
KELOTYTÖT RY TOIMINTAKERTOMUS 2021

Kelotytöt ry:n toiminnan teemana jatkui vuonna 2021 Minäkin johdan Pääkaupunkiseudun
partiolaisten piirin mukaisesti. Painotuksen mukaisesti olemme valmiita aktiviteetteja
hyödyntäen pyrkineet lisäämään johtamisen ja onnistumisen kokemuksia kaikissa ikäkausissa.
Edellisvuoden tapaan vuonna 2021 vallitseva koronaviruspandemia on näkynyt laajasti
lippukunnan toiminnassa. Monia tapahtumia on jouduttu perumaan tai siirtämään.
Perinteisten toteutustapojen lisäksi on hyödynnetty etäaktiviteetteja.

Kokoontumistilat

Vuonna 2021 lippukunnan kokoontumistilana toimi väistötila Tapiolan kirkon viereisessä
rakennuksessa. Lippukunnan käytössä on kaksi huonetta, WC ja suihku. Lisäksi käytössä on
varastotilaa kalusteille sekä ulkovarastossa, että sisätilassa. Alun perin muutto entisiin tiloihin kirkon
kellariin piti tapahtua joulukuussa 2021, mutta kirkon remontin viivästyessä muutto siirtyy vuodelle
2022.

Kokoontumistiloissa eli koloilla tapahtuu ryhmien viikottainen toiminta, hallituksen kokoukset ja
tapahtumien suunnittelukokoukset. Koronatilanteen vuoksi koloilla oleskelua on vuonna 2021
rajoitettu edellisvuoden tapaan. Esimerkiksi hallituksen kokoukset on pidetty etänä Microsoft
Teamsin välityksellä. Turvallisen toiminnan takaamiseksi koloilla on ollut saatavilla käsien
desinfiointiainetta, maskeja ja kuumemittareita sekä kertakäyttökäsineitä sekä siivousvälineitä.

Maaliskuussa 2021 kokoontumistilojen ulkovarastoissa sattui vesivahinko, kun lämmityksen säädön
yhteydessä työmiehet puhkaisivat patteriin reiän. Vuodon laajuus oli pieni ja tila saatiin kuivumaan
lähes heti tapahtuman jälkeen. Varastossa olleet tavarat siirrettiin sisätiloihin kuivumaan.
Merkittäviltä vahingoilta kaluston suhteen vältyttiin.

Kokoontumistilojen kunnosta ja varustelusta sekä muusta kalustosta vastaa ympäristöministeri
yhdessä ministeriönsä kanssa.

Kämppä

Kelotytöillä on vuodesta 2019 lähtien, Hakasiskoihin yhdistymisen myötä, ollut yhteinen
Eden-kämppä Kelovartijoiden kanssa. Eden sijaitsee Espoon Nuuksiossa osoitteessa Erä-Mattilan tie
1, 02780 Espoo. Kämpän huoltotarpeita ja varaamista sekä vuokraamista koordinoi yhdessä
Kelovartijoiden kannatusyhdistyksen edustajien kanssa Eden-vastaavat Saara Peltomäki (25 v) sekä
Siiri Perämaa (24v). Vuonna 2021 järjestettiin yhdet Eden-talkoot. Eden on ensisijainen vaihtoehto
ryhmien retkille, ja siellä ollaan vuonna 2021 järjestetty suurin osa niistä retkistä, jotka
koronavirustilanteen puitteissa pystyttiin järjestämään.



Hallinnollinen toiminta

Vuoden 2021 hallitus valittiin helmikuun vuosikokouksessa. Hallitukseen valittiin 8 jäsentä.
Ohjelmajohtajaksi vuonna 2021 valittiin Ella Mäkelä (23 v). Pestijohtajana ja hyvinvointiministerinä
toimi Neea Nukarinen (28 v). Viktoria Virolainen (22 v) toimi hallituksen sihteerinä vuonna 2021. Livia
Laine (25 v) jatkoi lisäksi hallituksessa valtiovarainministerin pestissä. Viestintäministeriksi valittiin
Meri Hakala (19 v) ja ympäristöministeriksi nimitettiin Rosa Kling (24v). Lisäksi hallituksen jäsenenä
toimi Emma Musse (17 v) ja jäsenrekisterinhoitaja Jasmin Ristolainen (23 v).

Lippukunnanjohtajan ja Lippukunnanjohtajan apulaisen paikka jäi täyttämättä varsinaisessa
vuosikokouksessa. Ylimääräinen vuosikokous järjestettiin maaliskuussa 2021, jolloin
lippukunnanjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mona Kling (22 v) ja
lippukunnanjohtajan apulaiseksi valittiin Alisa Järvelä (24 v).

