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Tiedätkö sinä mikä on Mainiota menoa?
Mainiota menoa on Pohjanmaan Partiolaiset ry:n vuoteen 2020 kestävän 
kasvuhankkeen ensimmäisen, vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvan, projektin 
nimi. Projektin ja koko hankkeen taustalla on partiolaisten jäsenmäärän 
vuosia kestänyt väheneminen. Hankkeen tavoitteena on jäsenmäärän kas-
vattaminen panostamalla laatuun partiotoiminnassa.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa Pohjan Veikkojen kannalta?
PV:n jäsenmäärä on pysynyt melkein kymmenen vuotta kutakuinkin 
samana. Olemme Oulun suurin lippukunta ja koko Pohjanmaan toiseksi 
suurin lippukunta. Jäsenmäärän kasvattamiseksi ei ole siis suuria paineita. 
Monesti mainitut suuret tilammekin meinaavat loppua kesken jo nykyisellä 
toimintaryhmien määrällä.

PV:n toiminta on aina ollut laadukasta, mutta toimintaympäristön muut-
tuessa muuttuu myös laadukkaan toiminnan määritelmä. Emme voi vuod-
esta toiseen paukutella henkseleitä samoilla ansioilla.

Yksi laadukkaan partiotoiminnan tunnusmerkeistä on riittävä aikuisten 
(partiossa yli 22-vuotiaat) määrä. Partio-ohjelman mukaan nuorempien 
ikäkausien toimintaryhmien johtajien tulisi olla aikuisia tai vaeltajia – mielu-
iten aikuisia. Lisäksi kaikille toimintaryhmien johtajille pitäisi olla aikuinen 
tuki pestissään. PV:n toiminnassa näin ei valitettavasti ole tällä hetkellä.

Mistä niitä aikuisia sitten saadaan?
Lippukunnalle on tehty kasvusuunnitelma, jonka ykköstavoitteena on uus-
ien aikuisten rekrytointi. Suunnitelmaan on kirjattu tavoite ja aikataulu sekä 
toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Suunnitelman toteuttaminen 
vaatii pitkäjänteistä työtä ja varmasti myös lippukuntakulttuurin muutosta 
ja avaamista.
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Aikuisia ei kuitenkaan niin vain ”hankita”. Pääsääntöisesti toiminnassa 
mukana olevat aikuiset ovat partio-ohjelman kasvatteja tai pienten par-
tiolaisten vanhempia. PV:ssä jälkimmäisiä on tällä hetkellä todella vähän 
jäsenmäärään suhteutettuna – enemmänkin kaivattaisiin.

Tänä toimintakautena vanhempia on ollut jo mm. talvileireillä kokkaamas-
sa, kokoamassa tuoleja kololla, kisoissa saattajina ja keräämässä varoja lip-
pukunnalle erinäisissä talkoissa. Toimintaan osallistuminen ei vaadi suurta 
panostusta ja pienten hommien kautta voi kätevästi tutustua toimintaan.

Tulkaa rohkeasti mukaan ja ottakaa selvää, mistä partiossa on kyse!

Timo Mäntyvaara
Lippukunnanjohtaja

Mitä sudenpentukokouksissa tehdään? Kirahvit kertovat.
Laumankokous aloitetaan aina rivillä. Kuva: Peppi 8 v.
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Talvipartiota

Tammikuussa samoajien Kaamosjudanssissa suoritettiin makuupussi-lilja, 
jossa tehtävänä on pysyä makuupussissa 24 tuntia. Lisää samoajaosaston 
omituisuuksia sivulla 32.

Vaeltajaosasto sen sijaan vietti aikaa Ynnillä. Helmikuun Rojektissa aloitet-
tiin partiotilojen vessan tuunausprojekti, rakennettiin komposti Pilpa-
järvelle, siivottiin koloa ja palkinnoksi ahkeruudesta syötiin hampurilaisia ja 
käytiin keilaamassa.

Sudenpennut suorittivat Maail-
ma-jäljen Ynnillä Maailma-Ex-
cussa. Tapahtumaan osallistui 
33 sudenpentua ja 7 johtajaa. 
Lue Krokotiilien raportti tap-
ahtumasta sivulta 11.

Tarpojien Europe-talvileiri 
järjestettiin Rokualla helmi-
kuussa. Leirille lähti 17 tarpojaa 
ja 17 johtajaa. Lue lisää seik-
kailusta Euroopassa sivulta 12. 
Samana viikonloppuna suden-
pennut talvileireilivät omalla 
Taikamatto-talvileirillään, johon 
osallistui 30 sudaria ja 8 johta-
jaa.

Seikkailijat pääsivät omalle 
talvileirilleen kuukautta 
myöhemmin. Kuvia Valovuosi-
leiriltä sivulla 16. Joulukosottajat sivulla 8
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Kevään kursseja ja koulutuksia

Tammikuussa lippukunta järjesti EA II -kurssin Rokualla. Kouluttajatiimi 
Hasari & Luodon johdolla ensiaputaitojaan hiomassa oli kahdeksan samo-
ajaa ja kaksi vaeltajaa.

Helmikuussa piirin Erätaito II -kurssille Taivalkoskella osallistui 8 pohjan-
veikkoa ja samana viikonloppuna Ynnillä järjestettyyn Ikäkausivastaavak-
oulutukseen toiset 8 pohjanveikkoa.

Pääsiäisenä Riku ja Hanna suuntasivat PJ-kurssille Ähtäriin. Lue 
kurssikokemuksia sivulta 18. Maaliskuussa Pohjanmaan Partiolaisten kevät-
kokouksessa Riku Hurskaiselle myönnettiin PJ-valtakirjan ja woggle.

Kaksivuotiseen FinYMCA4-koulutusohjelmaan päässyt Hanna Koskela 
osallistui ryhmän ensimmäiseen tapahtumaan. Lue lisää koulutusohjelmas-
ta ja Hannan kokemuksista sivulta 22

Talvikisamenestystä

Piirin talvikisa “Olipa kerran” kisattiin Kauhajoella. PV:n kisavartiot sijoit-
tuivat kaikki mitaleille: Näätä voitti vihreän sarjan kultaa, Selles punaisen 
sarjan kultaa ja Tarmo sinisen sarjan pronssia.

SM-kisat “Utin taistelu” järjestettiin nimensä mukaisesti Utissa. Kettu toi 
kotiin oranssin sarjan pronssia ja Näätä oli vihreän sarjan viides. Yösar-
joissa kisannut Selles voitti punaisen sarjan pronssia.

ONMKY muisti kevätkokouksessaan Kettua SM-kisamenestyksestä. Lisäk-
si kevätkokouksessa palkittiin Eetun maljalla Heidi Silvén ja esimerkillisenä 
vastuunkantajana Raisa Lindeman
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Vanhempaintoimintaa

Pohjan Veikkojen vanhemmat osallistuivat alkutalvesta varainhankintaan 
osallistumalla Bauhausin inventaariotalkoisiin. Vanhempaintoimikunta Kip-
inä aikoo osallistua varainhankintamielessä myös Oulumaratonin talkoisiin 
toukokuussa.

Talvileireille vanhemmat lähtivät laittamaan ruokaa nälkäisille leiriläisille. 
Sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien talvileireillä muonitukseen osal-
listuivat niin sudarien, seikkailijoiden, tarpojien kuin samoajien ja vaelta-
jienkin vanhemmat.

