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VUOSIKOKOUSVALTAKIRJA
Valtakirja tuodaan vuosikokoukseen Poltinahon seurakuntatalolle 11.3.2021 klo
18.00. Valtakirjojen tarkistus klo 17.30–18.00.
Jos lippukunnan edustaja osallistuu vuosikokoukseen etänä, pitää valtakirja
toimittaa Hämeenlinnan Alueen Partiolaisten sihteerille (hapsihteeri@gmail.com /
p. 040 635 2435) ennen kokousta joko sähköpostilla tai WhatsAppilla (skannaa tai
valokuvaa valtakirja).
Jäsenkokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jota käyttää jäsenlippukunnan
edustaja (säännöt § 4).

VALTAKIRJA
Partiolippukunta
_________________________________________________
valtuuttaa täten edustajakseen Hämeenlinnan Alueen Partiolaiset Ry:n
vuosikokoukseen 11.3.2021 seuraavan henkilön:
_________________________________________________

Hämeenlinnassa ____ / ____ 2021

_____________________
Allekirjoitus

______________________
Allekirjoitus

Hämeenlinnan Alueen Partiolaiset Ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020
Vuotta 2020 leimasi Covid-19-pandemia eli koronavirus, joka levisi Suomessa ja maailmalla.
Monet suuremmat partiotapahtumat jouduttiin perumaan tai järjestämään etänä. Viikkotoiminnassa
partiolaiset jakaantuivat pienempiin ryhmiin ja toimivat pääsääntöisesti ulkona koko vuoden.
Partiotoiminnassa noudatettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Hämeenlinnan kaupungin sekä
koronanyrkin että Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten ohjeita ja suosituksia.

HALLINTO
Hämeenlinnan Alueen Partiolaiset Ry (HAP) on alueyhdistys, joka toimii Hämeenlinnan alueen
partiotoiminnan edustajana, yhteistyöelimenä ja alueellisena koordinaattorina. HAP ry koostuu 16
Hämeenlinnan alueella toimivasta partiolippukunnasta. HAP ry on perustettu vuonna 2001, joten
vuosi 2020 on sen 20. toimintavuosi.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2020 Poltinahon seurakuntatalolla. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Timo Valli Janakkalan Ilveksistä ja hallituksen jäseniksi Paula Salomäki
Lammin Evonkävijöistä, Laura Heikkilä Kalvolan Katajasiskoista, Ossi Kenttä Wanajan Ilveksestä,
Akseli Ruoranen Jaarlin Pojista ja Reetta Laaksonen Liekkitytöistä.
Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Paula Salomäki ja sihteeriksi sekä
viestintävastaavaksi Reetta Laaksonen. Rahastonhoitajaksi valittiin Mari Känkänen Wanajan
Ilveksestä.
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä neljä kertaa.

VIESTINTÄ
HAP on perinteisesti ollut mukana elokuussa Verkatehtaan alueella järjestetyillä Elomessuilla,
mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi Elomessuja ei järjestetty.
Yhdistyksellä on www-sivut, joilta löytyy mm. tapahtumakalenteri, ajankohtaista tietoa ja
ilmoittautumisohjeet eri tapahtumiin. HAP:lla on lisäksi omat sivut Facebookissa sekä
Instagramissa. Lisäksi yhdistyksen viestinnässä käytetään sähköpostia ja lippukunnanjohtajille
tarkoitettua WhatsApp-ryhmää.

KOULUTUS
Syksyllä 2019 alkaneen ROK-kurssin johtajana toimi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
partiotyöntekijä Maria “Malla” Lehtovaara. Kurssin aloitti 25 osallistujaa. Kurssi jatkui keväällä
2020. Koronatilanteen aiheuttamien muutosten takia kurssi saatiin poikkeuksellisesti päätökseen
vasta syksyllä 2020.

