Pohjan
Tähti

1/2019

LPKJ
Johannes Miesmaa
ALPKJ
Riku Niemelä
LUOTSIT
SPO: Kaisa-Leena "Kaikku" Väisänen
SKO: Jenni Impola
TAO: Emilia Körkkö
SMO: Anniina Haanpää, Heikki
Martikainen
VLO: Heidi Silvén
Aikuisvastaavat: Tarja Kankaanpää,
Saana Korkiala
Nettisivut:
pv.onmky.fi

TÄSSÄ NUMEROSSA:
Painavaa Sanottavaa......................... 3
Mitä kuuluu....................................... 4
Sudenpentujen majavaretki............6
Jymyjuhlat.......................................... 7
Ketun reissu......................................8
Okon sipsikokous............................9
Koho19 - piirin kevätkisat........... 10
10-teltta.......................................... 13
Arkiston helmi............................... 18
Partioviikon juhlahumua.............. 19
Puuhanurkkaus...............................20
Niihä oli........................................... 21
Somepoiminta.................................23

Pohjan Tähti on Oulun NMKY ry:n
partiolippukunta Pohjan Veikkojen
virallinen jäsenlehti.

INSTAGRAM:
@pohjanveikot
SNAPCHAT:
@pohjanveikot

POHJAN TÄHTI NETISSÄ:
pv.onmky.fi/pohjantähti

Päätoimittaja
Piia Jolanki

JUTUT LEHTEEN:
pohjantahti.pv@gmail.com

Toimittajat:
Aada Rehnberg
Eveliina Arvola
Jenni Impola
Pilvi Jolanki
Valtteri Kuorilehto

Etukannessa: Pegasus talvileirin
hiihtoretkellä. Kuva: Tiia Niemelä
Takakannen tyttö: Riku ja Joose
sirkustelemassa Hypyssä.
Kuva:Valtteri Kuorilehto