Vuonna 2021 taloudenhoitajana toimi Kati Kling.

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kymmenen kertaa, noin kuuden viikon välein.
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin ajankohtaiset ja olennaiset lippukunnan asiat ja keskusteltiin
lippukunnan kehittämisestä, tapahtumista ja tilasta. Muille johtajille tiedotettiin hallituksessa
käsitellyt asiat sähköisten tiedotusvälineiden kautta.

Ministeriöiden toiminta

Vuonna 2021 johtajisto oli jakautunut neljään ministeriöön: valtiovarain-, ympäristö-, hyvinvointi- ja
viestintäministeriöön. Jokaista ministeriötä johti hallitukseen kuuluva ministeri.

Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriö hoiti varainhankintaa ja esimerkiksi tuotetilauksia. Niin joulukuusia kuin
adventtikalentereitakin myytiin kiitettävästi – kuusia 28 ja kalentereita 641 kappaletta.

Valtiovarainministeriö hallinnoi myös Kelotyttöjen omaa verkkokauppaa, josta kenen tahansa on
mahdollista tilata erilaisia Kety-tuotteita. Lippukuntamme ei toistaiseksi saa voittoa verkkokaupasta.
Valtiovarainministerinä toimi Livia Laine (25v.), kuusivastaavana Emmi Hirvenkari (22v.),
kalenterivastaavana Siiri Perämaa (24v.) ja nettikauppavastaavana Ella Mäkelä (23v.).

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö vastasi kokoontumistilojen siisteydestä, kalustohankinnoista ja niiden
kunnosta. Lisäksi ministeriön vastuulle kuului Eden-kämpän ylläpito. Vuonna 2021
ympäristöministeriö järjesti yhdet kolotalkoot sekä suunnitteli tulevaa muuttoa ja kaluston
inventaariota. Lisäksi järjestettiin yhdet Eden-talkoot. Ympäristöministeriöön kuuluivat
ympäristöministeri Rosa Kling (24v.), muutto- ja kalustovastaava Antti Aura (49v.) sekä
Eden-vastaavat Saara Peltomäki (25v.) ja Siiri Perämaa (24v).

Viestintäministeriö
Lippukunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä vastasi viestintäministeriö. Ulkoiseen viestintään
kuului jäsenistön ja huoltajien pitäminen ajan tasalla sähköpostitse, nettisivujen ja kuvapankin
ylläpitäminen ja sosiaalisen median päivittäminen. Sisäistä viestintää johtajien välillä hoidettiin eri
Whatsapp-ryhmien, Facebook-ryhmän ja Slack-sovelluksen avulla sekä sähköpostitse.
Viestintäministeriöön kuuluvat viestintäministeri Meri Hakala (19v) ja nettisivuvastaava Ella Mäkelä
(23v).

Hyvinvointiministeriö



Hyvinvointiministeriö vastasi johtajiston virkistystoiminnasta. Ministeriö järjesti johtajistolle
alkuvuodesta etätapahtumia kuten elokuvaillan ja etäkokkailua sekä syksyllä esimerkiksi
Escape-room-kokemuksen sekä keilailua. Hyvinvointiministeriöon kuuluu hyvinvointiministeri Neea
Nukarinen (28v).

Ryhmien toiminta

Kelotytöt toteuttaa Suomen Partiolaiset ry:n käyttämää partio-ohjelmaa, joka on jaettu viiteen
ikäkauteen. Vuonna 2021 partio-ohjelma on toiminut koronaviruksen takia osittain myös internetin
välityksellä sekä lyhyen ajan pelkästään ulkona toteutettuna ohjelmana. Onneksi kuitenkin
suurimman osan vuodesta nuorten harrastustoimintaa on ollut mahdollista järjestää lähitoimintana
paikan päällä. Ulkona toteutettua ohjelmaa suosittiin koko vuoden ajan.

