
2019 Viherlaakson Peurat ry. Toimintakertomus 2019 
 
YLEISTÄ 
 
Lippukunnan 33. toimintavuonna toiminta oli eräpartiomaista. Lippukunnan ulkopuolisia 
suhteita on pidetty yllä osallistumalla niin Järvi-Espoon Eräpartiolaisten (Järeä:n) kuin 
Espoon Partiotuen(EPT:n) ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa:n) kursseille, leireille 
ja kisoihin, sekä muihin tapahtumiin. Toiminta on ollut aktiivista ippukuntaryhmittymässämme 
Järeässä, jonka muodostavat Kara-Karhut, Kilon Kipinät, Oravanmarjat, Pitkäjärven 
Vaeltajat, Toimen Pojat ja Viherlaakson Peurat (ViPe). Järeä ei perinyt tänä vuonna 
jäsenmaksua. Lippukuntamme jäsenmäärä on tammikuussa 2020 141. 
 
 
 
TAVOITTEET VUOTEEN 2020 MENNESSÄ: 

1.  Partiotoiminta ViPessä on erähenkistä ja laadukasta 
2.  Aktiivisia jäseniä kaikissa ikäluokissa 
3.  Laadukasta toimintaa kaikille ikäkausille 
4.  Sopivat pestit ja tarpeeksi tukea johtajille  

 
TAVOITTEIDEN ARVIOINTI 
 
1. Partiotoiminta ViPessä on erähenkistä ja laadukasta 
Keinoiksi tämän tavoitteen toteuttamiseksi asetettiin vuoden 2019 alussa: 

- Toimintasuunnitelmien teko yhdessä ja tukeminen siinä 
- Varmistaminen, että on ulkokokouksia ja retkiä 
- Materiaalipankki retkien suunnittelemiseen ja sen käytön tukeminen 
- Retkien valvonta 

- Kisat ovat valmiiksi järjestettyä eräohjelmaa 
- Kisakammo veks ja vartiot kisaamaan 

- Suomen Partiolaisten Ulos koloilta -kampanjaan tarttuminen 
- Viikkotoimintaan saa käyttää rahaa 
- Ryhmien aktivoiminen esimerkiksi aktiivisuuskilpailun avulla 

 
Toimintasuunnitelmien teko yhdessä osoittautui haasteelliseksi niukkojen tukevien 
resurssien sekä vähäisen vartionjohtajien läsnäolon takia. Toimintasuunnitelmien perään 
kyseltiin, mutta varsinainen tukeminen ja rakentavan palautteen anto jäi edellä mainituista 
syistä vähäiseksi. Samoista syistä retkien järjestelyjen tukeminen ja valvominen oli vaikeata. 
Materiaalipankki ViPellä on olemassa, mutta tietoa sen olemassaolosta ei olla saatu 
kunnolla jalkautettua vartionjohtajille. 
 
Ainoastaan sudenpennut ovat lähteneet lippukunnan ulkopuolelle kisaamaan ja tarttuivat 
Ulos koloilta -kampanjaan. Syyksi arveltiin, että koska tapahtumat ovat nuorille 
vartionjohtajille vieraita, kynnys lähteä niihin on korkea. 
 



Viikkotoimintaan käytettiin vuonna 2019 jonkin verran rahaa, mutta ei niin paljoa kuin 
budjetoitiin. Erityisesti nuoret vartionjohtajat eivät käyttäneet koko budjettiaan. Potentiaalisia 
syitä ovat uskalluksen puute ja se, että nuorilla vartionjohtajilla ei välttämättä ole 
maksuvälineitä. 
 
Aktiivisuuskilpailu järjestettiin, mutta se ei aktivoinut ryhmiä toivotulla tasolla. Kilpailun 
markkinointi jäi vähäiseksi, minkä takia ryhmät eivät ehkä tarttuneet siihen kunnolla.  
 
Tämän arvioinnin valossa partiotoiminta ViPessä ei ollut vuonna kovin erähenkistä ja 
laadukasta, mutta toimintaa kuitenkin oli. Keinot eivät toimineet aktiivisten vartionjohtajien 
(pääosin n. 14-vuotiaita tyttöjä) kohdalla, koska he eivät tiedä vielä kunnolla miten asiat 
toimivat, eivätkä tämän takia ehkä uskalla toimia. Passiivisten vartionjohtajien (pääosin n. 
14-vuotiaita poikia) kohdalla lippukunnan johdolla ei ollut yhteyttä heihin, joten heidän 
johtaminen on erittäin haasteellista. Kuitenkin, sudenpentujen toiminta oli erähenkistä ja 
laadukasta.  
 