22

PAINAVAA SANOTTAVAA
Kesäleirit on nyt leireilty ja lomat lomailtuna. Pian kokoukset taas alkavat,
Ynnin kellari täyttyy partiolaisista ja uusi partiovuosi lähtee käyntiin.
Kulunut vuosi toi kaikille varmasti paljon uusia haasteita, kuin myös uusia
tuttavuuksia ja kokemuksiakin.
Ja kuten varmaan huomasitkin, Pohjan Tähti teki vihdoinkin paluun
vuoden tauon jälkeen uuden toimituksen voimin.
Olemme halunneet kehittää lehteä säilyttämällä vanhaa, mutta myös
lisäämällä jotain uutta. Uutta sisältöä ovat muun muassa etä-pohjanveikkojen kuulumisista kertova "Mitä kuuluu?"-palsta, toiminnallinen
Puuhanurkkaus, sekä Arkiston helmi, jossa julkaistaan uudelleen aikaisemmasta Pohjan Tähdestä tuttu juttu. Vanhoja tuttuja palstoja puolestaan ovat
muun muassa 10-teltta ja lähestulkoon legendaarinen Niihä oli.
Olemme halunneet tuoda lehteen sisältöä jokaisesta ikäkaudesta. Tällä kertaa olemme saaneet juttuja ryhmien omista retkistä ja kokouksista, mutta se
voi olla myös esimerkiksi vartioesittely, haastattelu tai jotain aivan muuta.
Vain taivas on rajana.
Toivomme, että nautitte lukuhetkistänne ja viihdytte Pohjan Tähden
parissa. Hyvää alkavaa syksyä kaikille!
Päätoimittaja
Piia Jolanki
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MITÄ KUULUU?
”Mitä kuuluu?” on uusi juttusarja, jossa kerrotaan muualla asuvan
pohjanveikon kuulumisia. Ensimmäisessä jutussa kuulemme entisen
lippukunnanjohtajan ja edelleen aktiivisen partiolaisen Sara Miesmaan
kuulumisia.
Miten sinulla
menee tällä hetkellä?
Hyvin! Helsinkiin on puhjennut täysi
kesä, eikä vielä ole edes vappu!
Miksi ja milloin aloitit partion?
Luokkakaverit pyysivät mut mukaan
Pohjan Veikkojen laskiaisriehaan v. 1998.
Sara kuvassa oikealla
Laskiaisriehassa oli tosi kylmä, tosi
pimeää ja laskiaspullat olivat jäässä, mutta sille tielle jäin! Olen ollut jäsen nyt
21 vuotta!
Kauanko olet ollut Pohjan Veikoissa? Oletko edelleen aktiivinen
pohjanveikko?
Olen pyörinyt Pohjan Veikkojen tapahtumissa vauvasta saakka. Olen
edelleenkin aktiivinen pohjanveikko, vaikkei mua yhtä paljon Ynnillä enää
näykään: seurailen toimintaa somen ja Whatsapp-viestien välityksellä,
sparrailen aina tarvittaessa, kokoustan lippukunnan ansiomerkkitoimikunnan
kanssa ja vilkuilen aina lippukunnan tapahtumia sillä silmällä, ennättäisinkö
jonnekin mukaan. Nyt kalenterissa on esimerkiksi Terwamaraton-talkoot ja
Laturi (johtajiston syyskauden suunnittelutapahtuma), siellä nähdään!
Oletko jossain lippukunnassa tai piirissä aktiivisena tällä hetkellä?
Toimin helsinkiläisessä lippukunnassa samoajien ja vaeltajien vastaavana
luotsina. Lisäksi toimin Suomen Partiolaisissa, jossa teen Johtajatulettapahtuman kumppanuuksia ja kehitän johtamista partiossa osana Suomen
Partiolaisten johtamisverkostoa.
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Missä asut nykyään ja minkä takia jouduit muuttamaan?
Asun nyt Helsingissä, jonne muutin töiden perässä syksyllä 2015.
Jouduitko muuttosi takia lopettamaan jonkun pestin lippukunnassa?
Mulla jäi pahasti kesken lippukunnanjohtajan pesti. Olin ajatellut, että hoidan
pestiä vielä ainakin vuoden. Luovuin pestistä, sillä ei tämän kokoista
lippukuntaa etänä johdeta. Vieläkin välillä harmittelen, että homma jäi kesken!
Mikä on Pohjan Veikoissa parasta? Mitä olet ikävöinyt?
Pohjan Veikoissa on tosi hyvä yhteishenki! Vaikka meitä on monta sataa eikä
kaikkia aina tunne nimeltä, on kaikkien punamustavalkohuivisten kanssa aina
yhtä mukavaa! Ynnillä on aina kavereita – sellaista paikkaa on vähän ikävä!
Mitä sinun mielestäsi muiden lippukuntien pitäisi ottaa opikseen
Pohjan Veikoilta?
Pohjan Veikkojen tavassa innostua yhdessä on sellaista voimaa, jolla
pyörittäisi useampaakin lippukuntaa! Pohjan Veikoissa muistetaan hienosti se,
että partion pitää olla hauskaa osallistujien lisäksi myös järjestäjille. Kun
yhdessä johtajiston kesken ideoidaan, innostutaan, tsempataan ja kehitetään,
saadaan aikaa parasta mahdollista partiota!
Entä mitä Pohjan Veikkojen tulisi ottaa opikseen muilta lippukunnilta?
Monissa lippukunnissa lähdetään aktiivisesti piirin ja Suomen Partiolaisten
pesteihin – myös PV:stä kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan näitä pestejä.
Niistä voi ammentaa paljon oppia lippukunnalle, ja päin vastoin!
Kerro parhaasta partiomuistostasi.
Parasta on kyllä vaikea valita! Yks hieno muisto ihan tästä viime vuosilta on
kyllä PV:n 100-vuotisjuhla. Oli huippua, kun oli kaikki koossa – koko
lippukunta, vanhat konkarit ja etä-veikot ympäri Suomen.
Valtteri Kuorilehto
Kuva: Janne Seppänen
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SUDENPENTUJEN MAJAVARETKI
27.4.2019
Majavaretki on sudenpentuosaston vuosittainen yhteinen retki Ranuan
eläinpuistoon. Reissulle lähdettiin lauantaiaamuna Ynniltä. Perillä kävimme
ensimmäiseksi syömässä Ranuan ruokapaikassa. Saimme myös jäätelöä.
Ruokailun jälkeen lähdimmekin kiertämään puistoa. Alussa oli paljon erilaisia
pöllöjä ja muita lintuja. Eläinpuistoon on lähivuosien aikana tullut uusi eläin,
Manuli. Se on arokissa, joka viihtyy omissa oloissaan. Se näytti todella
pehmoiselta.
Seuraavaksi oli isojen eläinten vuoro. Näimme muun muassa villisikoja ja
jääkarhuja. Viimeisenä oli poroja, hirviä ja erilaisia peuroja. Ennen
kotimatkaa sai käydä matkamuistomyymälässä ja Fazerin tehtaanmyymälässä.
Matkaan lähtikin monta suloista pehmolelua sekä muutama karkkipussi.