Vanhempaintoimikunta Kipinä järjesti myös tuolitalkoot, joissa kasattiin 
Länsikoloon jakkaroita. Vanhempia on ollut mukana myös kokouksissa: 
Kipinän Maija vetää sudenpentulaumaa ja Ilpo on vieraillut seikkailijoiden 
kokouksissa opettamassa puukon teroitusta.

Fanny ja Eerik tandemhiihtämässä ‘Euroopassa’ sivulla xx
Kuva: Anniina Haanpää
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K O S O T U S
Oulu 16.12. 2012

Kaksi vaeltajaa päätti virallisen partio-ohjelman suorittamisen joulukuus-
sa ja siirtyi partioaikuisuuteen. Joukko partioystäviä oli mukana varmista-

massa, että tärkeät opit ovat jääneet mieleen tuleville partiotuille.

Valokuvat partiopolun varrelta palauttivat mieleen useamman kuin yhden kom-
melluksen. Opiksi on otettu. Saana täyttää nostalgista kuva-arvoitusta.

Mikä on Kosotus?
Kosotus tarkoittaa neljä vuotta täyttänyttä poroa. Pohjan Veikoissa Ko-
sotus on partiopolun päätösjuhla, jonka partioystävät järjestävät yhdessä 
vaeltajaluotsin kanssa vaeltajan neljännen vuoden päätteeksi. Kosotus, 
kuten Pykällyskin, on elämys, joka täytyy itse kokea, ja sen vuoksi sen yk-
sityiskohdat on pidettävä visusti salassa. Niinpä Maijan ja Saanan kosotus 
esitellään tässä vain mystisin kuvin.
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Vaeltajuuden viime metreillä jouduttiin pohtimaan omia vahvuuksia ja unelmia 
sekä heikkouksia ja pelkoja. Tehtävä oli hirmuisen haastava, mutta onneksi virik-
keiksi oli tarjottu erilaisia luovia välineitä: glitteriä, huopaa, vesivärejä.. 

Päivän aikana vaeltajat kuvasivat partioihanteet omassa elämässään. Saana etsii 
elämän totuutta.
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Päivän päätteeksi 
juhlittiin partioyk-
kösissä. Lippukun-
tamme tuleva perinne 
laukaistiin käyntiin 
mahtavin juhlamen-
oin ja hyvällä ruualla 
höystettynä - kuten 
Pohjan Veikoissa on 
tapana.

Maija toteuttaa ihanteita: Rakastaa luontoa ja suojelee ympäristöä.

Maija ja Saana kiittävät kaikkia partiotoimintansa mahdollistajia vuosien 
varrelta sekä ihania ystäviä, jotka joulukuussa potkivat aikuisuuteen.

Saana Korkiala
Kuvat: Maija Rauman
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Tultiin Ynnille ja pidettiin suut su-
pussa. Sitten tehtiin rivi, joka oli su-
perpitkä. Länsikoloon oli kokoon-
tunut jotain 32 kaikista laumoista. 
Sudenpennut jaettiin ryhmiin 1 2 3 
4, 1 2 3 4.

Mentiin Afrikkaan?! Ei menty eiku 
Tansaniaan. Mitä ihmettä siellä 
tehtiin? Hamahelmikoru, haisteltiin 
niitä chilijuttuja ja tabascoa. Sai 
arvailla eläimiä eli piirrä ja arvaa. 
Norsu joka näytti linnanmuurilta?! 
Arvaaja oli ehkä tyttö.

Gangnam style tähän kohtaa 
tanssiesitys. Oltiin Intiassa. Siellä 
syötiin, juotiin mangopirtelöhässäk-
kää (mangolassi). Pihalla tehtiin kas-

vomaalaukset, mikä maa se oli? Mää 
en muista sitä maata, mutta siellä 
tehtiin savumerkkejä. Maa taisi olla 
Etelä-Amerikassa. Se maa oli Peru.

Sitten oli toisenlainen savumerk-
kimaa… Kanada. Pannareita. 
Siellä pelattiin paljon pöytälätkää 
ja syötiin paljon pannareita ja 
vaahterasiirappia. Vaahterasiirap-
pimaa. Pöytälätkässä oli vastakkain 
Ruotsi ja Kanada. Kiekkona toimi 
niin filmikotelon kansi kuin sokeri-
palakin.

Maiden kiertämisen jälkeen saatiin 
Maailma-jälki. Ja oli sisaruspiiri! 
Krokot kiittää ja kuittaa.

M A A I L M A - E X C U
Sudenpennut suorittivat maailma-jäljen Ynnillä 9.2.

Yleiset tuntemukset:

- Hauskaa
- Ihan ok:ta
- Tylsää
- Hyviä pannareita ja siirap-
pia
- Vähän kivaa

- Kivaa
- Ok
- Eeppistä
- Muistakaa, että Kanadassa 
myydään tavallista kinkkua 
hienona pekonina

Krokotiilit



12

E U R O P E
Tarpojaosaston talvileiri 22.-24.2.2013 Rokualla.

Kirjoittaja epäilee, ettei jutusta ymmärrä hölkäsen pöläystä kukaan, joka 
ei ollut mukana. Kirjoittaja pahoittelee heidän menetystään.

Helmikuussa päätti neljä su-
pisuomalaista perhettä, kukin 
tahoillaan, tarttua houkuttelevaan 
lomatarjoukseen ja tilata paketti-
matkan Eurooppaan. Partiolaisten 
muistelemispäivän iltana kerääntyi 
Raatin lentokentälle jännittynyt 
joukko turisteja: Teppanan perhe 
Halsualta, Läylösen perhe Juupa-

joelta, Mönkäreen perhe Jepualta 
ja Kuuppelomäen-Heikinheimon 
perhe Toholammelta. Baggage-
dropin ja lähtöselvityksen jälkeen 
perheet saivat tunnetulta matkan-
järjestäjä Oy Europe Toursilta pas-
sit ja tuhannen euron matkakassan 
ja lomamatka Eurooppaan saattoi 
alkaa.

Läylösen ja Kuuppelomäen-Heikinheimon perheet 
onnellisina päästyään lomalle Eurooppaan.

Vastustamaton pakettimatkatarjous
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Lento laskeutui Saksaan, jossa 
perheet päättivät sijoittaa rahansa 
kaminatelttaan (majoitusmuto on 
saavuttanut 5 tähteä kaikissa merkit-
tävissä matkailualan julkaisuissa). 
Matkanjärjestäjä tarjosi perheille 
avokätisesti pressut kaupan päälle. 
Illalla metsässä soi non-stop Eu-
roviisuradio, ja jammaillessa teltat 
kohosivat pimeään metsään.

Euroopan ihmeitä

Yön hiljaisuus olisi ollut rik-
kumaton, ellei matkanjärjestäjä 
olisi järjestänyt perheille pikalentoa 
Brysseliin EU:n talousvaliokunnan 
kokousta seuraamaan. Perheet oli-
vat sanattomia tästä suuresta kun-
niasta, ja todennäköisesti aikaerosta 
johtuen myös hieman unenpöp-
peröisiä.