2.  Aktiivisia jäseniä kaikissa ikäluokissa 
Keinoiksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetettiin vuoden 2019 alussa:  

- Jäsenmääriltään ja aktiivisuuksiltaan sudarit, seikkailijat, tarpojat hyvällä mallilla 
- Jäsenten säilyttäminen laadukkaalla toiminnalla 

- Samoajien aktivointi kivan tekemisen kautta 
- Omaa ohjelmaa, vj-tukea ja vastuun ottamista sopivassa  

- Johtajien pitäminen toiminnassa mukana 
- Peuraparlamenttikonseptin uudistus; tavoitteena asiasisällön ja mukavan 

tekemisen yhdistäminen 
- Auttamisen ilmapiiri ja positiivisen palautteen muistaminen 

- Yhteiseen johtajatoimintaan osallistumisen ja esimerkin kautta 
- Pyritään välttämään turhaa negatiivista palautetta 

- Ei syyllistetä, vaikka joku ei olisi ollut aktiivinen; ei siten karkoteta 
ketään vaan toivotetaan ennemmin tervetulleeksi takaisin 

 
Tähän tavoitteeseen päästiin; jäsenmäärä on pysynyt kutakuinkin samana, vaikka kautta 
linjan toiminta ei ole ollut laadukasta. Ryhmähenki on hyvä, mutta seikkailijapoikien henki on 
kärsinyt välttävästä vartionjohtamisesta.  
 
Samoajien ja johtajien aktivointia toteutettiin samoajaryhmän ja peuraparlamenttikonseptin 
uudistuksen muodossa, mutta ne eivät lähteneet toimimaan kunnolla. Aktiivisilla johtajilla on 
niin paljon partiota jo valmiiksi, että ylimääräiseen toimintaan ei riitä intoa osallistua. 
Passiivisiin johtajiin taas ei ole yhteyttä, joten heitä ei saa innostumaan. Johtajiston ilmapiiri 
on ollut aktiivisten johtajien osalta hyvä, avulias ja rakentava. 
 
3.  Laadukasta toimintaa kaikille ikäkausille 
Keinoiksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetettiin vuoden 2019 alussa: 

- Samoajatoiminnan jatkaminen 
- Peuraparlamenttikonseptin uudistus 



- Asiasisältöä ja kivaa ohjelmaa; sekä johtajien tukemista että myös 
hauskanpitoa esim. saunomista ja syömistä 

- Ikäkausivastaavien hommat 
- Tosujen teon ja retkien suunnittelun tukeminen 
- Ikäkausivastaavat ohjaa ryhmien toimintaa 

- Luokkasuoritukset hyviä välietappeja vartioille 
- Kannustaminen lippukunnan ulkopuolisiin tapahtumiin ja toimintaan 

- Sekä johtajia että ryhmiä 
 
Samoajatoimintaa ei jatkettu resurssipulan ja osallistujakadon takia. Lippukunnan samoajat 
kuitenkin käyvät lippukunnan ulkopuolisissa tapahtumissa. Peuraparlamenttikonseptin 
muuttamista kokeiltiin, mutta se ei lähtenyt toimimaan odotetulla tasolla.  
 
Ikäkausivastaavan hommat on koettu lippukunnan suhteellisen pienen koon takia turhaksi 
välikädeksi. Lisäksi tukea ja toiminnan ohjausta ei ole saatu tehtyä sekä ikäkausivastaavien 
että vartionjohtajien innon puutteen takia. Luokkasuorituksiin eli riihityksiin ollaan kuitenkin 
osallistuttu. 
 
Johtajat ovat osallistuneet lippukunnan ulkopuolisiin tapahtumiin aktiivisesti, mutta ryhmät 
eivät. Potentiaalinen syy on se, että koska johtajat eivät ole aikanaan vartiolaisina käyneet 
ko. tapahtumissa, niin oman ryhmän vieminen tapahtumiin on vierasta eikä siksi viedä.  
 
Toimintaa on siis ollut kaikille ikäkausille, mutta laadukkuuden taso on vaihdellut. 
 