Eveliina Arvola
Kuvat: Eveliina Arvola
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JYMYJUHLAT
Lyyra sai jo syksyllä idean kaikkien synttäreiden juhlimisesta kerralla.
Lopulta päätimme juhlia niitä retken muodossa ja juhlapäiväksi valikoitui
13.4.
Oli mukava päivä. Retki alkoi Ynniltä klo 11. Teimme trangialla ruokaa;
oikein makoisaa makaroonia ja lihapullia. Ruuan jälkeen Noora, Peppiina ja
Kiia tiskasivat. Tiskauksen jälkeen teimme itse jäätelöä. (Tarkennettuna
vaniljajäätelöä.) Jätskin jälkeen jaoimme lahjat ja lähdimme PohjoisPohjanmaan museoon.
Kiertelimme museossa pari tuntia. Intouduimme myös leikkimään alakerran
Kakaravaara-näyttelyssä. Museosta palasimme jälleen Ynnille. Virittelimme
valkokankaan ja katsoimme elokuvan Zootropolis.
Kesken elokuvan Anni ilmestyi pizzapellin kanssa itäkoloon ja Piia toi
elokuvaherkut tarjolle. Elokuvan jälkeen lähdimme kotiin.

Lähes kaikki retkeläiset yhteiskuvassa

Teksti: Lyyra
Kuva: Anni Willman
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KETUN REISSU
5.-7.4.
Retki alkoi sillä, että hiihdimme
ruokakasseja kantaen autiotuvalle. Se
oli aika raskasta ja meillä meni 700
metrin matkassa varmaan tunti. Kun
vihdoin pääsimme perille, hengähdimme hetken ja aloimme pystyttää
laavua.
Etsimme sille hyvää paikkaa, mutta
upposimme moneen kertaan syvään
lumihankeen ja vain nauroimme.
Laavun pystyttämisen jälkeen paistoimme kodassa makkaraa ja söimme
suklaabanaaneja. Sen jälkeen menimme laavuun nukkumaan.
Aamulla heräsimme ja söimme
aamupalaksi puuroa ja nutella-leipiä.
Aamupäivällä hengailimme laavussa,
mutta lounaan jälkeen alkoi ohjelma.
Meidän piti ratkaista murhamysteeri.
Tietylle alueelle oli kiinnitetty puihin
lappuja, joissa oli joko tehtävä tai
kysymys. Laput piti etsiä järjestyksessä ja pelin edetessä saimme
palkinnoksi kirjaimia, joista selvisi
murhaajan nimi.
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Pidimme puolessa välissä pienen
tauon, ja teimme trangioilla mutakakkua. Se oli tosi hyvää! Syömisen jälkeen jatkoimme peliä. Peli oli
hauska, mutta loppua kohden alkoi
jo vähän väsyttää. Lopulta laput loppuivat, ja muodostimme
saamistamme kirjaimista murhaajan
nimen. Palkinnoksi murhaajan
selvittämisestä saimme suklaamunia.
Pelissä oli vierähtänyt viisi tuntia, ja
olikin jo päivällisen aika. Illalla
söimme vielä saamiamme suklaamunia ja nauroimme laavussa.
Viimeisenä aamuna valmistimme
herkullisen aamupalan: pekonia,
leipää ja lettuja. Syömisen jälkeen
purimme laavun ja siivosimme
roskat. Matka takaisin päin sujui
nopeasti ja mukava reissu oli tullut
päätökseen.