Aamulla turistit heräsivät Saksan 
kansallislauluun. Lipputankoon 
nousi Suomen lipun mukana hol-
lantilaiseen tapaan myös oranssi 
viiri kunnioittamaan Hollannin 
kuninkaan suomalaisia sukujuuria. 
Euroopan turistikohteet houkutteli-
vat jo perheitä jatkamaan matkaa ja 
aamupalan jälkeen perheet varusti-

vatkin itselleen upeat asuntovaunut 
ja suuntasivat kartan avulla kierto-
matkalle halki Euroopan.

Ja kyllä Eurooppa olikin ihmeel-
linen paikka! Saksassa perheet 
pääsivät metsästämään villisikoja 
ilmakiväärillä. Tsekissä perhettä 
kohtasi onnettomuus, mutta eng-
lanniksi siitäkin selvittiin. Italiassa, 
Sisilian saarella tehtiin perinteistä 
italialaista nuotiopitsaa.

Perjantaina synttärisankari Fanny yl-
lätettiin synttärikakulla.
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Mutkia matkassa

Ruokailun jälkeisessä euforiassaan 
perheet unohtivat katsoa kompas-
sia, luottivat vääriin merkkeihin tai 
ottivat väärän turistiveneen, sillä kai-
kki perheet päätyivät harhailemaan 
Välimerelle. Eräs perhe kyllästyi 
Eurooppaan ja suuntasi Afrikkaan, 
josta matkanjärjestäjä lennätti heidät 
lopulta yksityisjetillä takaisin. Alp-
pien laskettelubisnes romahti täysin 
turistikauden yllättävään taantu-
miseen ja sulki matkailukeskuksen. 
Liechtensteinin kuningas pisti 
valtion kassan omaan taskuunsa ja 
suuntasi lomalle muihin maisemiin.

Lopulta osa perheistä Välimerellä 
lomailun jälkeen ajautui merivirto-
jen mukana Brittein saarille, jossa 

ystävälliset englantilaiset tarjosivat 
jos jonkinlaista teetä turisteille ih-
meteltäväksi. Britanniasta Läylösen 
ja Kuuppelomäen-Heikinheimon 
perheet päättivät tilata taksin. Taksi 
ei ottanut heitä kyytiin, mutta per-
heet matkasivat huikeassa hiihto-
hinauksessa taksin perässä takaisin 
Manner-Euroopan puolelle.

Sitten tulikin ongelmia: Schengen-
alueen ulkopuolelta saapuvat 
turistit joutuivat tullattaviksi ja 
pidätetyiksi väärän rahan tai lait-
tomasti metsästettyjen villisikojen 
hallussapidosta! Perheet menettivät 
passinsa ja kaikki rahansa ja palasiv-
at myrtyneinä hotellilleen Saksaan. 
Lohdutukseksi höyryävät lihapadat 
jo odottivat matkailun näännyttämiä 
suomalaisia.

EU:n talousvaliokunnan kokouksessa Saksan, Espanjan, Sveitsin, Suomen, Ison-
Britannian ja Italian edustajat sekä Liechensteinin kuningas.
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Rahatta ja lainsuojattomina
Matkanjärjestäjä koitti tehdä 
kaikkensa perheiden heikon 
aseman eteen, muttei voinut kuin 
kehoittaa perheitä kääntymään 
Suomen suurlähetystön puoleen. 
Suurlähetystöön pääsyä vaikeutti In-
terpol, joka vartioi tiukasti suurlähe-
tystön aluetta. Suurlähetystöön 
päässeet perheet saivat passinsa 
takaisin, mutta enempään ei lähet-
ystökään pystynyt. Rahat perheiden 
kotimatkaa varten puuttuivat vielä!

Perheet saivat vihjeen, että Euroo-
pan talousneuvostossa joku kavaltaa 
rahaa omaan taskuunsa. Hurjan 
palkkionmetsästyksen seurauksena 
usea eurooppalainen pikkurikollinen 
jäi kiinni ja lopulta myös itse syyl-
linen hankalaan taloustilanteeseen, 
Sveitsin laivaston amiraali. Ami-
raalin vanginnut perhe sai runsaan 
löytöpalkkion.

Illalla perheet pääsivät turkkilaiseen 
saunaan (ilmastointi oli käännetty 
epähuomiossa ykköselle, joten 
kosteutta riitti), iltapalalle suurlähet-

ystön tiloihin ja seuraamaan su-
orana lähetyksenä Putous-tyyppistä 
suomiviihdettä.

Kyllä lomailu kannattaa
Yö sujui rauhallisesti ja aamulla 
herättiin Europpa-hymniin ja aamu-
voimisteluun. Aamiaisella turisteja 
hemmoteltiin oikealla brittiaami-
aisella: munakokkelia, pekonia, 
paistettuja tomaatteja, papuja ja 
paahtoleipää.

Sitten romanileiri kasattiin, pakatti-
in, hoonattiin ja nostettiin rahtialuk-
siin ja selkään. Lento takaisin Suo-
meen lähti hotdog-välipalan jälkeen. 
Kyllä nyt jaksaa taas työelämän 
paineet, huokaisivat perheiden isät 
ja äidit rentouttavan loman jälkeen.

Lennolla kolmen perheen matka-
kassasta löytyi edelleen väärennettyä 
rahaa. Heistä emme ole kuulleet sen 
koomin.

Ja kyllä Eurooppa 
olikin ihmeellinen 
paikka! 
“

Sara Miesmaa
Kuvat: Anniina Haanpää
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V A L O V U O S I
Seikkailijaosaston talvileiri 22. -24. 3. Rokualla 

Seikkailijat talvileireilivät avaruudessa ja suorittivat Tähdet ja avaruus -tai-
tomerkin. Päivällä ulkoiltiin ja tutustuttiin avaruuteen, illalla päästiin sau-

naan ja vietettiin Earth Houria leireilemällä kynttilöiden valossa.

Viimeisen vuoden seikkailijat Taurus ja 
Kassiopeia pystyttivät lauantaina pihalle 
kaminateltat ja viettivät toisen yön telt-

tailen.

Avaruudesta löytyi myös pelottava 
kaksipäinen seikkailija!

Toimitus
Kuvat: Anniina Haanpää
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 Leirimerkin askartelu vaatii huolellisuutta.Taurus askartelee leirimerkkejään.

 Fanny löysi avaruudesta pieniä luolissa asustelevia marsilaisia.
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PJ - PK # 15

 Partiojohtaja-peruskurssi Ähtärissä pääsiäisenä

Pääsiäisenä oli piirin järjestämä partionjohtaja-peruskurssi, jonne minä ja 
Hanna päätettiin lähteä edustamaan PV:tä. Edustettiin kans ihan hulluna. 

Siis oikeesti.

Kurssi pidettiin Ähtärissä, matkat-
tiin siis junalla. Lähdettiin torstaina, 
tosi kivaa kantaa metsäsuksia ja rink-
kaa (varsinkin Savottaa) muutenkaan 
junassa, mutta pääsiäisenä oli taval-
listakin ruuhkaisampaa... Kuitenkin 
selvittiin hengissä Seinäjoelle asti, 
missä törmättiin pariin muuhun 
kurssilaiseen, kun vaihdettiin junaa. 
Intercity vaihtui kätevästi johonkin 
hämmentävään raiteilla kulkevan 
mikroaaltouunin ja vanhan leivän-
paahtimen risteytykseen. Tilaa ju-
nassa oli harvinaisen runsaasti, en 
mahtunut rinkka selässä ovesta, 
muut meni kylki edellä tai kyykyssä, 
ovi oli ilmeisesti puutarhatontuille 
mitoitettu. Kurssille asti kumminkin 
selvittiin ja onneksi leirikeskuksessa 
oli leveämmät ja korkeammat ovet. 