Kevät 2021

Sudenpennut 7-9-vuotiaat
Lentävät Lehmät, johtajat: Meri Arasvuori (16v), Aino Pakarinen (16v) ja Jekaterina Zaiceva (16v)
Fiksut Laamat, johtajat: Meri Hakala (18v) ja Hulda Teittinen (17v)

Seikkailijat 10-11-vuotiaat
Mehukkaat vesimelonit, johtajat: Aura Hakala (15v), Ruska Karpansalo (16v) ja Victor Söderholm (15v)
Kekseliäät koiranpennut, johtajat: Vilma Ilmonen (18v) ja Emma Musse (16v)

Tarpojat 12-15-vuotiaat
Hattu-Hemulit, johtajat: Lotta Suotula (17v) ja Essi Mård (17v)
Pirkan Perunat, johtajat: Aino Aulanko (15v) ja Elisa Visti (15v)

Syksy 2021

Sudenpennut 7-9-vuotiaat
Luolakarhut, johtajat: Rosa Kling (24v), Siiri Perämaa (24v) ja Noora Torpo (24v)
Parveketuolit, johtajat: Aino Aulanko (16v) ja Elisa Visti (16v)

Seikkailijat 10-11-vuotiaat
Powerpossut, johtajat: Meri Hakala (19v) ja Hulda Teittinen (18v)
Ihme ihmiset, johtajat: Ruska Karpansalo (17v) ja Victor Söderholm (16v)

Tarpojat 12-15-vuotiaat
Masa-madot, johtajat: Essi Mård (18v) ja Lotta Suotula (18v)
Suolaiset sotalaivat, johtajat: Neea Nukarinen (28v) ja Klaara Huima (18v)
Tarpoja-ikäkauden vanhimmille osallistujille järjestetään viikkotoiminnan ohessa johtajakoulutusta.

Näiden viikottain tapaavien ryhmien lisäksi Kelotytöissä on toiminut vuonna 2021 seuraavat ryhmät:

Samoajat (15-17-vuotiaat), vaeltaja (18-22-vuotiaat) ja aikuiset (yli 22-vuotiaat) toimivat
johtajistotapahtumissa ja hyvinvointiministeriön järjestämissä tempauksissa yhdessä.

Perhepartio
Kelotytöt osallistui alueen yhteiseen perhepartiotoimintaan. Perhepartio kokoontui noin kahdesti
kuukaudessa.



Aikuislauma
Aikuislauma on vuonna 2018 perustettu ryhmä, jonka tarkoitus on antaa Tammen alueella partiosta
kiinnostuneille aikuisille mahdollisuus tutustua partio-ohjelmaan suorittamalla sitä ryhmässä.
Ryhmä tutustuu myös partiomenetelmään ja partiohistoriaan. Ryhmän toiminta on jatkunut
pääasiassa ulkotoimintana, jota on toteutettu kerran kuukaudessa. Kokoontumisissa on esimerkiksi
tutustuttu villiyrtteihin ja tehty sieniretki.

Johtajaneuvostotoiminta

Johtajaneuvostoissa kokoontuvat aina kerrallaan samaa ikäkautta johtavat johtajat.
Johtajaneuvoston tapaamisessa he saavat ryhmänjohtajan pestiin vertaistukea toisiltaan sekä tukea
ohjelmajohtajalta. Johtajaneuvostot kokoontuivat syksyllä ja keväällä. Partio-ohjelman
toteuttamiseen tukena on ollut ohjelmajohtaja Ella Mäkelä (23v). Kommunikaatio on toiminut
viestien välityksellä tai videopuheluilla koronaviruksen takia. Kaikilla ryhmänjohtajilla on yhteinen
whatsapp-vertaistukiryhmä matalan kynnyksen keskusteluun ja lisäksi kaikkien ikäkausien johtajilla
on omat yhteiset whatsapp-ryhmät, joissa kaikissa ohjelmajohtaja on mukana.

Koulutus

Lippukunta kannustaa johtajia kouluttautumaan tarjoamalla kaikille vähintään yhden ilmaisen
Tammen, Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n tai Suomen Partiolaiset ry:n kurssin toimintakautta
kohden. Vuonna 2021 kurssiosallistumisia varjosti edellisvuoden tapaan koronaviruspandemia, joka
johti vähäisiin kurssiosallistumisiin.

Kelotyttöjä osallistui seuraaviin koulutuksiin vuonna 2021:

SP koulutusohjaajakoulutus 2021  22.8.2021 1 henkilö
Partionjohtaja-peruskurssi 1 henkilö
Nuoren mielen ensiapu-kurssi 1 henkilö

Kati Kling ja Ella Hirvenkari olivat kouluttamassa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
Lippukunta-kurssilla.

Ansiomerkit

Vuonna 2021 Kelotytöt halusivat muistaa ansioituneita jäseniään ansiomerkein. Ella Hirvenkarille
myönnettiin Ketyn huiviholkki ja Aino Aulangolle Louhisuden solki.