Iida Orell

OKON SIPSIKOKOUS
Teimme kokouksessamme sipsejä, ja se oli aika helppoa. Kokouksessa
maisteltiin myös kaikkien vartiolaisten lempisipsejä. Alla samoajavartio
Okon käyttämä sipsiohje.

Okon sipsiresepti
1. Kuori perunat.
2. Viipaloi perunat ohuen ohuiksi.
3. Laita muovipussiin rasvaa ja haluamiasi mausteita. Mausta
perunat.
4. Asettele sipsit pellille ja laita uuniin 200 asteeseen.
5. Kääntele välillä sipsejä uunissa.
6. Ota sipsit pois, kun ne alkavat ruskettumaan.
7. NAUTI!

Arttu Jolanki
Sami Lukinmaa
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KOHO19
Kevään piirinmestaruuskilpailut 4.5. Oulussa
Pohjan Veikot tunnetaan kisamenestyksestä, ja tänä keväänä olikin meidän
vuoromme järjestää piirimestaruuskilpailut. Ne järjestettiin Oulussa ja
kisakeskuksena oli Ynni. Kilpailun johtajana toimi Fanny Juusola, joka
onnistui monien innokkaiden talkoolaisten kanssa järjestämään vuoden
parhaimmat piirimestaruuskilpailut.
Kisojen järjestämisessä huomasi, kuinka partio on todellakin kaikille sopiva
harrastus. Järjestäjinä oli eri-ikäisiä partiolaisia, ja erityisesti nuoret uskalsivat
ottaa vastuuta ja löysivät itselleen sopivia pestejä. Järjestäjiin kuului myös
paljon aikuisia, ja olihan joukossa myös muutamia ei-vielä-partiolaisia.
Kisoissa kisattiin kolmessa eri sarjassa, joihin kuului perinteisten oranssin ja
vihreän sarjan lisäksi myös vaaleanpunainen sarja yli 18-vuotiaille kisailijoille.
Tehtävät oli jaettu 5 eri tehtäväryhmään, joita olivat kätevyys, partiotaidot,
vesitaidot, suunnistus, sekä yllätys.
Kätevyydessä testataan vartioiden kädentaitoja, ja niitä he pääsivätkin
käyttämään tehtävissä Houkutin, Telakka ja Verkossa. Kilpailijat pääsivät
muun muassa tekemään itse oman uistimen.
Partiotaidoissa mitataan vartioiden partiotaitoja esimerkiksi ruoka- ja ensiapurasteilla. Näitä taitoja testattiinkin tehtävissä Nodus, Kalastajan lounas ja
Apua. Ruokarastilla kisailijat valmistivat itse majoneesia ja kalapuikkoja, ja
ensiapurastilla he pääsivät testaamaan elvytystaitojaan.
Tällä kertaa kisailijat tarvitsivat myös vesilläliikkumistaitoja Vesitaidottehtäväryhmän tehtävissä. Niissä mitattiin muun muassa vartioiden
merimerkkien ja kalojen tuntemusta tehtävissä Viitoitettu väylä, Estonia ja
Harreja huijaamassa.
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Suunnistustehtäviä näissä kisoissa oli kaksi: Rastimääreet ja Hirvenjuoksu.
Suunnistustehtävillä halutaan testata, miten vartiot osaavat lukea karttaa ja
suunnistaa.
Yllätystehtäviä ei nimensä mukaan juuri koskaan osaa arvata. Tällä kertaa
vartiot pääsivät yllättymään tehtävissä Löyly ja Piraattiradio, joissa he pääsivät
muun muassa testaamaan löylynheittokättään, sekä jatkamaan kilpailun
teemaan liittyvien laulujen sanoja.
Oranssissa sarjassa piirinmestaruuden vei Metsätähdet Limingan
Niittykärpistä. Toiseksi sijoittui Mopomautot Limingan Niittykärpistä ja
kolmanneksi Kaappi-Ankat Oulun Valppaista.
Vihreässä sarjassa piirinmestaruus taas meni Pohjolan Pirteiden
Tulikipinöille. Toiseksi tulivat Eräjormat Muhoksen Metsänkävijöistä ja
kolmansiksi Mansikat Samposista.
Vaaleanpunaisessa sarjassa voiton vei
Turjakkeet Merituulesta. Toisiksi sijoittui
Viidakon Tähtöset Limingan Niittykärpistä
ja kolmanneksi V.E.P.U. Ylläs-partiosta.