4.  Sopivat pestit ja tarpeeksi tukea johtajille  
Keinoiksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetettiin vuoden 2019 alussa: 

- Pestikeskusteluja ollaan pidetty jo hyvin 
-  keskitytään entistä enemmän jatkuvan tuen antamiseen 

- Välipestikeskusteluja jatkuville pesteille 
- Kannustetaan kouluttautumaan kursseilla 
- Pestiparien suosiminen erityisesti nuorempien pestaamisessa 
- “Nuorempien” johtajien mukaan tempaaminen hyvällä me-hengellä 

- esimerkin näyttäminen ja sillä johtaminen 
 
Pestikeskusteluille ja välipestikeskusteluille ei olla koettu tarvetta, joten niitä ei olla juurikaan 
pidetty. Tämä on toisaalta näkynyt epävarmuutena siitä, mitä pestatun pitäisi saada aikaan 
sekä tuki on ollut vähäistä. Nuoremmat johtajat (n. 15-vuotiaat tytöt) saatiin temmattua hyvin 
mukaan toimintaan, ja heitä pestattiin usein pestipareittain pestin keventämiseksi. Kursseille 
ei olla juurikaan osallistuttu.  
 
Pestit ovat siis olleet sopivia, mutta tukemiseen ei olla keskitytty tarpeeksi. 
 
 
 
 
 



TOIMINTATILAT 
 
Kevään ja syksyn toimintakausien aikana vartioiden, sudenpentujen ja johtajien kokoukset 
pidettiin enimmäkseen Rajamännynkuja 8:ssa, joka on lippukunnan pääasiallinen 
toimintatila. Lisäksi yksi sudenpentulauma kokoontui säännöllisesti Lehtohovin 
kokoontumistilassa (Viherkallionkuja 5), jossa on edelleen sisäilmaongelma. Molemmat tilat 
omistaa Espoon tuomiokirkkoseurakunta, eikä tilojen käytöstä peritä vuokraa. 
Rajamännynkujan kokoontumistiloihin mahtuu yksi ryhmä kerrallaan, mutta tunnin mittaisia 
kokoontumisaikoja oli riittävästi kaikille ryhmille. 
 
 
TOIMINTAYKSIKÖT 
 
Vartiot ja laumat kokoontuivat kerran viikossa. Kokoukset sijoittuivat rajamännyn kololle sekä 
lehtohovin kololle. Johtajaneuvosto ja hallitus pitivät yhdistetyn kokouksen noin kerran 
kuukaudessa. Lisäksi kerran kuussa järjestettiin kaikille johtajille suunnattu tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus Peuraparlamentti. Projektien ja tapahtumien suunnitteluryhmät 
kokoontuivat tarpeen vaatiessa. 
 
Sudenpentuosasto 
 
Kevään ja syksyn  aikana kokoontui kaksi laumaa. Vasat ja Matzamat. Lisäksi keväällä 
kokoontui Oribit, jotka siirtyivät syksyllä Vapiti vartioon. Vasojen johtajistossa tapahtui 
muutoksia, Matzamat pysyivät ennallaan. Sudenpennut (7-10 vuotiaat) suorittivat Suomen 
Partiolaisten sudenpentuohjelmaa. 
Vuoden 2019 kokoonpano laumojen osalta oli seuraava: 
  

Ryhmä Johtaja(t) 
Kevät 

Johtaja(t) 
Syksy 

Lapset 
(kevät) 

Lapset 
(syksy) 

Retkiä & 
kisoja 
(kevät) 

Retkiä & 
kisoja 
(syksy) 

Oribit Anna-Maih
a Dilström, 
Maija 
Piirainen 

- 5 - 2 - 

Matzamat Tiia 
Immonen 

Tiia 
Immonen, 
Anna-Maij
a Dillström 

12 10 2 2 

Vasat Kaisa 
Koivisto, 
Ella Jokela 

Kira 
Mäkinen, 
Ona 
Westerlun
d 

6 10 1 2 

 
 



Vartio-osasto 
 
Kevätkaudella ViPessä toimi kahdeksan vartiota ja syksyllä seitsemän vartiota. Seikkailija 
vartiot (10-12 v.) suorittivat Järeän III-luokan ohjelmaa, tarpojat(12-14v.) Järeän II-luokan 
ohjelmaa ja samoajat(15-18v.) Järeän I-luokan ohjelmaa, kaikkia mukautettuna SP:n 
ohjelmaan. Loppusyksystä tarpoja ikäiset ryhmät Pampa ja Gaselli yhdistyi yhdeksi 
ryhmäksi. 
 
