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PARTIORYHMÄT 2020

Keväällä 2020

Sudenpennut (7-9 -vuotiaat)
Gaseleontit		 Viinijärvi	 7+1	 akelana Susanna Prokkola
Tassuritarit		 Ylämylly	 10+2	akelana Sonja Alm, apunaan Sara Alm
Oravat	 	 Ylämylly	 10+2 	akelana Leena Härkönen, apunaan Saara Härkönen

Seikkailijat (10-12 -vuotiaat)
Lippukunnassa toimii Seikkailijajoukkue Pedot, joissa vartiot
Valomiekkaoravat	 	 	 	 Viinijärvi	 5+1	 sampona Susanna Prokkola
Etanat, Muurahaiskäpy oy ja Ketut		 Ylämylly	 15+2 	sampona Hanna Rokkila, Emilia Keinänen 

Tarpojat (12-14 -vuotiaat)
Kanahaukat	 Viinijärvi	 9+1	 luotsina Susanna Prokkola
Haukat	 	 Ylämylly	 8+3	 vartionjohtajana Jere Juntunen, Laura Teiska, Eetu Torkkeli,
	 	 	 	 	 	 luotsina Ilkka Romppanen
Samoajat (15-17-vuotiaat)
Huuhkajat	 	 Ylämylly	 4+1	 vertaisjohtajuus, luotsina Ilkka Romppanen

Perhepartio	 7 perhettä, 13 aikuista ja 11 lasta. Johtajana Katja Purmonen apunaan Minna Päivinen
Aikuispartioryhmä Liito-oravat, 10 aikuista, vastuujohtajina Elina Kinnunen, Salla Rask, Sonja Alm ja Iiris Lehto



Syksyllä 2020

Sudenpennut (7-9 -vuotiaat)
Oravat	 	 Ylämylly	 16+4	akelana Leena Härkönen ja Sonja Alm, apuna Saara Härkönen ja Nea Tiilikainen

Seikkailijat (10-12 -vuotiaat)
Lippukunnassa toimii Seikkailijajoukkue Pedot, joissa vartiot
Valomiekkaoravat ja Avaruuslohikäärmeet 	 Viinijärvi	 8+3	
	 	 	 	 	 	 	 	 sampona Susanna Prokkola, Helka Kontkanen ja Noora Pennanen
Etanat, Fretit ja Banaanikalasoturit		 	 Ylämylly	 13+4 	
	 	 	 	 	 	 	 	 sampona Hanna Rokkila, Sara Alm, Tessa Turpeinen ja Mikael 		  	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Volmanen

Tarpojat (12-14 -vuotiaat)
Kanahaukat	 Viinijärvi	 7+1	 luotsina Susanna Prokkola
Haukat	 	 Ylämylly	 8+3	 vartionjohtajana Jere Juntunen, Laura Teiska, Eetu Torkkeli,
	 	 	 	 	 	 luotsina Hanna Rokkila
Gana Nuggetit	 Ylämylly	 9+2	 vartionjohtajana Laura Teiska, luotsina Hanna Rokkila

Samoajat (15-17-vuotiaat)
Huuhkajat	 	 Ylämylly	 4+1	 luotsina Leena Härkönen

Perhepartio	 7 perhettä, 13 aikuista ja 11 lasta. Johtajana Katja Purmonen apunaan Minna Päivinen

Aikuispartioryhmä Liito-oravat 14 aikuista, johtajana Elina Kinnunen, Sonja Alm ja Iiris Lehto

Vuonna 2020 valmistuivat lippukunnan uudet tyylikkäät kotisivut ja lippukunnan 
tiedotus siirtyi kotisivuille. Sivujen teosta vastasi Susanna Prokkola.