Vartio palauttamassa tuotostaan
arvioitavaksi

Valtteri Kuorilehto
Kuva: Saana Korkiala
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Kisanjohtajan terveiset ja kiitokset
Kisojen tekemisen aloittaminen tuntui aluksi haastavalta, sillä en tiennyt, mitä
kaikka asioita järjestelyissä pitäisi ottaa huomioon ja projekti tuntui todella
suurelta palalta haukata. Pohjan Veikoilla on melko vahva kisakulttuuri, joten
paineet onnistua olivat kovat. Sain kuitenkin kasattua parhaan mahdollisen
tiimin tekemään kisoja. Järjestelytoimikunta oli motivoitunut ja rastipäälliköillä oli intoa ja mahtavia ideoita rasteiksi. Päätimme myös järjestää
vaaleanpunaisen sarjan, jotta mahdollisimman moni halukas pääsisi
kisaamaan.
Siitä se lähti sitten rullaamaan omalla painollaan; uusien asioiden ilmaantuessa
eteen otimme ne mukaan suunnitelmiin luontevasti, eikä suuria ongelmia ollut missään vaiheessa. Vuosi menikin pääasiassa tehtäviä sekä muita kisan toimintoja hioessa. Saimme järjestettyä testikisankin tarpojaosaston voimin.
Kisapäivän lähestyessä kiire alkoi totta kai lisääntyä järjestelyjen parissa. Jännitys kasvoi myös odottaessa, montako vartiota ilmottautuisi kisoihin.
Olimme asettaneet tavoitteeksi vaatimattoman 25 vartiota eli 125 kisaajaa. Se
tavoite ylittyikin aluksi, mutta viime tipassa muutama vartio perui osallistumisensa. Vartioita oli joka tapauksessa mukava määrä kisailemassa - jopa
Karkkilasta saakka!
Itse kisapäivä vietettiin lumisessa, mutta aurinkoisessa Oulussa. Kisa sujui ilman ruuhkaantumista, aikataulun venymistä sekä muita ongelmia runsaan
järjestäjäjoukon ansioista. Tekijöitä oli yhteensä 90, joista peräti 84 oli Pohjan
Veikkoja ja ei-vielä-partiolaisia. Kaikilla rasteillakin tuntui olevan hyvä meininki niin kisaajilla kuin järjestäjilläkin, kisanjohtajasta puhumattakaan.
Kaiken kaikkiaan projekti oli haastava, mielenkiintoinen ja täynnä tekemisen
iloa! Moni pystyi varmasti kehittämään itseään sen aikana, minä mukaan lukien. Suuret kiitokset huipusta kokemuksesta kaikille järjestäjille, kisaajille sekä
kotijoukoille!
Fanny Juusola
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10TELTTA
Tuulinen Huippu, tutummin TuHu, koostuu lippukuntamme
johtokolmikosta. TuHussa toimivat lippukunnanjohtaja,
apulaislippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja sekä pestijohtaja. Tällä hetkellä
pestijohtajia on lippukunnassamme kaksi, jotka hoitavat pestiä yhdessä.
Kuka olet? Kerro lyhyesti itsestäsi!
Olen Tiia Hy ja toimin lippukunnassa ohjelmajohtajana. Tällä hetkellä
teen hommia etänä, sillä olen
Helsingissä tekemässä töitä. Partiota
olen harrastanut kohta 13 vuotta ja
monenlaista pestiä olen päässyt
kokeilemaan lippukunnassa, piirissä
ja SPssäkin. Parasta partiossa on erilaiset koulutukset ja retket kivojen
tyyppien kanssa.
Mikä on pestisi TuHussa? Mitä
pestiisi kuuluu?
Ohjelmajohtajana olen osa Tuulista
Huippua. Ohjelmajohtaja huolehtii,
että lippukunnassa toteutetaan partio-ohjelmaa. Tähän kuuluu muun
muassa ryhmien tapahtumien ja
kokousten laaja seuranta, toiminnan
turvallisuudesta huolehtiminen,
tapahtumista informointi sekä uusien tapahtumien etsiminen, suunnittelu tahi koordinointi.