Retkitoiminta

Tammikuussa 2021 oli määrä järjestää koko lippukunnan yhteinen talviretki, joka kuitenkin

jouduttiin perumaan pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi.

Keväällä ryhmienkin retkiä jouduttiin pandemiatilanteesta johtuen karsimaan. Kaksi ryhmää pääsi

kuitenkin tekemään päiväretken. Syksyllä kaikki sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaryhmät pääsivät

omien ryhmien kesken retkeilemään. Sudenpentulaumat tekivät päiväretken ja suurin osa muista

ryhmistä yöpyi retkellä lippukunnan Eden-kämpällä. Yhden ryhmän retki järjestettiin eri kämpällä.



Leiritoiminta

Vuonna 2021 Kelotyttöjen oli määrä osallistua Espoon partiotuen järjestämälle Väiski-leirille. Leiri
kuitenkin peruttiin koronavirustilanteen vuoksi kokonaan. Tämän johdosta Kelotytöt järjesti 21.-25.7.
oman koko lippukunnan kesäleirin partiokämppä Edenin ympäristössä Nuuksiossa. Leirinjohtajana
toimi Ella Hirvenkari. Tapahtuma oli onnistunut ja pääsimme näin myös leirin muodossa
juhlistamaan yhdessä lippukuntamme 60-vuotista taivalta.

Kilpailutoiminta

Keväällä Kelotytöistä osallistui kaksi vartiota etänä järjestettyyn virtuaaliseen Maailman nopeimpaan
pt-skabaan.

Vuonna 2021 Kelotyttöjä osallistui kahteen partiokilpailuun; syksyn alussa järjestettävään
perinteiseen partiotaitokisa Espoon punaseen sekä loppusyksystä kaupunkiympäristössä
järjestettävään salapoliisikilpailu Hiipivään Haamuun.

Lisäksi vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirretyt partiotaitojen SM-kilpailut järjestettiin lokakuussa, ja
siellä Kelotytöt näkyi järjestäjän roolissa. Riikka Torpo toimi rastipäällikkönä ja muita Kelotyttöjä
toimi rastihenkilöinä.

Lippukunnan yhteiset tapahtumat

Koronaviruspandemia vaikutti voimakkaasti partiotoimintaan vuonna 2021. Tammikuulle
suunniteltu Talviretki jouduttiin perumaan. Joulukuussa järjestettiin lippukunnan perinteinen
puurojuhla kaikille jäsenille sekä kuusimyynti.

Juhlavuosi

Juhlavuotta oli tarkoitus juhlistaa läpi vuoden erilaisilla tapahtumilla, mutta pandemiatilanne
vaikutti voimakkaasti suunnitelmiin. Kelotytöt pääsivät juhlimaan yhdessä 60-vuotista taivaltaan
heinäkuussa järjestetyllä kesäleirillä. Sen sijaan koko lippukunnan 60-vuotisjuhlatapahtuma
syyskuussa jouduttiin koronavirustilanteen vuoksi perumaan. Marraskuussa pystyimme
järjestämään suunnitellusti pienimuotoiset juhlat nykyisen ja entisen johtajiston kesken Matinkylän
Pirtillä.

Yhteistyö Tapiolan seurakunnan ja muiden partiotahojen kanssa

Yhteistyö Tapiolan seurakunnan kanssa jatkui hyvässä hengessä. Valitettavasti pandemian ja
Tapiolan kirkon remontin aiheuttamat epävarmuustekijät vaikuttivat siten, ettemme päässeet
osallistumaan adventinaaton myyjäisiin tai itsenäisyyspäivän lipunnostoon ja jumalanpalvelukseen.
Remontista ja muusta yhteistyöstä viestiteltiin seurakunnan Sepon Millan kanssa viestintäpalvelu
WhatsAppilla.

Kelotytöt osallistui myös vuonna 2021 lippukuntaryhmittymä Tammen toimintaan. Aluetapaamisiin
osallistuivat lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja ja pestijohtajat. Aluetiimiin kuului myös Saara
Peltomäki lippukunnanjohtajavalmentajana. Ella Hirvenkari toimi Tammi ry:n hallituksessa.



Ella Hirvenkari valittiin Espoon partiotuen hallitukseen. Hänet pestattiin myös johtamaan
Pääkaupunkiseudun partiolaisten partioviikon pop-up-kolo-projektia vuodelle 2022.

Kati Kling oli Pääkaupunkiseudun partiolaisten koulutusryhmän jäsenenä ja tulevan finnjamboree
Kajon saavutettavuuspäällikkönä. Kajon mestaripesteihin pestattiin vuoden, kouluttajana useilla
kursseilla 2021 aikana myös Riikka Torpo ja Antti Aura Kelotytöistä.

