ryskeelle osallistui 
yhteensä 44 partiolaista, Kyselimme mukana 

olleilta, millaisia muistoja leiristä jäi.

RYSKE 19 PIIRILEIRI

”Paloautot ruiskutti vettä päälle.”

”Eka oli liian kuuma ja sit liian kylmä.”

”Ryske oli hieno kokemus. Hyviä muistoja jäi.”

”Bändi oli hyvä ja sauna!”

”What happend, what is banana?”

”Melkein joka yö miun makuupussin varvasosa oli ihan 
märkä.”

”Kivaa oli päästä käymään kaminan luona.”

”Armeijalaisten keikka oli mahtava.”

”Esitys missä oli kaksi alkuvideoo, oli kiva kans.

”Ennen Ryskettä instagramissa isommista partiolaisista oli 
kuvia.”

”Teltassa oli kuuma ja ulkona liian kylmä.”

”Kivoja muistoja! Oli hauskaa katsoa esityksiä.”

”Ison leirin tuntua. Oman lippukunnan porukka huippujengi. 
Joitakin järjestelyjä olisi voinut tehdä leirillä toisin.”

”Työnsin kaverin veteen.”

”Ei Ryskeelle tultu ketsuppia syömään...”

Ryskeelle lähdettiin helteessä ja 
palattiin aikamoisen sateen 

kokeneena. Silti leirimieli pysyi 
korkealla!
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LUE LISÄÄ TOIMINNASTAMME

https://sites.google.com/a/partio.fi/liperin-kokkoveikot-ry/

retkipaikkablogi http://retkipaikat.blogspot.com

facebook https://www.facebook.com/liperinkokkoveikot/

perhepartion blogi http://perhepartio.blogspot.fi

sekä instagram @Liperin_kokkoveikot_partio
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