Torstaina tutustuttiin muihin kurssi-
laisiin, joista noin kolmasosa oli 
entuudestaan tuttuja. Oli kiva taas 
tavata vanhoja kavereita ja uudet 
ihmiset oli kans ihan jees. Tehtiin 
vartioille huudot ja saatiin viirit, 
jotka piti olla kaikkialla mukana.

Yö jäi suhteellisen lyhyeksi, mutta 
aamulla pysyttiin jokseenkin hereillä 
se koulutuspätkä. Iltapäivällä läh-
dettiin haikille, helppo lyhyt matka 
tasaista järven jäätä ja yö tiiviissä 
tunnelmassa laavussa. Lauantaina 
kun päästiin takaisin leirikeskukseen 
oli taas kaikilla hauskaa, seuraava 
tunti meni saunassa. Tilaa oli taas 
ruhtinaallisesti. Noin 4-6 hengelle 
suunniteltu sauna ja meitä oli 11 
kerrallaan siellä. Sopu sijaa antaa ja 
alalauteet ei ole vain lapsille. Saa-
tiin taas ruokaa. Voisin jättää kaikki 
ruokailut mainitsematta ja todeta, 
että ruoka oli aina hyvää ja sitä oli 
paljon. Tuli melkein kotoisa olo, 
tosin keittiöllä heilui jotain ihme 
penttejä vihreävalkoiset piirin huivit 
kaulassa (ne oli kuulemma lainattu).

Ovi oli ilmeisesti 
puutarhatontuille 

mitoitettu.
“
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Lisää koulutusta ja lopulta päästiin 
väkertämään puukkojen tuppia. 
Etukäteen oli pitänyt tehdä les-
tit, ja jos ei ollut tehtynä, piti tehdä 
vapaa-ajalla. Kiinnostuksen taso 
kertoo lopputuloksesta ja Esalta 
lainattu toteamus ”tuolla vois yhtä 
hyvin olla puukko tai lusikka” ku-
vastaa kiinnostusta tätä tehtävää 
kohtaan. Puukon terä heiluu ja se 
menee varmaan koko puukko kohta 
uusiksi. Jos ei, niin ei kuitenkaan ki-
innosta käyttää tuota tuppea. Muita 
ilmeisesti kuitenkin kiinnosti enem-
män. Oli sitä siltä hauskaa väkertää, 
hyvä seura paikkasi työn hyödyttö-
myyden ja kiinnostuksen puutteen 
tuottaman aukon moninkertaisesti.

Koulutusta tuli ja meni ja siitä ei 
varmaan edes kannata kertoa sen 
tarkemmin. Vapaa-aika se oli sitä 
OIKEASTI hauskaa aikaa josta 
varmaan kannattaa kertoa enem-
män, kaikilla kuitenkin on tuo kurssi 
käytynä tai tulee joskus olemaan. 
Nuoremmat, katson teitä, se ei ol-
lut kehotus vaan käsky! Biljardia 
tuli pelattua ensimmäistä kertaa 
varmaan neljään tai viiteen vuo-
teen, yllättävän hyvin se silti sujui. 
Enemmän keskityin katselemaan 
muiden peliä ja juttelemaan. Juttu-
jen taso luonnollisesti oli jatkuvasti 

vähintään katossa (joka biljardipöy-
dän kohdalla ja salissa oli korkealla).

Uusia kavereita luonnollisesti tuli 
paljon lisää ja vanhojakin oppi tun-
temaan paremmin. Tänään kotiudu-
in kurssilta ja on ikävä ihmisiä... No 
mutta silti, kivaa siellä oli. Vähintään-
kin. Aika paljon laulettiin vapaa ajalla, 
yleensä laulu alkoi tästä muutenkin 
jatkuvasti äänessä olevasta nelikosta: 
minä, Matti, Ville-Veikko ja Jussi. Sii-
hen sitten pikkuhiljaa (yleensä) liittyi 
muuta väkeä, yleensä aika paljonkin.

Kurssi huipentui 
gaalaillalliseen, 

pukukoodina smart 
casual. 

“
Kurssin koulutusosuuksissakaan 
ei yleensä ollut tylsää, Hissu (kurs-
sin johtaja) ainakin esitteli jatkuv-
asti videoita ja muutenkin toimittiin 
aika paljon ryhmissä keskustellen. 
Kurssi huipentui gaalaillalliseen, 
pukukoodina smart casual. Kai-
kille oli jaettu paikat ja kouluttajat 
toimivat tarjoilijoina. Kurssilaisten 
tehtävänä oli ollut muodostaa ryh-
mät ja tehdä neljä esitystä: kaksi 
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musiikkiesitystä, puhe ja näytelmä. 
Olin musiikkiryhmässä ja  luonnol-
lisesti jonkin sortin hulluina tehtiin 
sitten kolme musiikkiesitystä, aivan 
lopussa esitettiin ylimääräisenä ve-
tona omilla sanoituksilla Mombasa. 
Liitän sanat mukaan, voitte varmaan 
uskoa, että oli hauskaa sanoittaa sitä, 
vaikka osa vitseistä menee ohi kai-
kilta paitsi Hannalta. Jotenkin ker-
too paljon kappaleen tasosta kun 
lopussa muutama yleisön joukossa 
pyyhki silmiään. Ainakin kaikki nau-
roivat sille koko ajan mutta en tiedä 
oltiinko me loppujen lopuksi niin 
hirveitä vai johtuivatko kyyneleet 
naurusta. Puhe oli aika asiallin-
en, mitäs muuta siltä voi odottaa. 
Näytelmä oli aivan uskomaton, 
kaikki nauroivat sillekin kippuras-
sa. Näytelmän jälkeen staabi esitti 
oman näytelmänsä, joka oli melkein 
yhtä hauska, silti aivan loistava.

Luonnollisesti Suomen parhaan 
lippukunnan jäseninä mainostet-
tiin myös lippukuntaa aika jatku-
vasti. Esimerkiksi käsite ”tarpo-
jaosasto” vaikutti osalle ihmisistä 
aika abstraktilta, koska ”meillä on 
vain yksi tarpojavartio” tai ”miten 
teillä on noin paljon väkeä?”. Myös 
auto ja oma lehti aiheuttivat aika 
isoa hämmennystä. Niittykärpät 
oli ainoa lippukunta, jota meidän 

koolla ja/tai varoilla ei saanut mil-
lään asteella tolaltaan. En ole tot-
tunut siihen, että jollain on meitä 
isompi lippukunta. Kaikki muut 
on nyt kuitenkin vakuutettu siitä, 
että me ollaan se paras lippukunta.