Kuva: Janne Haonperä

Ohjelmajohtaja toimii myös Luotsipiirin, eli osastojen luotsien
kokousten, puheenjohtajana.
Mikä on parasta pestissäsi?
Nautin suuresti siitä, kun osaston
luotsien kanssa saa keskustella
heidän toiveistaan ja suunnitelmistaan ja luoda polkuja suunnitelmien toteutumiseksi. Myös
TuHun toiminta ja yhteinen
tekeminen tuo suurta iloa omaan
pestiin.
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Minkä partiovinkin haluat jakaa
Pohjan Tähden lukijoille?
Kokeile erilaisia pestejä. Uudet pestit
tuovat aina uusia ihmisiä elämääsi.
Testaa myös eritasoisia pestejä ja
uskalla kokeilla myös sellaista, mikä
ei ole tuttua.
Kuka olet? Kerro lyhyesti
itsestäsi!
Johannes, hiljattain maisteriksi
valmistunut maantieteilijä. Partiouraa
tulee syksyllä täyteen 19 vuotta.
Tykkään ruuanlaitosta, lautapeleistä
ja kartoista.
Mikä on pestisi TuHussa?
Lippukunnanjohtaja.
Mitä pestiisi kuuluu?
Lippukunnanjohtajana johdan
lippukuntaa yhteistyössä ALPKJRikun kanssa. Lippukunnanjohtaja
vastaa siitä, että lippukunnalla on
edellytykset toimia nyt ja jatkossa.
Lippukunnanjohtaja myös vastaa
siitä, että toiminta on turvallista ja
suunnitelmallista. Pestissä iso osa
ajasta menee TuHun,
Johtajaneuvoston ja
ansiomerkkitoimikunnan
johtamiseen, lippukunnan
14

edustamiseen sekä yhteistyöhön ja
yhteydenpitoon eri sidosryhmien
kanssa (Ynni, piiri, alueen muut
lippukunnat, SP, vanhemmat…).
Mikä on parasta pestissäsi?
Parasta pestissäni ovat
motivoituneet partiokaverit ja se,
että saan olla kaikessa mukana
Suomen parhaassa lippukunnassa.
Parhaita hetkiä ovat ne, joissa näen
jollain tapaa mahdollistaneeni
ihmisten innostumisen ja
onnistumisen.
Minkä partiovinkin haluat jakaa
Pohjan Tähden lukijoille?
Vanha pohjanveikkolainen sanonta:
hyvä ruoka, parempi partio.

Kuka olet? Kerro lyhyesti
itsestäsi!
Olen Riku Niemelä, 24 vuotta, ja
toimin apulaislippukunnanjohtajana.
Partiossa olen ollut 7-vuotiaasta asti,
eli tässä kohta 17 vuotta. Tämän
pestin lisäksi minut löytää usein
varastolta, tai muuten vaan Ynniltä
pyörimästä. Minua saa tulla
nykimään hihasta, jos haluaa jutella
jostain tai on jotain kysyttävää, en
yleensä pure.
Mikä on pestisi TuHussa?
Apulaislippukunnanjohtaja, eli
ALPKJ
Mitä pestiisi kuuluu?
Lippukunnan talousasiat
(esimerkiksi budjetti, avustukset,
laskujen tarkistaminen), toiminnan
tilastointi, kiertopalkinnot ja
Johanneksen auttaminen
lippukunnan yleisen toiminnan
pyörittämisessä. Lisäksi me
hoidetaan Johanneksen kanssa
yhdessä edustushommia esimerkiksi
aluetapaamissa.