KOKO LIPPUKUNNAN TAPAHTUMIA
8.-9.2.	  	 Likopahka suse-leiri Kaatamon erämaja,  56 osallistujaa

23.4. 	 	 Yrjönpäivä, etäpartioilta seppo.io pelissä, osallistujia noin 70 

17.5. 	 	 Lippukunnan kevätkokous, 10 osallistujaa

30.5.-7.6.		  Etäpartiokisat Luovin maastoissa, 40 osallistujaa

14.6. 	 	 Johtis, 14 osallistujaa

26.-27.6. 		 Ketänä-etäpartioleiri, leirille osallistui 35 partiolaista 24 perheenjäsentä

18.-19.7. 		 Reponiemen laavutalkoot, 20 osallistujaa

25.7. 	 	 Vaelluspäivä Kolilla, 25 osallistujaa

29.8. 	 	 Nuku yö ulkona, Reponiemen luontohotelli, 2 osallistujaa

5.9. 		 	 PopUp-kolo, 30 osallistujaa

19.9. 	 	 Lippukuntaretki Kiteen erä- ja riistapolulle 36 osallistujaa

10.-11.10		 Ryhmänohjaajakoulutus 5 +4

11.10. 	 	 Johtis Reponiemessä 15

29.11.	 	 Lippukunnan syyskokous

COVID19-virus muutti partiotoimintaa keväällä 2020. Liperin Kokkoveikkojen hallitus päätti 12.3. 
jättää kasvokkaisen partiotoiminnan tauolle toistaiseksi Suomen Partiolaiset ry:n ohjeistuksen 
mukaisesti. Ryhmille tarjottiin etäpartiotoimintaa kotitehtävinä ja kokoontumisina whatsAppin, 
Teamsin sekä Discordin kautta. Lippukunnan yhteisille tapahtumille keksittiin vaihtoehtoisia 
järjestämistapoja. Koronakevään 2020 aikana 79 Kokkoveikkoa suoritti omatoimisesti 
#kotikolona -merkin.

Heinäkuussa palasimme kasvokkaiseen partiotoimintaan kiinnittäen erityisesti huomiota 
partioiltojen ja tapahtumien turvallisuuteen. 

Koronarajoitukset tiukentuivat uudestaan vuoden lopussa. Hallitus päätyi perumaan perinteisen 
puurojuhlan ja näin lupauksenanto järjestettiin historiallisesti ryhmittäin ja tästä koostettiin 
lupauksenantovideo. Löydät videon Liperin Kokkoveikkojen YouTube-kanavalta
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Perinteinen syyskauden avaus lippukunnan syntymäpäivänä 5.9. järjestettiin PopUp-kolo 
-tapahtumana Lykynlammella. Tapahtumassa pelattiin 36-partiopeliä sekä ratkottiin erilaisia 
haasteita. 

Likopahka 7.-9.2. Kaatamon 
erämajalla

Likopahka talvileiri kutsui 
perhepartiolaisia, sudenpentuja sekä 
seikkailijoita mukaansa maagisen 
taika-akatemian opintojen pariin. Leiri 
alkoi lajitteluväiskin lajitellessa 
seikkailijoita, jotka saapuivat 
ensimmäisenä leirille omiin parviin: 
Tonttuihin, Kolkkiin, Louhisusiin ja 
Tuikkuihin. Jokaisella parvella oli omat tuvan johtajat. Illan aikana Professori Herkku kävi 
johdattelemassa seikkailijoita heraldiikan saloihin. Mikä väri ei sopinut toisen viereen? Seuraavana 
päivänä Likopahkaan saapuivat perhepartiolaiset ja sudenpennut jotka hekin lajitteluväiski otti hellään 
huomaansa ennen kuin oma parvi oli selvinnyt. Päivän aikana oppitunneilla tutustuttiin taikaeläinten 
hoitoon, narulogiaan, taikajuomiin, muodonmuutoksiin ja loitsuihin. Perhepartiolaisten lähtiessä omiin 
koteihinsa ja päivän oppituntien loppuessa muut parvilaiset jäivät selvittämään mitä tapahtui Rehtori 
Likodorin kadonneelle viitalle? Viitta löytyi kun oli saanut ensin mm. pelastettua kaverin “vedestä” ja 
katkaisemalla tulella narun joka oli n. puolen metrin korkeudella. Mikä riemu syntyikään kun viitta löytyi 
ja Tupajuhlat saivat alkaa! Juhlissa jokainen voi halutessaan kokeilla rohkeutta ja testata miltä Joka 
Maun Rakeet-maistuvat ja yhdessä olon riemu sekä nauru raikui erämajan katossa. Leiri päättyi 
seuraavana päivä huispaukseen ja monella olikin pää aivan pyörryksissä napakelkan kyydistä. 