Lopulta kuitenkin koitti se haikea 
eron hetki ja meidät kuskattiin rau-
tatieasemalle odottelemaan junaa. 
Junassa vielä hyvästit Vaasaan meni-
jöille ja Seinäjoella taas junan vaihto. 
Ja kyllä, tultiin Seinäjoelle saman-
laisella rotiskolla, jossa tällä kertaa 
vain oli kahden vaunun sijaan jopa 
neljä vaunua (WOW!!!), joiden ovista 
ei taaskaan päässyt rinkka selässä ih-
minen kulkemaan. Tästä taas kiitok-
set mokoman katoksella varustetun 
resinan värkänneelle insinöörille, 
koulutus näkyy. Joka tapauksessa Ou-
luun menijöistä osa nukkui junassa ja 
loppujen kanssa kasaannuttiin vielä 
ravintolavaunuun porisemaan, tällä 
kertaa ei oltu kuin noin kymmenen 
minuuttia myöhässä, hyvä VR, kyllä 
te vielä saatte aikataulunne pidettyä 
joskus! Joka tapauksessa nyt käsky-
tän ja suosittelen kaikkia lähtemään 
piirin kursseille jos on mitään kiin-
nostusta ja vähintään PJ-kurssille 
vaikka ei erityisemmin olisikaan. Oli 
oikeesti kivaa ja opin ehkä asioita.

Riku Niemelä
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Jäi Ähtäriin viis päivää elämää
nyt elämään vain PJ-kurssi jää

kylmän kostean, laavun tunsin poskellain
ja kosketin sitä uudestaan

Mä ensin näin vain järven valkoisen
ja hangenkin sen metrin paksuisen

sukset kotiin jäi, silti ryömin eteenpäin
ja haikin selätin mä näin

Ja tunnille mä saavuin myöhässä
mut huomasin, et’ muut on syömässä
en oo ainoa, joka kusee aikataulussa

se on niin kauheen tiukassa

Mä Hissun näin stringit kaulassa
se pitää myös niitä saunassa

parin videon jälkeen olo turta on
miks’ valitsinkaan partion?

Jäi lusikkaan seitkykolme pippuria
muonittajat kiitos ruoasta
Ulla, Emma, Timo, Elina
teidätkin piti mainita

me teimme senkin pakosta

Jäi Ähtäriin viis päivää elämää
nyt elämään vain PJ-kurssi jää

kiitos kaikille kun päästiin kurssille
mä valtakirjan ehkä saan

Mombasa Rikun tapaan
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F I N Y M C A 4

Aluksi, mikä ihmeen FINYMCA?

FINYMCA4 on Suomen NMKY:n Liittojen kansainvälisyyskasva-
tusohjelma. Se käynnistyi vuoden 2013 alussa. Ryhmä on tarkoitettu 
18-29-vuotiaille NMKY-nuorille. Koulutusohjelma on kaksivuotinen ja 
huipentuu vuoden 2014 NMKY:n Maailman Neuvoston kokoukseen 
Yhdysvalloissa, Coloradossa. Koulutuksen tarkoitus on tukea yhdist-
ysten aktiivisia nuoria oppimaan NMKY:n tarjoamat mahdollisuudet 
laaja-alaisesti. Ryhmien kautta saadaan osaavaa edustusta Suomen 
lähettiläisiksi kansainvälisiin NMKY:n rakenteisiin ja monelle nuorelle 
koulutus on ollut hyvä ”potku” kansainväliselle työuralle.

FY4 tarjoaa pähkinänkuoressa seuraavaa:

 - mahdollisuuden nuorille oppia ja kokea elämyksiä NMKY:stä  
 kansallisesti ja kansainvälisesti
 - mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin ja kansallisiin tapah  
 tumiin
 - yhdenkuuluvuutta eri NMKY:n toimintaryhmien välillä
 - uusia tuttavuuksia ja yhteyksiä

Minä (Hanna Koskela) pääsin siis tähän FY4-ryhmään. Oli hienoa 
päästä tähän koulutukseen, sillä se tarjoaa paljon hyviä mahdollisuuksia 
niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Eniten koulutukselta
odotan kansainvälisiä tapahtumia. Ensimmäinen koulutustapahtuma oli 
ryhmäytysristeily Tukholmaan, josta kerron seuraavaksi.
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F I N Y M C A 4 : N  R Y H M Ä R I S T E I L Y

5. -7. 4.

PE 5.4.2013 (Suomen aikaa)

Lähdin aamujunalla kohti Helsinkiä, 
joka lähti Oulusta jo klo 6.30! Juna-
matka kului siis aluksi nukkumisella, 
mutta loppumatkasta lukemalla. 
Olin Helsingissä klo 14 aikoihin ja 
piti päästä klo 16 mennessä Kata-
janokan Viking Linen terminaaliin. 
Klo 16 aikoihin olivat kaikki tulleet 
paikalle ja oikeastaan heti aloimme 
tutustua toisiimme. Ryhmäämme 
kuuluu yhdeksän jäsentä, jotka ovat 
Turusta, Helsingistä, Vantaalta, 
Tampereelta ja minä ainoana Poh-
jois-Suomesta Oulusta. Reissussa 
oli mukana myös kaksi jo aiemmin 
FY-koulutuksen käynyttä, nykyisin 
NMKY:n muutosagentteina toimi-
vat Milla Mäkinen ja Roope Korho-
nen (myös meidän Heidi Silvén on 
sellainen) sekä ryhmän vetäjät Timo 
Sinervo ja Jaakko Koikkalainen. 
Terminaalissa jouduimme vielä 
melkein tunnin jonottamaan pääsyä 
m/s Gabriellaan, mutta se kului 
nopeasti.

Koulutus alkoi heti, kun olimme 
majoittautuneet hytteihimme. Se 
tapahtui laivan Conference-osas-
tolla. Ensimmäiseksi kävimme läpi, 

ketä olimme ja mistä tulemme sekä 
kaksivuotisen koulutuksen vuosisu-
unnitelman 2013-2014. Kahvitau-
koja välillä pitäen meille esiteltiin 
myös NMKY-liike niin Suomen ja 
Euroopan kuin maailmanlaajuisella 
tasolla. Kylläisinä uudesta tiedosta, 
mutta muuten nälkäisinä pääsimme 
klo 20.30 kattaukseen nauttimaan 
ranskalaisen keittiön antimia. 
Huhun mukaan laivalle oli palkattu 
ihka oikea ranskalainen hanuristi 
ja miimikko viihdyttämään laivan 
asiakkaita. Hanuristi bongattiin buf-
fetillallisella ja miimikko myöhem-
min.

Loppuilta kului laivan tarjoamasta 
viihdetarjonnasta nauttimalla

LA 6.4.2013 (Ruotsin aikaa)

Seuraavana aamuna olimme-
kin jo Tukholmassa. Aamupalan 
syötyämme poistuimme laivasta. 
Päämääränä oli kävellä Tukholman 
Fryshusetiin, joka on paikallinen 
NMKY:n  toimitila. Fryshuset on 
suuri rakennus, joka käsitti mm. 
kaksi skeittaushallia, ainakin kahden 
koripallokentän kokoisen liikuntasa-
lin, kahvilan ja tilat harrastaa mu-
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siikkia. Fryshusetissa on käynnissä 
monenlaista toimintaa eri ikäryh-
mille ja erilaisissa elämäntilanteissa 
oleville, kuten maahanmuuttajille ja 
yksinhuoltajaäideille sekä tietenkin 
nuorille, joille tarjotaan monenlaista 
tekemistä.