Syksyllä 2020 alkoi myös seuraava ROK-kurssi, johtajanaan Ellen Helminen Liekkitytöistä. Kurssin
aloitti 18 osallistujaa. Syksyllä kurssilaiset pitivät aloitustapaamisen, yhden koulutusillan livenä ja
kaksi etäkoulutusiltaa. Kurssiviikonloppu järjestettiin Kallasmajalla Tuuloksessa. Viikonlopussa oli
mukana myös kolme edellisen kurssin osallistujaa, jotka saivat viikonlopun aikana oman ROKkurssinsa päätökseen. ROK-kurssi jatkuu keväällä 2021.
Lokakuussa HAP järjesti kädentaito-teemaisen vihjeillan alueen johtajille Janakkalan Ilvesten
kololla. Vihjeillan ohjelmasta vastasi Timo Valli. Osallistujia oli viisi.
HAP sai Waldemar von Frenckellin säätiöltä apurahaa johtajakoulutukseen. Elokuulle suunniteltu
koulutus jouduttiin kuitenkin perumaan koronan takia. Myös Hämeenlinnan kaupungilta haettiin
apurahaa alueleirin 2021 järjestämiseen.

OHJELMA
Perinteinen lippukunnanjohtajientoimintasuunnitelmaillallinen eli LPKJTSI pidetiin tammikuussa
2020, sillä hallituksen vaihtumisen vuoksi sitä ei voitu järjestää edellisen vuoden marraskuussa.
Osallistujia oli 30 henkeä. Illallisella jakaannuttiin kolmeen eri työpajaan, joissa pohdittiin alueen
viestintää, tapahtumia ja koulutuksia sekä syötiin maittava ateria. Jatkossa LPKJTSI päätettiin
pitää kaksi kertaa vuodessa, mutta marraskuun 2020 illallinen jouduttiin perumaan
koronarajoitusten vuoksi.
HAPin Ystävänpäiväluistelu järjestettiin 16.2.2020 Metritiski-areenalla. Liekkitytöt-lippukunnan
vaeltajat pitivät buffettia. Luistelussa oli noin 150 osallistujaa.
Kunniakäynnit sankarihaudoille toteutettiin itsenäisyyspäivänä Ahvenistolla, Vanajassa, Rengossa
ja Tuuloksessa pienten iskuryhmien avulla, sillä koronatilanteen takia yli 10 hengen tapahtumia ei
voitu pitää. Myös Hattulassa, Hauholla, Janakkalassa, Kalvolassa ja Lammilla partiolaiset olivat
mukana itsenäisyyspäivän kunniakäynneillä sallittujen rajoitusten puitteissa.
LEIRITOIMINTA
Vuoden 2019 lopulla aloitettu alueen yhteisen kesäleirin suunnittelua jatkettiin leirinjohtaja Akseli
Ruorasen johdolla. Koronarajoitusten puitteissa leirin suunnittelukokoukseen lokakuussa osallistui
kahdeksan henkeä. Leirin tekijöiden ja staabin pestaaminen aloitettiin. Leiripaikaksi valittiin Lopen
Räyskälä.
KILPAILUT
HAP-turnausta tai muita alueen omia kilpailuja ei järjestetty koronatilanteen takia.

EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 2021
Hämeenlinnan alueen partiolaiset ry

SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan alueen partiolaiset. Nimestä voidaan käyttää lyhennettä HAP. Sen
kotipaikka on Hämeenlinna.
2§ Toiminta ja tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ja edistää Hämeenlinnan kaupungin ja
sen ympäristökuntien alueella toimivien rekisteröityjen partiolippukuntien toimintaa. Yhdistys
järjestää lippukunnille niiden tarvitsemaa partiotoimintaa ja koulutusta, pitää yhteyttä eri
sidosryhmiin ja edistää Hämeenlinnan seudun partiolippukuntien välistä yhteistyötä.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, panna toimeen
varainkeräyksiä sekä kerätä jäsenmaksuja. Yhdistys voi hakea avustuksia.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voivat olla Hämeenlinnan kaupungin ja sen ympäristökuntien alueella toimivat
rekisteröidyt partiolippukunnat, jotka ovat maksaneet yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain
päättämän jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus
voi erotta jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin se on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
4§ Kokoukset
Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä huhtikuun
loppuun mennessä.
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos siitä on
ilmoitettu kokouskutsussa ja kun kokousedustajille on annettu osallistumisohjeet.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä pyytää
sitä hallitukselta kirjallisesti tai jos hallitus pitää sitä aiheellisena. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella
jäsenellä on yksi ääni, jota käyttää jäsenlippukunnan sääntöjensä mukaisesti valtuuttama edustaja.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäviksi haluttavat asiat on jätettävä hallitukselle tammikuun 15.
päivään mennessä. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin tulee toimittaa jäsenille kirjallisesti tai
sähköpostitse kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat,
kokouksen paikka ja aika.

EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 2021

Yhdistyksen vuosikokouksessa:
• Päätetään yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja
toiminnantarkastuskertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille.
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.
• Valitaan hallitukselle puheenjohtaja.
• Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.
• Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali.
• Vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksu.
• Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja
toimintaa kuluvalle vuodelle.
• Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain
määräykset.
5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenet
valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava partion jäsenmaksun maksaneita henkilöitä.
Jäsenyhdistyksestä voi olla hallituksessa kerrallaan korkeintaan kaksi henkilöä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää
yhdistyksen toimihenkilöt sekä voi asettaa toimikuntia.
6§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen
nimeämä toimihenkilö yksin.
7§ Talous
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.
8§ Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään 2/3 kokouksessa
annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
9§ Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa vähintään kolmen kuukauden väliajalla
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen
purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa siirtyy sen omaisuus
partiotoiminnan tukemiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

Hämeenlinnan Alueen Partiolaiset Ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
YLEISTÄ
Vuosi 2021 on Hämeenlinnan alueen partiolaisten (HAP) 21. toimintavuosi. Hämeenlinnan alueen
partiolaiset tukee omalla toiminnallaan yhdistyksen jäsenlippukuntien välistä yhteistyötä
järjestämällä koulutusta, ohjelmatoimintaa sekä leirejä. Hämeenlinnan alueen partiolaiset tekevät
yhteistyötä Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten kanssa.

HALLINTO
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään maaliskuussa.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu parhaaksi katsomallaan tavalla vuoden aikana siten, että
vuosikokouksen päättämät asiat tulee hoidettua.

VIESTINTÄ
Yhdistys huolehtii jäsenviestinnästään sähköpostin, verkkosivujen sekä Facebookin ja Instagramin
avulla. Partiota markkinoidaan elokuussa järjestettävillä Elomessuilla, joissa HAP järjestää
partiomaista toimintaa ja esittelee partiotoimintaa alueella.

KOULUTUS
Hämeenlinnan alueen partiolaiset järjestää jäsenilleen vuoden aikana ryhmänohjaaja eli ROKkurssin. Kurssi alkaa syksyisin ja jatkuu seuraavaan kevääseen. Lisäksi yhdistys järjestää
kouluttajaillan tuleville ROK-kouluttajille keväällä.
Syyskuussa Hämeenlinnan alueen partiolaiset järjestävät Tervetuloa partioon -kurssin eli Terkkukurssin. Terkku-kurssi on tarkoitettu partion aloittaville uusille aikuisille.
Lisäksi HAP järjestää vuoden aikana vihjeiltoja vaihtuvin teemoin. Vihjeiltojen tarkoitus on tukea
lippukuntien johtajia omissa pesteissään. Vihjeiltojen pääpaino vuonna 2021 on kädentaidoissa.

OHJELMA
Helmikuussa pidetään perinteinen Ystävänpäiväluistelu, joka on suunnattu kaikille alueen
partiolaisille perheineen.
HAP järjestää vuoden 2021 aikana kaksi johtajakolmikoille suunnattua illallista (LPKJTSI).
Tapaamisissa kehitetään lippukuntien välistä yhteistyötä ja illat tarjoavat vertaistukea johtajille sekä
mahdollisuuden ajatusten ja ideoiden vaihtoon.

Syyskuussa järjestetään lilja-tapahtuma, jossa samoajat, vaeltajat ja aikuiset voivat suorittaa yhden
tai useamman liljan tarjolla olevista vaihtoehdoista.
Hämeenlinnan alueen partiolaiset ovat mukana itsenäisyyspäivän muistamistilaisuuksissa eri
sankarihaudoilla.
LEIRITOIMINTA
Alueen yhteinen kesäleiri pidetään 24.–31.7. Lopen Räyskälässä. Leirin rakennuspäivä on lauantai
24.7. ja purku tapahtuu sunnuntaina 1.8.2021. Sudenpennut ovat leirillä sunnuntaista perjantaihin
25.7.–28.9. ja muut ikäkaudet sunnuntaista lauantaihin 25.–31.7.2021. Leirille odotetaan noin 400
leiriläistä. Leirinjohtajana toimii Akseli Ruoranen Jaarlin Pojista. Leirin staabiin eli johtoryhmään
kuuluvat Elina Paloposki, Arto Niemelä ja Riikka Pirttilä Nummen Eränkävijöistä, Jouni Korhonen
Jaakon Samoajista, Minna Sundman Toijalan Eräveikoista/Parolan Eräveikoista ja HämeenlinnaVanajan seurakunnan partiotyöntekijä Maria Lehtovaara.
Vuoden 2021 aikana päätetään mahdollisen sudenpentu- ja seikkailijaleirin tai yhteisten
ohjelmapakettien tekemisestä kesälle 2022, jolloin ikäkauden tarpojista ylöspäin osallistuvat Kajo
2022 -Finnjamboreelle. Kajo järjestetään Hämeenlinnan Evolla 15.–23.7.2022.
KILPAILUT
HAP-turnaus on vuosittain vaihtuva lippukuntien välinen leikkimielinen kilpailu, jossa laji voi
vaihdella vuosittain. HAP-turnaus järjestetään toukokuussa.