 
 
Kevät: 

Ryhmä Johtajat Lapset Retkiyöt 

Alppikauris Rosa Mäkinen, 
Riina Nummila 

7 tyttöä 1 

Pudu Panu Torstila, 
Joona 
Nummela, 
Lauri 
Tuominen, 
Nuutti Äyräs 

9 poikaa 1 

Muntjakki Siiri Lehtinen. 
Maisa 
Mäntykallio 

5 tyttöä 1 

Pampa Markus 
Nyström, Ahti 
Aunola, Topi 
Mäkelä 

6 poikaa 1 

Vapiti Sara Mäkinen, 
Jannika Roto 

3 1 

Guemuli Risto Ilomäki, 
Eetu Äyräs 

 - 

 
 
Syksy 
 

Ryhmä Johtajat Lapset Retkiyöt(ryhm
ä) 

Alppikauris Rosa Mäkinen, 
Riina Nummila 

7 tyttöä 1 

Pudu Panu Torstila, 
Joona 

9 poikaa 1 



Nummela, 
Lauri 
Tuominen, 
Nuutti Äyräs 

Vapiti Inka Immonen, 
Anette 
Dillström 

5 tyttöä 1 

Muntjakki Siiri Lehtinen. 
Maisa 
Mäntykallio 

5 tyttöä 1 

Pampa Markus 
Nyström, Ahti 
Aunola, Topi 
Mäkelä 

6 poikaa 2 

Gaselli Veera 
Vuorenmäki, 
Iiris Virtanen 

9tyttöä 2 

Yht  41 8 

 
 
Samoaja- ja vaeltajaosasto  
 
Lippukunnan vaeltajatoiminta on keskittynyt pääosin johtajatehtäviin. Johtajat ovat 
osallistuneet kilpailuihin ja tehneet omatoimisia retkiä sekä osallistuneet aktiivisesti EPT:n ja 
piirin toimintaan, kuten EPT:n Vimma-viikonloppuihin 
 
Kevään aikana toimi samoajaryhmä Guemuli jonka tarkoituksena oli  tuoda vastapainoa 
samoajien muuten pestipainoitteiseen partioarkeen. Ryhmä on kokoustanut yhden-kahden 
viikon välein, ja kokousten teemat ovat noudattaneet sykliä vj-valmennus, oma 
partio-ohjelma ja läksypuuhis. Kokouksissa käy vaihtelevasti porukkaa ja johtajia on yritetty 
innostaa tulemalla paikalle. Kokouksissa luodaan ryhmähenkeä, autetaan vartioiden 
vaikeissa tilanteissa ja pidetään hauskaa rennolla meiningillä. Syksyllä Guemulin toiminta jäi 
tauolle. 
 
 
RETKI- JA LEIRITOIMINTA  
Tammikuussa pidettiin lippukuntaretki Fabelo Kiljavan leirikeskuksessa Nurmijärvellä, 
osallistujina  73 vipeläistä. Tapahtuman johti Sara Mäkinen partiojohtaja kurssin lopputyönä. 
Retken ohjelmaan kuului partiotaitojen opettelua talvisessa luonnossa, yhteistä tekemistä, 
sekä muihin vipeläisiin tutustumista. Retken teemana oli sadut ja tarinat. 
 
Helmikuussa järjestettiin johtajille tarkoitettu suunnittelu viikonloppuretki Perunasalaatti, 
jonne osallistui  25 johtajaa. Keväällä ja syksyllä vartiot retkeilivät yönyli avotulimajoittein 



Nuuksiossa. Sudenpentulaumat pitivät viikonlopun mittaisia retkiä Nuuksiossa. Yön yli 
kestäneillä retkillä laumat majoittuivat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja muiden 
lippukuntien partiokämpillä. Syksyllä järjestettiin seikkailijoille suunnattu yhteinen retki 
nuuksiossa, sekä tarpojille suunnattu retki Inkoossa Kavalahdessa. 
 