Sonja Alm, ohjelmajohtaja
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KotiKolona -merkkiä suorittamassa

Oli kivaa tehdä Kotikolonan tehtäviä, mutta harmitti, 
kun ei päässyt livenä tapaamaan muita partiolaisia. 
Tein tehtäviä isin ja äitin kanssa ja välillä meidän 
Roki-koira pääsi mukaan.

Mielenkiintoista oli tehdä retki virtuaalimuseoon, 
mutta sinne voisi joskus mennä livenäkin. 
Ilahdutimme läheisiä viestillä ja puhelulla. Kun 
lähetimme kirjeen ystävälle, sain hänestä samalla 
kirjekaverin. Tehtäviä tuli suoritettua paljon myös 
geokätköillessä.

Tehtävät oli helppoja, mutta jotkut vähän 
haastavampia. Oli kuitenkin mahtavaa suorittaa 
kotikolona merkki. 

Leo Kuokkanen, sudenpentu

Yrjönpäivä 23.4.2020

Kevään etäpartioaikaan myös Yrjönpäivän perinteinen 
ohjelma toteutettiin etänä. Yrjönpäivän ohjelmaan osallistui 
38 pelaajaa tai joukkuetta. Rohkeat ja reippaat partiolaiset 
lähtivät kukistamaan lohikäärmettä kännykässä toimivalle 
Seppo-pelialustalle toteutetulla kolme tasoisella seikkailulla. 
Kukin taso sisälsi tehtäviä, jotka suoritettuaan partiolainen 
pääsi siirtymään seuraavalle tasolla. Lisäksi peliin vauhtia toi 
salamatehtävät, jotka kukin partiolainen tai joukkue saivat 
yhtä aikaa suoritettavaksi. Tunnin mittaisen seikkailun aikana 
etsittiin merkkejä lohikäärmeestä, tunnistettiin jälkiä ja 
jätöksiä. Lohikäärmeeltä piilouduttiin ja sitä harhautettiin. 
Viimein lohikäärme voitettiin taitavilla muuveilla ja 
nokkeluudella. Erikseen, mutta yhdessä pelattu Yrjönpäivän 
seikkailu oli hauskaa ja vauhdikasta tekemistä, jossa sai 
kokea yhdessä tekemisen tunnetta ja yhteen kuuluvuutta.