Tutustumiskäynnin jälkeen meillä 
oli vapaa-aikaa Tukholmassa. Osa 
porukasta suuntasi takaisin laivaa ja 
osa lähti seikkailemaan keskustaan. 
Minä menin jälkimmäisen poru-
kan mukana. Kiertelimme hie-
man kaupunkia ja pistäydyimme 
ostoskeskuksessa shoppailemassa. 
Laivalle päästyämme se lähti 
suunnilleen heti liikkeelle. Me-

nimme Food Garden nimiseen 
ravintolaan syömään, menu oli 
seuraavanlainen:Alkuruoka - Il-
makuivattu Landekinkku, Pääruoka 
- Poronselkää, Jälkiruoka - Creme 
brule ja viikuna-raparperisalaatti. 
Syönnin jälkeen kokoonnuimme 
taas Conference-osastolle. Aiheena 
paikallisten yhdistysten esittelyt ja 
team buildingia. Jokainen siis esitteli 
oman yhdistyksensä ja leikimme 
pari leikkiä. Tämä koulutusosa 
avarsi NMKY:n Suomen tason 
toimintaa. Lauantai-iltakin kului 
yhdessä laatuaikaa viettäen, joillain 
meni myöhempään kuin toisilla.

SU 7.4.2013 (Suomen aikaa)

Sunnuntaina ei ollut 
enää ohjelmaa. Aami-
aisen ja pakkailuiden 
yhteydessä olimme 
saapuneet Helsinkiin. 
Satamasta kaikki 
lähtivät omilla kulku-
välineillään koteihinsa 
eli minulla oli taas 
pitkä junamatka edessä 
muihin verrattuna.

Hanna Koskela
Kuva: Hanna Koskela

FY4 ryhmä ja muutosagentit
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L Y Y R A  E S I T T Ä Y T Y Y

Lyyraa johtaa kaksi ihanaa JoJoa Heidi ja Hanna. Heillä on johdettavana 13 
reipasta ensimmäisen vuoden seikkailijatyttöä.

Heidi:
- iloinen ja viisas
- muka aikuinen
- laskettelu & tarhaope
- Dynamic Duo part 1                                                       
- ”Loving my car”

Hanna:
- reipas
- norssifani 4ver
- aina innoissaan melkein kaikesta
- VLO:n kuopus
- välillä vähän pöljä

Katariina:
- fiksu
- Sohvin naapuri
- pitää nukkumisesta ja laskettelusta
- hyvä matikassa, vaikka ei tykkää 
siitä

Anna:
- hassuttelija
- hyvä kaveri
- kiva tyttö!
- rakastaa partiota ja leirit on par-
haita

Helmikuussa Lyyra luisteli viereisellä Raatin kentällä
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Johanna:
- tähkäpää
- viisas
- elämänmyönteinen
- höpsö ja tomera

Iida:
- tuleva dinotutkija (paleontologi), 
joten DINOT<3
- muksa ja kivsu
- kaikkea ehanaaaa t. JoJot
- tykkää piirrellä mangakuvia

Sohvi:
- höpöttäjä
- tuleva arkkitehti
- naurattaja
- hyvä keksimään mahdottomia 
asioita esim. viiden tähden partio-
laiset!

Laura:
- mukava
- hassu
- paras! t. Anna
- ”Partio on aivan paras”

Aino:
- söpö
- super reipas
- ”Meidän joukkue on ihan 
paras!”
- tykkää musiikista, liikunnasta, 
ystävistä ja linnuistaSuoritimme leipurimerkin ja teimme yhdessä 

lettuja

Alina:
- on fiksu, joidenkin mielestä
- koheltaja
- into piukeana!
- taivaanrannan maalari
- ”Lyyran jojot on ihania”

Sonja:
- pörröpää
- kiva!
- hyvä lahnaamaan
- ei ole hyvä miettimään asioita

Janina:
- tykkää olla luonnossa
- rokkityttö
- taiteilijasielu
- KIVA
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Emmakreetta a.k.a (also known 
as) Emmis!
- hyperaktiivinen ja utelias
- naurunapa
- Heidin suurin fani!
- parhaimpia partiokalentereiden 
myyjiä

Vilma:
- sisko I
- innostuu hölmöistä asioista
- oman tien kulkija
-  ”Partiossa kaikki on kivaa!”

Siiri:
- sisko II
-  reipas (paitsi joskus on poikkeuk-
sia :D)
- vaahtokarkit<3
- suloinen

Opettelimme terottamaan puukkoja vierailevan tähden Ilpo Kojolan opastuksella

Lyyra
Kuvat: Hanna Koskela
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E S I T T E L Y S S Ä  O R I O N

Olemme seikkailijajoukkue ja meillä on kokoukset maanantaisin. Tykätään 
pelata jalkapalloa ja leikkiä hamekorviinskottia ja ponileikkiä! Orion 
jakautuu kolmeen vartioon, joiden jäsenistä kerromme nyt hieman en-

emmän.

Tietenkin ensin joukkueenjohtajat 
Katri ja Fanny:

Katri on hauska 1/2, rage 1/2, eep-
pinen ja äkäpäinen.

Fanny taas on :-D, iloinen, hauska 
2/2, rage 2/2.

Kuu-ukkelit:

Niko: iloinen, söpö, kiva.
Mikko: Robin Hood, iloinen, mu-
kava, reilu.
Elias: puhelias, enkunosaaja, karate 
kid.
Henkka: vitsiniekka, happy, 
kävelevä kaiutin.
Lisäksi Akseli, joka ei ollut kokouk-
sessa, jossa esittely kirjoitettiin.
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Marsilaiset:

Sean: pitkä, iloinen, hauska.
Jaakko: pieni, suloinen, mukava, 
reilu.
Arttu J: :-D, hienoimmat gansta-
aurinkolasit, kiva, reilu.
Lisäksi Veikka, joka ei ollut kokouk-
sessa, jossa esittely kirjoitettiin.

Meteoriitit:

Mikael: kiva, tietokirja, nopea.
Markus: mukava, reilu, omatoimin-
en.
Arttu H: uusi tulokas, eeppinen, 
hymy korvissa.
Juho: gansta, iloinen, virnuilija.

Meillä on mukavaa kokouksissa ja reissuilla ja tavoitteena on vielä joskus 
saada parhaan joukkueen pysti!

Orion
Kuva: Fanny Juusola

Mitä sudarikokouksissa tapahtuu?
Kirahvit pihalla leikkimässä piilosta. Kuva: Elli 8 v.
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1. Otto
- Havun pahis, järkevä

2. Johannes “The Uusi”
- kova jätkä

7. Taneli U. 
“toinen Taneli”

- kova reippailemaan, 
rölli

5. Jaakko
- pyro pommimies, jermu

9. Aukusti
- kuntoilija, pinkkien 

pikkuponien erämuonan 
luoja

3. Aleksi
- tuntee legendan

4. Miro
- ninjapoika, pätkä

6. Taneli M. “Mr. Metsäsuksi”
- iso “rambo”

8. Henri
- järkäle, iso kölli

I L V E K S E N  V A R T I O E S I T T E L Y

Tämä on Ilves-vartion tarpojien esittely. Johtajia ei tässä näy, sillä heidät 
tuntevat jo kaikki (eiku...) Kommentit ja lempinimet ovat muiden vartion 

jäsenten keksimiä.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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10. Kasperi
- värikäs persoona, 
reippailumielinen

13. Lauri “silent-Late”
- hiljainen, mukava

15. Joonas
- melkein kuin uusi, 
kölli, ihan hauska

14. Heikki “Heici”
- hauska, leegopoika

11. Joonas “Mr. Jones”, 
“Jonesman” 

- hauska, hyvin käyttäytyvä

12. Olli “Ollikärpänen”
- bensapoika

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

Ilves
Kuvat: Arttu Saarnisaari
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H U L L U N H A U S K A A  S E U R A A  T A R J O L L A

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita nuoria, jotka ovat käyneet ROKin (Ryh-
mänOhjaajaKurssin, meillä päin tutumpi Onnenonkijakoulutuksena). 
Ikäkauden ohjelma koostuu vapaaehtoisista ja pakollisista aktiviteeteistä, 
joita suoritetaan viikoittaisissa kokouksissa ja reissuilla. Oman ohjelman 
lisäksi samoajat mahdollistavat muiden ikäkausien toimintaa toimimalla 
johtajina. Samoajien ohjelmaa suunnittelevat ja toteuttavat samoajat itse 

toisilleen sekä osaston luotsit Raisa Lindeman ja Becky Worledge.