Kesällä osallistuimme Järeän ja Huuhkajaportin vartijoiden yhteiselle kesäleirille Pihkalle. 
Leirille osallistui 42 vipeläistä partiolaista. Leirin osallistujamäärään vaikutti samaan aikaan 
järjestetty kansainvälinen Jamboree-leiri Yhdydvalloissa. Leiriläiset pääsivät tutustumaan 
muihin Järeän  alueen partiolaisiin, kehittämään partiotaitojaan ja nauttimaan yhteisestä leiri 
kokemuksesta. Johtajaikäiset (15 vuotiaat ja vanhemmat) osallistuivat leirin järjestämiseen 
eri kokoisissa ja jokaisen osaamiseen sopivissa vapaaehtoistyökokonaisuuksissa, joita 
kutsumme pesteiksi. Leirin viestintätiimissä toimi lippukunnastamme Silja Aunola, sekä 
huoltotiimissä Jonatan Järvinen, Eetu Äyräs ja Jon Westerlund.  
 
Kesällä seitsemän samoajaikäistä vipeläistä osallistui maailmanlaajuiselle partioleirille 
Jamboreelle Yhdysvaltojen West Virginiasssa. Leiri koostui viikon oheismatkasta, jonka 
aikana kierreltiin Yhdysvaltoja, sekä kahden viikon leirista Bechtel Summit Reservessä West 
Virginiassa.  
 
 
KILPAILUTOIMINTA 
 
Lippukunnan jäsenistöä on vuoden aikana osallistunut eritasoisiin partiotaitokilpailuihin. 
Kisaamiseen on innostettu niin ryhmiä kuin johtajia, ja menneenä vuonna kisanneista löytyi 
molempia. VIherlaakson Peurojen edustusta on ollut sekä EPT:n Pinkki- että 
Punkku-kilpailuissa ja Suomen mestaruustason partiotaitokilpailussa. 
 
 
KOULUTUS- ja RIIHITYSTOIMINTA 
 
Lippukunnan johtajista kaksi osallistui PäPan järjestämille johtamiskursseille, yksi 
Partiojohtajien peruskurssille ja toinen Partiojohtajien jatkokurssi Ko-Gille (koulutus jatkuu 
vielä vuoden 2020 puolelle). Lisäksi Vipestä osallistui kaksi kurssilaista ja yksi kouluttaja 
Järeän yhteiselle vartionjohtaja kurssille. Kurssi järjestettiin kahdessa osassa peräkkäisinä 
viikonloppuina alkusyksystä Inkoon Kavalahdessa sekä Nuuksiossa.  
Lippukunnan kokeneempi johtajisto tarjosi johtajatehtävissä toimiville henkilöille vertaistukea 
ja koulutusta Peuraparlamenteissa sekä yksilöllisesti tarpeen mukaan. 
Riihityksistä eli ikäluokan loppututkinnoista järjestettiin sekä keväällä että syksyllä yhdessä 
Järvi-Espoon Eräpartiolaisten kanssa III- ja II-luokanriihitykset. I-luokan tutkintoa järjestettiin 
Järeän kanssa yhdessä talvella. Loppukokeiden ja Peikon Puikauksen järjestelyvuoroja 
kierrätettiin totuttuun tapaan Järeän lippukuntien välillä.  
 
 
 
 
 



MUU TOIMINTA  
 
Lippukunnalla oli edustajia paikalle Viherkallion koulun Marrasmarkkinoilla. Tapahtumassa 
mainostettiin lippukunnan toimintaa ja myytiin adventtikalentereita.  
 
Itsenäisyyspäivää juhlistettiin perinteisesti osallistumalla Järeän yhteiseen seppeleenlaskuun 
sankarihaudoilla, sekä lippukunnnan omalla juhlalla Viherkallion koululla. Juhlassa palkittiin 
ansioituneita partiolaisia, esiteltiin ryhmiä ja muisteltiin mennyttä partiovuotta. Juhlissa oli 
perinteiset vanhempainneuvoston tarjoamat kakkukahvit. 
 
 
HALLINTO 
 
Lippukunnan vuosikokous pidettiin helmikuussa. 
Toimintaa johti hallitus. Hallitus kokoontui noin kolmen viikon välein johtajaneuvostojen 
yhteydessä, lukuunottamatta kesäkuukausia ja vuodenvaihteen aikaa, jolloin lippukunnan 
viikkotoiminta oli lomien vuoksi tauolla. 
 