Leena Härkönen, lohikäärmeen 
metsästäjä
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12.1. 	 Perhepartion retki Viinijärvellä, 16
26.1. 	 Liito-oravat retkellä Outokummun erä-ja luontokeskuksessa 6
30.1. 	 Petojen vesipelastusretki Liprakkaan 13+2
13.2. 	 Petojen mäenlaskuretki 13+2
20.2. 	 Seikkailijoiden vierailu kunnanjohtajan luona 15+3
4.-5.8. Petojen laavuretki 8+3
4.-5.8. Tarpojien siirtymäretki 4+1
16.8. 	 Oravien retki Reponiemeen 12+4
21.8. 	 Viinijärven seikkailijoiden päiväreki Reponiemeen 5+3
27.8. 	 Gana Nugettien retki Sompalammella 7+2
27.8. 	 Kanahaukkojen koloilta Hirvolanvaaralla 3+1
30.8. 	 Liito-oravat retkellä Käsämän Frisbeegolf-radalla 5
31.8. 	 Perhepartion retki Pärnävaaralla 16
1.9. 	 Oravien retki Hippalaan 11+4
3.9. 	 Kanahaukkojen Fatbike-retki Kontiopoluilla 4+1
15.9. 	 Viinijärven seikkailijoiden retki Nauvunkankaalla 6+2
19.-20.9. Kanahaukat Patvinsuolla 4+1
26.-27.9. Sudenpenturetki Sotkuma, 12+4
27.9. 	 Perhepartion retki Harinjärven kodalla 23
1.10. 	 Gana Nuggettien partioilta lintutornilla 9+2
2.10 	 Seikkailijajoukkue Pedot srk:n Donkkisillassa 14+3
15.10. Huuhkajat retki Petkeljärvelle 3+1
17.10. Jamboree on the air, Gana Nuggetit 7
18.10. Liito-oravien päiväretki Reponiemessä 6
24.10. Kanahaukkojen päiväreki Salokylän luontopolulle 3+1
24.-25.10. Etanat retkellä 4+1
31.10.-1.11. Fretit ja Banaanikalasoturit retkellä Reponiemi 7+4
1.11. 	 Kanahaukat louhoksen syyssiivouksessa 5
5.11. 	 Gana Nuggettien vierailu Honkalampikeskuksella 9+2
7.-8.11. Huuhkajien yöretki 3
14.-15.11. Haukkojen yöretki 6+2
15.11. Kanahaukat taimikon hoidossa 6
21.-22.11. Kanahaukkojen yöretki 5+1
22.11. Liito-oravat retkellä Oinaanvaaralla 10
22.11. Perhepartion retki Vaaralammen kodalla 17
28.-29.11. Avaruuslohikäärmeiden ja Valomiekkaoravien yöretki 5+2

RETKIÄ



Ketänä-leiri

Kesällä 2020 leireilimme 
kotona etänä, eli Ketänä. 
Leiri oli 26.-28.6 ja 
majoitumme 
partiokavereidemme kanssa 
meidän pihalla Rääkkylässä 
teltoissa.

Lipun nosto- ja lasku, 
leirinuotiot ja tehtävänannot 
hoitui yhdessä muiden 
leiriläisten kanssa Whatsapp 
ryhmässä ja Teamsissä.

Tehtäviä oli sopivasti, monipuolisesti ja ne sopivat koko perheelle mm. nimesimme leirin ja teimme 
leiriviirin, askartelimme leirimaskotille oman minikokoisen leirin, kokosimme katapultin ja ammuimme 
sillä, pelasimme valokuva bingoa, suoritimme aika- ja älytehtäviä, teimme ruokaa trangialla ja grillillä, 
jokainen ryhmä sai tehtäväksi tehdä yhden kirjaimen leirin nimestä ja kuvasimme muutaman 
sekuntin kestäviä videoita joista koottiin leiripäiväkirja.

Sää oli koko leirin ajan oikein hyvä ja lämmin ja siksi uimmekin leirin aikana tosi monesti.

Päivittäin olimme useasti Teams yhteyksillä yhteydessä muihin leireihin ja suoritimme kivoja tehtäviä, 
vapaa-aikaakin jäi sopivasti tehtävien väliin.

Leiri oli tosi kiva ja saimme paljon ihania leirimuistoja meidän 
partiokavereidemme kanssa. Oli mahtavaa että leiri järjestettiin ettei koko 
kesä jäänyt leirittömäksi!

Jenni Nykänen, tarpoja

Etäpartiokisat KisaIlo

Kisarata oli Huttulammen ympäri kiertävällä lenkkipolulla. Polku oli 
mainion pituinen nuoremmallekin partiolaiselle. 