Samoajien omia tapahtumia ovat syksyn aloittava Hoi, Samoaja!, joulu-
kuun Noppalilja, alkuvuoden Kaamosjudanssisekä Fillari-polkupyöräpar-
tiotaitokilpailu helatorstaina. Osaan tapahtumista pääsee samoajien mu-

kaan myös viimeisen vuoden tarpojat eli Onnenonkijat.

Mikä on parasta samoajissa?

- Kaikki ihmiset ja tapahtumat! (Tiia, 15)
- Tietysti reissut ja Noppalilja. (Katja, 16)

Samoajat täydessä touhussa itiksessä

- Samoajat puhu-
vat englantia. Eivät 
niin omituisia kuin 
pienemmät partio-
laiset. Mutta ne eivät 
ole yhtä söpöjä. 
(Becky. luotsi)

- Hullunhauska 
seura ja omat ak-
tiviteetit. Ja Väli-
tuvassa oleskelu. 
Ja KSE! 
(Heikki, 17)
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SAMOAJIEN OMA KOLO

Vanha suihkuhuonekin muuttuu 
samoajien käsissä viihtyisäksi olo-
tilaksi. Olemme jatkaneet edel-
täjiemme uurastusta seiniä tasoit-
tamalla, hiomalla ja maalaamalla. 
Urakkamme lähestyy jo sisustus- ja 
rakennusvaihetta, jolloin todella 
pääsemme toteuttamaan itseämme. 
Kolon valmistuttua pääsevät tule-
vatkin samoajat nauttimaan kolon 
eduista ja henkevästä ilmapiiristä.

NOPPALILJA

Noppalilja eli Noppis on samoajille 
ja vaeltajille tarkoitettu 24 tuntia 
kestävä tapahtuma. Noppaliljassa 
kohtalosi määrää nopan antama 
luku. Viime vuonna Noppiksessa 
saattoi päästä parkouraamaan, 
syömään keittoa hammastikulla, 
juoksemaan ympäri Oulua ja viet-
tämään Noppis-gaalaa. Osallistujia 
tapahtumassa oli sekä Oulusta että 
ympäristökunnista, joten pääsimme 
tutustumaan muihin
samanikäisiin partiolaisiin eri lip-
pukunnista.

KAAMOSJUDANSSI

Kaamosjudanssissa on perinteenä 
ollut suorittaa joku lilja. Viime vuo-
sina ollaan tehty tällaisia:

Dokumentointililja: Kaikki, ihan 
kaikki, kirjoitetaan muistiin. Tarvit-
taessa valokuvataan. Dokumento-
intivuorot tunti kerrallaan, myös 
yöllä. Jää reissusta ihan erilaisia 
muistoja.
Makuupussililja: tavoite olla 24 tun-
tia makuupussissa. Tammikuisena 
perjantaina menimme Pilpajärven
kämpälle ja aloitimme tämän hul-
lunhauskan liljan suorittamisen. 
Kun lauantai-iltana pääsimme
vapauteen, se teki höpöä.

SAMOAJAOHJELMA

Samoajaohjelma on todella mo-
nipuolinen ja sieltä löytyy tekem-
istä sekä eräjormille että citypar-
tiolaisille. Aktiviteetit vaihtelevat 
leirivesiliukumäen rakentamisesta 
kesätyöhakemusten kirjoittamisen 
kautta pyykkäämisvinkkien jakamis-
een. Tavoitteena olisi tehdä mahdol-
lisimman monipuolisesti erilaisia
aktiviteetteja joka vuosi.
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KETÄ NE ON? SAMOAJAT LUONNEHTIVAT TOISIAAN

Anniina ”Hanniina”
järkevä 1/2
perillä asioista
kajarit, puhelin
aina kaikki mukana 
ja tallessa

Anssi ”Kenssi”
hönö
vähän ...
rikkinäinen loiste-
putki (välkähtelee 
toisinaan)
muita pidempi

Arttu ”Harppu”
ei enää IKINÄ laula
hattu
lentokone
aina oikeassa
napsutin 1/2

Becky ”Peki”
Lucky mukana
sivistynyt britti
Raisa kakkonen
leimaaja

Fanny ”Funny”
lyhyt 1/2
Juusolan klaania
kisaaja/kisanörtti 1/2
yleisosaaja

Heikki ”Prinsessa”
lauantai-illan spesiaali
kahviaddikti
kääpiö
hihittelijä
napsutin 2/2

Takarivissä luotsi Becky sylissään Lucky, Fanny, Tiia, Sini, Arttu, Riku, Anssi 
ja Raisa. Eturivissä Heikki, Katri, Katja ja Anniina.
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FILLARI

Rikun ja Anssin kokemuksia Fillarista keväältä 2011:

Fillari on Pohjan Veikkojen perinteisesti helatorstaina järjestämä tap-
ahtuma. Leikkimielinen PT-kilpailu, joka kestää yön yli, noin 12 tun-
tia. Matkaa yölle kertyi noin 70 km, koska ensi luettiin peilikuvakart-
taa oikein ja sitten normaalia karttaa väärin. Rastit olivat jänniä, paitsi 
se, kun kummaltakaan ei löytynyt hallussapidettyjen esineiden seasta 

QWERTY-näppäimistöä. Nyt hajoaa kronologia. Jossain tehtiin
tikkaat ja Timo paiskasi ne ensimmäisellä silmäyksellä ojaan. Käytiin 
myös uimassa. Ei siis vahingossa, vaan rastilla. Vesi oli lämmintä kuin 

juhannuskokko vappuna. Alkuillasta satoi vettä, mutta myöhemmin
yöllä paistoi aurinko. Oli hauskaa, mennään uusiksi, vettä satoi ja kaik-

kia ketutti.

Tiia ”Pikku-Rotta”
Katjan pari
cool
höpsö
ei mitään noloa?

SMO, judanssissa 25.3. Edit. Raisa Lindeman Kuvat: Raisa Lindeman

Katja ”Katja”
kannustava ja 
iloinen
hillitysti hauska
lempinimigener-
aattori
järkevä 2/2

Katri ”Kutri-Katri”
lyhyempi
kisaaja/kisanörtti 
2/2
paha täti
konekivääri
ääni

Raisa ”Raisa”
huikea henkilö (su-
kupuolineutraali tapa 
sanoa “hieno mies”)
<3
nauru: mahhaan sattuu!
ollaan hukassa ilman 
Raisaa

Riku ”Rotta”
ihme selittäjä
tökkii
Anssin päälle puhuja
Mainion (piirin Mai-
nion Menon mas-
kotti) rakastaja

Sini ”Huotari”
unissapuhuja
aito blondi
rauhallinen
väkivahva
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1 0 T E L T T A

Noin kymmenen kysymystä tarpojaosaston luotsille.