Hallitus 2019:  
 

Lippukunnanjohtaja: Ona Westerlund 
 

Jäsen: Risto Ilomäki, (pestijohtaja, lippukunnan varajohtaja) 
 
Jäsen: Kira Mäkinen,  (ohjelmajohtaja) 

 
Jäsen: Ella Jokela,  (jäsenrekisterinhoitaja) 

 
Jäsen: Roosa Turkia 

 
Lippukuntaa edusti piirin, aluejärjestöjen, lippukuntaryhmittymän, seurakunnan, kaupungin ja 
muiden sidosryhmien kokouksissa pääsääntöisesti lippukunnanjohtaja ja hänen estyneenä 
ollessaan lippukunnan varajohtaja. Kirjanpidosta ja rahankäytön valvonnasta vastasi 
talouspäällikkö. Vuonna 2019 talouspäällikkönä toimi Sonetta Roto, jonka hallitus valitsi 
tehtävään ulkopuoleltaan. Tilikauden aikana lippukunnan toiminnantarkastajina toimivat 
Kaisa Koivisto ja Linda Pynnönen, varatoiminnantarkastajina Petra Tuomiranta ja Olli 
Leirimaa. 
 
TALOUS  
 
Tilikauden tulos oli ylijäämäinen, 2879,33 euroa. Varsinainen toiminta jäi miinukselle 
3894,53 euroa ja avustuksia saimme yhteensä 4713,00 euroa. Summat ovat lähellä 
edellisvuoden summia. 
 
Rahaa kului budjetoitua vähemmän lähes kaikilla osa-alueilla, huomattavimmin varsinaisen 
toiminnan alla, jossa isoimmat summat muutenkin pyörivät. Myöskään merkittäville 



kalustohankinnoille ei tullut tarvetta. Pankin veloittamat palvelumaksut kallistuivat hieman, 
mikä näkyi pankkikulujen kasvamisena.  
 
Taloudellisesti lippukunnan merkittävin tapahtuma oli kesäleiri Pihka, jonka osallistujamaksut 
kiersivät lippukuntamme tilin kautta. Toiseksi suurin oli tammikuinen lippukuntaretki, jonka 
järjestämistä lippukunta tuki noin 650 eurolla kerättyjen retkimaksujen lisäksi.  Myös muuta 
retkeilyä tuettiin taloudellisesti. Avustuksia saatiin hieman edellistä vuotta enemmän, mikä 
tasoittaa tämän vuoden heikompaa adventtikalenterien myyntitulosta. Lippukunta ei perinyt 
jäsenmaksuja, eikä maksanut jäsenmaksua Järvi-Espoon partiolaisille, joka ei sitä enää 
perinyt kuten aiemmin.  
 
VARAINHANKINTA 
 
Tänä vuonna Partiolaisten Adventtikalenterien hintaa nostettiin 7 eurosta 10 euroon. 
Kappalemääräinen myynti tipahti hieman myös aktiivisten ryhmien vähennyttyä. Kalentereja 
myytiin 517  kappaletta. Tuottoja kalentereista saatiin noin 2300 euroa.  
Omatoimisen varainhankinnan puitteissa lippukunnan johtajisto myös paistoi lettuja sekä myi 
mehua Viherlaakso-päivänä. Tapahtuma on meille lähinnä tilaisuus esitellä partiotoimintaa 
viherlaaksolaisille, eikä ole lippukunnan talouden mittakaavassa merkittävä tulonlähde. 
Viherlaakson Peurat ry sai avustuksia Espoon kaupungilta ja Espoon 
Tuomiokirkkoseurakunnalta. Lippukunta ei perinyt jäsenmaksua. 
 
VIESTINTÄ 
 
Huoltajia ja johtajia tiedotettiin noin kerran kuukaudessa ilmestyvässä sähköpostitiedote 
Tähdenlennossa ajankohtaisista asioista. Lippukuntalehti paperitähteä ei julkaistu vuoden 
2019 aikana kertaakaan. Syksyllä 2019 toimittu lehti julkaistaan mahdollisesti vuoden 2020 
aikana. Lippukunnan johtajiston sisäiseen viestintään on panostettu ja sitä on keskitetty 
WhatsApp-palveluun. Nettisivujen blogia on päivitetty vuoden aikana aktiivisesti ja sivut on 
pidetty muutenkin ajantasaisina. Lippukunta näkyi myös sosiaalisissa medioissa, etenkin 
Instagramissa, jossa seuraajamäärä on vuoden aikana kohonnut huomattavasti. 
Facebookissa on myös jonkun verran sisältöä, etenkin viime keväältä. Viestintätiimi 
kokoontui vuoden aikana kolmesti ja lisäksi kouluttautui yhdessä kahteen otteeseen. 
 
 