Rastit olivat mukaansa tempaavia ja niissä oli sopivasti haastetta. 
Tunnistettiin metsän lintuja, rakennettiin luonnon materiaaleista joku 
"hemmo", tehtiin samolehtitötteröistä tornia jne. Mukavan 
monipuolista tekemistä.  Lenkkipolun päätyttyä eteemme avautuivat 
portaat...eli eikun porrastreeniä porukalla tekemään.

Kyllä oli virkistävää ja mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa!

Kaisa Hinkkanen, partiolaisen äiti
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26.2. 		 	 Parveilu, osallistujia lippukunnasta 3	 	 	 	 JSP

14.-16.2. 	 	 Erätatokurssi talviosa, osallistujia lippukunnasta 3 	 	 JSP

23.2. 		 	 Laskiaistapahtuma, osallistujia lippukunnasta 5	 	 Liperin seurakunta

3.5.	 	 	 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous,

	 	 	 osallistujia lippukunnasta 3	 	 	 	 	 	 JSP

15.7. 		 	 Kymppisynttärit, osallistujia lippukunnasta 5	 	 	 Liperin seurakunta

21.9.		 	 Parveilu, osallistujia lippukunnasta 3	 	 	 	 JSP

10.11.	 	 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokous, 
	 	 	 osallistujia lippukunnasta 2	 	 	 	 	 	 JSP

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

OLIMME MUKANA MYÖS



Vuoden 2020 yhtenä 
tavoitteena oli 
vaellusperinteen elvyttäminen. 
Päivävaellukselle Kolin 
maastoissa osallistui 
seikkailijoita huoltajineen, 
tarpojia sekä aikuisia 
partiolaisia.

Perinteinen 
lippukuntaretki 
tehtiin syksyllä 
Kiteen riista ja 
eräpolulle.
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Reponiemen laavun korjaustalkoot

Talkoissa uusittiin laavuun kattoon rakenteita ja uusi kate, 
sekä  sisältä puhdistettiin ja lisättiin ilmanvaihtoa. Nyt laavu 
toimii ja on huomattavasti mukavampi käyttää ja on ollutkin 
ahkerassa käytössä. Talkoo porukalla avattiin myös näkymää 
järvelle ja siistittiin sahoilla ja trimmereillä ympäristöä. Samalla 
saatiin nuotioon klapeja.

Talkoo väkeä oli mukavasti paikalla ja kaikki ahkerasti 
osallistuivat erilaisiin puuhiin.

Heli Puhakka, partiojohtaja

Vuonna 2020 järjestettiin ensimmäinen 
oman lippukunnan ryhmänohjaajakurssi

ROK -kurssilla tuli tiivis ja yksinkertainen paketti 
kuinka tehdä pienten partion johtamisesta 
mielekästä sekä lapsille, että itselleen. Johtamista 
harjoittelimme erilaisin apukeinoin kurssin ryhmän 
kanssa.

Sara Alm, vartionjohtaja

Vuoden 2020 yhtenä tavoitteena 
oli Reponiemen laavun 
korjaaminen turvalliseen kuntoon. 
Laavutalkoiden jälkeen 
Reponiemen käyttö lisääntyi ja 
ryhmät rakensivat laavulle myös 
lisää leirirakennelmia.



Vuonna 2020 esittelimme Liperin Kokkoveikkojen retkipaikkablogissa Heinälampien laavut, 
Salokylän luontopolun, Harinjärvenkodan, Käsämän frisbeegolfradan sekä Mattisenlahden 
lintutornin yhteistyössä Liperin kunnan kanssa.

Itsenäisyyspäivänä jaettiin 
Järvi-Suomen partiolaiset ry:n 
hopeinen ansiomerkki Elina 
Kinnuselle ja Hanna Rokkilalle, 
pronssinen ansiomerkki Ilkka 
Romppaselle ja seikkailijoiden 
lupauksenannon yhteydessä 
sudenpääsolki Milo Romppaselle.



LUE LISÄÄ TOIMINNASTAMME

www.liperinkokkoveikot.fi

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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