meneillään. Kirsikkana kakun päälle
hommia voi monesti tehdä missä
haluaa ja niiden hoitaminen
onnistuu omilla aikatauluilla.
Minkä partiovinkin haluat jakaa
Pohjan Tähden lukijoille?
Ei kannata pelätä uusia kokemuksia,
vaan kannattaa lähteä rohkeasti
mukaan uusin pesteihin ja erilaisiin
tapahtumiin. Jos joku uusi kokemus
jännittää, niin kannattaa kopata
kaveri mukaan, koska kaikki on
hauskempaa hyvällä porukalla.

Mikä on parasta pestissäsi?
Tässä pääsee mukaan tekemään
vähän kaikkea ja näkee hyvin mitä
kaikkea lippukunnassa on
15

Kuka olet? Kerro lyhyesti
itsestäsi?
Me ollaan Maria ja Katri ja me
alettiin tekemään yhdessä
pestijohtajan pestiä, kun huomattiin,
että pestijohtajalla on niin paljon
hommaa. Eli vastataan näihinkin
kysymyksiin yhdessä!
Maria on harrastanut partiota 17
vuotta ja Katri 14 vuotta. Oltiin
aikanaan samassa vartiossa, mutta
paremmin me tutustuttiin ylä-asteen
kuviksen tunneilla.
Maria on historian opiskelija, joka
tekee gradua Varjakan sahan naisista
ja yrittää saada opinnot päätökseen.
Historian lisäksi Mariaa kiinnostaa
true crime -podcastit ja kaiken
maailman rikossarjat, taide ja
feminismi.
Katri on juuri valmistunut
maantieteilijä, jonka mielestä
partiossa parasta on metsäretket ja
kavereiden kanssa sekoilu. Vapaaajalla Katri tykkää esimerkiksi
kierrellä kirppareilla ja liikkua.
Mikä on pestisi TuHussa? Mitä
pestisi kuuluu?
Me toimitaan pestijohtajina.
16

Pestijohtajan tehtäviin kuuluu
huolehtia lippukunnan johtajistosta.
Me huolehditaan siitä, että
lippukunnassa käytetään
pestijärjestelmää eli että kaikki saa
tarvitsemansa pestikeskustelut ja
tuen pestiin.
Lisäksi meille kuuluu se, että kaikki
pääsis pestin mukaiseen
koulutukseen ja että kaikilla ylipäänsä
olis mukavaa partiossa. Tämän
jokapäiväisen kauran lisäksi meidän
pitäis tehdä myös tulevaisuuden
suunnitelmia lippukunnan pestien,
pestaamisen ja koulutuksen suhteen.
Mikä on parasta pestissäsi?
Maria: Tällä hetkellä ainakin motivoi
se, että pesti on itselle uusi. Tykkään
uusien asioiden suunnittelusta ja
ideoinnista. On parasta, että me
voidaan olla viemässä pestaamisen
ilosanomaa kaikille tässä
lippukunnassa.
Katri: Monipuolisuus ja toisten
tukeminen.Tykkään muiden
auttamisesta. Pestiin kuuluu niin
paljon erilaisia asioita, että en kerkeä
kyllästymään.

Minkä partiovinkin haluat jakaa
Pohjan Tähden lukijoille?
Katri: Pakkaa aina villasukat
mukaan, vaikka olisi kesä! Toisaalta,
jos jotakin ei ole metsässä mukana,
sitä ei tarvita. (P.S. Hanki myös
sellainen partiokaveri, jolta voit
lainata kaikki tavarat, jotka unohdit
kotiin!)
Maria: Kannattaa tarttua sellaisiinkin
pesteihin partiossa, jotka vaikuttaa
pelottavilta! Ainakin tässä
lippukunnassa on tukea ja apua
tarjolla, niin uskaltaa hypätä. Jos
ottaa uuden ja haastavan pestin
vastaan, oppii paljon itsestä ja kasvaa
johtajana. Nimimerkki “en olisi
koskaan uskonut että olen joskus
lippukunnanjohtaja.”