VARAINHANKINTA
Hämeenlinnan alueen partiolaiset keräävät vuosikokouksen päättämät jäsenmaksut jäseniltään.
Hämeenlinnan alueen partiolaiset etsivät toimintaansa tukea tähtäimessä sankarihautojen kulujen
kattaminen. Hämeenlinnan kaupunki on myöntänyt avustusta alueleiriin ja vuonna 2020 saatu
Waldemar von Frenckell -säätiön avustusta käytetään johtajakoulutukseen.

HÄMEENLINNAN ALUEEN PARTIOLAISET RY
Tapahtumakalenteri 2021
Tammikuu
12.1.
ROK-kurssin (2020–21) tapaaminen
Helmikuu
8.2.

ROK-kurssin (2020–21) tapaaminen

Maaliskuu
9.3.
11.3.
22.3.

ROK-kurssin (2020–21) tapaaminen
Vuosikokous, Poltinahon seurakuntatalo ja etänä
ROK-kurssin (2020–21) tapaaminen

Huhtikuu
16.–18.4.
19.–25.4.

ROK-kurssin (2020–21) 2. viikonloppu
Partioviikko

Toukokuu
2.5.

HAP-turnaus
ROK-kouluttajailta

Kesäkuu
11.6.

LPKJTSI (johtokolmikot) 1/2021(piknik)

Heinäkuu
24.–31.7.

Alueleiri Räyskälässä, Lopella

Elokuu
7.8.
8.–9.8.

Elomessujen rakentelu
Elomessut, Verkatehtaan alue

Syyskuu
10.–12.9.

Lilja-tapahtuma (samoajat, vaeltajat, aikuiset)
Terkku-kurssi (Tervetuloa partioon)

Lokakuu
Rok-kurssi (2021–2022) 1-osa
Kädentaitovihjarit
Marraskuu
6.11.
LPKJTSI (johtokolmikot) 2/2021
Kädentaitovihjarit: havuseppeleen teko
Joulukuu
6.12.

Sankarihaudat

Esitys vuosikokoukselle

HÄMEENLINNAN ALUEEN PARTIOLAISET RY
TALOUSARVIO 2021
Varsinainen toiminta

tulot

menot

10. Koulutustoiminta
Rok -kurssi (65€ ja 20 hlö)
ROK -kouluttajaillat (15hlö)
Muu koulutus (vihjarit, terkku)

1300
0
0

€
€
€

1500
200
150

€
€
€

11. Ohjelmatoiminta
HAP-turnaus
LPKJTSI, piknic (30 hlö)
LPKJTSI, syksy (30 hlö)
Lilja-tapahtuma (20 hlö)
Itsenäisyyspäivän sankarihaudat
Elomessut

100
0
0
100
0
0

€
€
€
€
€
€

150
200
200
150
300
0

€
€
€
€
€
€

28635

€

30676

€

0

€

200

€

20. Hallinto
Kokoustarjoilut
Pankkipalvelumaksut
Patentti- ja rekisterihallitus

0
0
0

€
€
€

100
40
120

€
€
€

21. Varainhankinta
Jäsenmaksut (16 lpk, 45€)

720

€

0

€

0

€

0

€

Yhteensä

30855

€

33986

€

Tilikauden tulos

-3131

€

12. Leiritoiminta
Alueleiri, talousarvio erillisenä
13. Tiedotustoiminta
Verkkosivut
Hallinto

22. Lahjoitukset ja avustukset
Lahjoitukset