Talousasiat ja varainhankinta

Taloustilanne vuonna 2021 oli edelleen hyvä. Varainkeruuta tehtiin osallistumalla Suomen
Partiolaisten adventtikalenterikampanjaan, ja kalentereita myytiinkin huimat 641 kappaletta.
Kelotytöt myivät lisäksi jälleen joulukuusia yhteistyössä Aarnivalkean koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa. Kuusia myimme 28 kappaletta.

Kelotyttöjen tuotekauppa on yhä auki. Tuotteet valmistaa ja toimittaa Spreadshirt. Valikoimista
löytyy vaatteita kaikenikäisille, ja muun muassa kelopuulogolla varustettu kangaspussi ja muki.
Tuotteiden myynnistä ei vuonna 2021 otettu provisioita Kelotytöille.

Internetsivusto:
www.kelotytot.fi

Facebook -sivu:
http://www.facebook.com/kelotytot

Instagram:
@kelotytot

Snapchat:
@kelotytot

Kuvapankki: www.ketyn.kuvat.com

Lippukuntalehti: www.issuu.com/typlakety

Nettikauppa: spreadshirt.fi/kelotytot

Virallinen sähköpostiosoite:
kelotytotry@gmail.com

mailto:kelotytotry@gmail.com


KELOTYTTÖJEN TAPAHTUMAKALENTERI 2021

Tammikuu
6.1. Hallitusseminaari
22.1. Ilmoporrasilta
23.1. Johtajistoilta
24.1. Tammen aluetapaaminen
25.1. Etäjohtajistoilta

Helmikuu
2.2. 60-vuotisjuhlavuoden suunnittelupalaveri
3.2. Johtonelikon tapaaminen
24.2. Kelotyttöjen vuosikokous

Maaliskuu
3.3. Johtajiston kokous
5.–6.3. Lpkj-kurssi
14.3. Tammen strategia mittarit-ilta
18.3. Ympäristöministeriön tapaaminen
20.3 Nuoren mielen Ea- Koulutus
21.3. Pestijohtajien kokous
22.3. Johtonelikon kokous
24.3. Vuosikokous part 2

Huhtikuu
5.4. Johtavien johtajien ilta
18.4. Tammen aluetapaaminen
19.4. Maailman nopein pt-skaba
20.4 Johtonelikon kokous
21.4 Viestinnän kokous
22.4. Hallituksen kokous
22.4. Johtonelikon kokous
24.4. Lpkj-kurssi
29.4. Etäjohtajistoilta

Toukokuu
8.5 Hattu-hemulien päiväretki
17.5. Ankkurien iltaretki
24.5 Hallituksen kokous
30.5. Etägrilli-ilta

Kesäkuu
16.6. Kesäleirikokous



Heinäkuu

14.7. Kesäleirikokous
21.-25.7. Kesäleiri'21

Elokuu

9.8. Kolotalkoot
16.8. 60-vuotisjuhlien suunnittelupalaveri
27.-29.8. Johtajatulet

Syyskuu

5.9. Hallituksen kokous
9.9. Ryhmänjohtajakoulutuskokous
17.9. Sudenpentujohtajien johtajaneuvosto
20.9. Ankkurien syysretki
25.9. Luolakarhujen päiväretki
27.9. 60-vuotisjuhlien suunnittelukokous
29.9. Johtajistoilta: pakopeli

Lokakuu
1.-3.10. Partiotaitojen SM-kisat Käännekohta 2020
4.10. Partiojohtajan peruskurssi 05/21
8.10-10.10 Ihmeihmisten retki
9.10 Parveketuolien päiväretki
13.10. Hallituksen kokous
25.10. 60-vuotisjuhlien suunnittelukokous

Johtajistoilta

Marraskuu
5-7.11 Suolaisten sotalaivojen retki
8.11. 60-vuotis juhlien suunnittelukokous
11.11. Ryhmänjohtajakoulutuskokous
18.11. Puurojuhlan suunnittelu/ryhmänjohtajakoulutuskokous
20.11 Ketyn 60v vuosijuhla
22.11 Hallituksen kokous



Joulukuu
2.12. Talviretken ohjelmakokous/ ryhmänjohtajakoulutuskokous
3.-5.12 Masa-matojen retki
4.12 Toiminnansuunnittelu
4.12 Johtajistoilta
14.12 Puurojuhla
14.12 Hallituksen kokous
16.12 Kuusimyynti