Jenni Impola

Haluatko partiokuvasi
Pohjan Veikkojen
Instagramiin?
Lähetä kuva ja lyhyt kuvateksti osoitteeseen
someprinsessat.pv@gmail.com
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ARKISTON HELMI
Arkiston helmi on vanhasta Pohjan Tähdestä poimittu juttu, joka
julkaistaan uudelleen.
Tässä lehdessä julkaisemamme juttu on numerosta 1/2012.
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PARTIOVIIKON JUHLAHUMUA
Partioviikkoa vietettiin eri tavoin ympäri Suomea. Monet käyttivät partiovaatteita myös vapaa-ajalla, ja pääsivät esittelemään työ- ja koulukavereille huippua
harrastustaan ja elämäntapaansa. Muun muassa Oulun suomalaisen
yhteiskoulun lukion käytävät täyttyivät sinisistä partiopaidoista ja värikkäistä
huiveista. Partioviikolla järjestettiin myös erilaisia tapahtumia, joissa toteutettiin tämän partionviikon omaa teemaa: aikuisrekryä. Aikuiset saivat tulla tutustumaan partioon kahvikupposen äärellä, ja saivat kuulla mitä kaikkea se pitää
sisällään. Toivottavasti mekin saamme uusia jäseniä!
Pohjan Veikot järjestivät perinteisen Yrjönpäivänjuhlan yhdessä Kiimingin
virkkujen kanssa. Siellä näimme paljon erilaisia esityksiä ja saimme nauttia
mahtavasta ohjelmasta. Pääsimme yhdessä osallistumaan interaktiivisesti Pyhän Yrjön tarinaan ja testaamaan taitojamme leikkimielisessä Kahoot-visassa.
Jaoimme myös tietenkin palkintoja ahkerille lippukuntalaisillemme. Vuoden
Pohjan Veikko-pysti meni tarpojaosaston uudelle luotsille Emilia Körkölle ja
vaeltajaoskarin nappasi Joonas Alitalo. Talkoojyrä-traktorin pokasi tänä
vuonna Johannes Miesmaa ja lippukunnan kovimmaksi kalenterimyyjäksi
kruunattiin Elias Mäkinen.

Aada Rehnberg
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PUUHANURKKAUS
SANAT OVAT PYSTY- JA
VAAKASUUNNASSA.
ETSI NÄMÄ SANAT:
- SUDENPENNUT
- SEIKKAILIJAT
- TARPOJAT
- SAMOAJAT
- VAELTAJAT
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- YNNI
- PARTIO
- ITÄKOLO
- LÄNSIKOLO
- HUIVI

NIIHÄ OLI

Johtaja: Mitä ottaisitte mukaan retkelle?
Seikkailija: Hiusharja, koska sillä voi harjata hiukset, ja pojat ihastuu.
Piia tarttee sitä, jotta se sais poikaystävän, ku sillä ei sitä varmaankaa
oo.
Seikkailijajoukkue Lyyran rinkanpakkauskokouksessa kuultua

Heidi: "Mää luulin että nää [karkit] kestäis koko jutun ajan."
Annika: "Mulla on täällä vielä karkkipussi, älä huoli. En mää päästä
sua laihtumaan liikaa."
Heidin ja Annikan keskustelu Suunnitteluseminaarin alussa

Valtteri: "Mää jätän tän toimituksen ja vien kaikki omat jutut
mukanani. Sit mä perustan kilpailevan lehden ja julkasen ne siinä."
Piia: "Se vaa että mun lehdelle budjetoidaan rahhaa toisin ku sun
lehdelle."
Valtterin uhkaus jättää lehti taittovaiheessa

Ilmianna partiotoverisi kuolemattomat lausahdukset:
pohjantahti.pv@gmail.com
Parhaat julkaistaan.
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Haluatko oman
partiokuvasi
Pohjan Tähteen?
Julkaise kuvasi
Instagramissa häshtägillä
#pohjanveikot
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SOMEPOIMINTA
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Partiolippukunta Pohjan Veikot
Oulun NMKY Ry
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90100 OULU