Esittele itsesi.

Maria, 20-vuotias historian opiskeli-
ja Oulusta. Pohjan Veikoissa toimin 
tarpojaosaston luotsina ja johdan 
maailman parasta seikkailijajouk-
kuetta, Kassiopeiaa!!

Partiossa sinua kuulee usein kut-
suttavan Mäyräksi. Mistä moinen 
partionimi?

Jaa-a, nimi taitaa olla peräisin eräältä 
onnenonkijoiden koulutusreissulta, 
missä Timo ja Raisa katsoivat erästä 
Badger-videota Youtubesta. Siitä se 
ajatus sitten lähti. Jollain tavalla oma
ulosantini ilmeisesti muistuttaa mäy-
rää! Katsokaa itse se video!

Kerro partiotaipaleestasi.

Partion alotin kolmannella luo-
kalla. Parasta aikaa oli ehdottomasti 
vartiolaisena Lumikko-vartiossa ja 
Onnenkijoissa oli myös huippua 
ja jännittävää kun pääsi jo harjoit-
telemaan johtamista. Opettavaisin 
retki ikinä oli varmasti maailman 
hirvein ykkösluokanvaellus, jossa 
eksyttiin todella pahasti. Ainakin 
opittiin, että siinä vaiheessa kun 

on menty kolmesti saman käp-
pyrämännyn ohi, ollaan varmasti 
eksyksissä. Huippua oli toimia 
vartionjohtajana, ehdottomasti 
parasta aikaa partiossa. Pääsee lähes 
samanikäisten vartiolaisten kanssa 
retkille tekemään sitä, mikä on par-
tion ydin: luonnossa toimiminen ja 
itsensä ylittäminen. Tällä hetkellä 
partiossa kaipaan sitä, kun sai VJ:nä 
vaeltaa yksikseen Pilpan metsissä 
ja mennä pitämään rastia jonnekin 
Lapinrauniolle ja jännittyneenä 
odottaa, löytääkö lapset paikalle. 
Huippuhetki oli myös pj-kurssi ja 
wogglin saaminen!
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Olet toiminut tarpojaluotsina nyt 
2 vuotta. Mikä tarpojaohjelmassa 
on mielestäsi siisteintä?

Edellä jo selitin, että vartiolaisena 
oli siistiä, mutta nykyäänkin tarpo-
jaohjelmassa ollaan aivan samoilla 
linjoilla. Ohjelma on edelleen 
tekemällä oppimista, luonnossa 
toimimista ja yhdessä tekemistä. 
Parhaiten tämä kaikki toteutuu 
vartioiden omilla retkillä, joita 
todellakin rohkaistaan pitämään 
mahdollisimman paljon. Retkiltä 
muistiin jää varmasti legendaariset 
jutut ja ne parhaat naurut! Retket on 
siisteimpiä!

Kun olit itse tarpojaikäinen, elet-
tiin vielä vanhan ohjelman aikaa 
ja kuuluit vartio-osastoon. Mikä 
partiossa oli tuossa iässä parasta ja 
tarjoaako nykyinen ohjelma siihen 
edelleen mahdollisuuden?

Koko osaston yhteiset syys- ja 
talvileirit oli parasta ikinä omien 
retkien ohella. Osastojen leireillä 
oli usein huippusiistiä ohjelmaa, 
jota pääsi toteuttamaan muiden 
vartioiden kanssa ja tutustumaan 
uusiin ihmisiin. Meillä on edel-
leenkin osastojen leirit, joille ehdot-
tomasti kannattaa osallistua. Niillä 
pääsee tekemään sellaista ohjelmaa 

mitä omilla retkillä ei usein voida 
järjestää ja jokainen leirihän on 
ainutlaatuinen kokemus!

Tarpojaikäiset partiolaiset pää-
sevät syksyllä televisioon tosiTV-
formaatin myötä. Jännittääkö?

Vau! Mahtavaa, partiota telkkarissa! 
Aion katsoa totta kai! Mielenkiin-
nolla odotan mitä siitä tulee. Toivot-
tavasti Pohjan Veikoista lähtee sinne 
vartio!

Lippukunnan satavuotisjuhla lähes-
tyy. Juhlavuonna 2017 tarpojao-
sastossa toimivat tämän vuoden 
seikkailijat ja sudenpennut. Tänä 
vuonna johtamasi seikkailijajouk-
kue Kassiopeian tytöt toimivat 
kenties vartionjohtajina. Tarpojao-
saston luotsi saattaa olla vaikkapa 
joku tämän vuoden onnenonki-
joista. Millainen toivot tarpojaosas-
ton tuolloin olevan?

No tietenkin ensimmäisenä toivon, 
että Kassiopeian tytöt ois kaikki 
vielä partiossa mukana innokkaina 
vartionjohtajina! Sitten ois muka-
vaa, että silloin tarpojavartioilla olisi 
nykyistä paremmin aikaa järjestää 
omia retkiä. Tarpojaohjelma ei 
tietenkään koskaan tule täysin
valmiiksi, vaan sen tulee kehittyä ja 
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pysyä ajassa mukana. Yhä enemmän 
kiinnitetään huomiota siihen, että 
tarpojavartioilla olisi aikaa järjestää 
omia retkiä. Nykyisin kun kaikki 
osastot taistelevat samoajien kal-
lisarvoisesta ajasta.

Osallistut aktiivisesti myös alueen 
ja piirin lippukuntien johtajiston 
välisiin tapaamisiin ja kokouksiin. 
Mikä vetää vaikuttamaan myös lip-
pukunnan ulkopuolella?

Mielestäni on mielenkiintoista pääs-
tä kuulemaan, mitä piirissä tapahtuu 
ja niin päästä vaikuttamaan asioihin. 
Piirin tapahtumissa pääsee myös 
tutustumaan muiden lippukuntien
aktiiveihin ja vaihtamaan ajatuksia 
heidän kanssaan. Yhdessä toimim-
inen on voimaa! Tietenkin piirin 
tapahtumiin on myös erittäin haus-
kaa osallistua PV-porukassa!

Mikä pitää kiireisen yliopisto-
opiskelijan partiossa ja antaa moti-
vaatiota hoitaa koulun lisäksi myös 
partiovelvoitteet?

Partion suola on ystävät. Parhaat 
ystävyyssuhteet on solmittu par-
tiossa, välillä tuntuu ettei sitä oikeen 
muita tunnekaan ku partiolaisia! 
Ilman ystäviä ei siellä jaksais pyöriä 
joka viikko. Partiossa on yleensä 

vähintään joka toinen kerta parasta 
ikinä ja siellä nauretaan parhaat
naurut! Sillä sitä jaksaa. Partio 
on hyvä vastapaino opiskelulle ja 
sillä varmasti saa ajatukset kauas 
tenteistä. Joskus jopa niin että tulee 
tehtyä enemmän partiojuttuja kuin 
koulujuttuja!

Välillä pitää myös päästä metsään 
hiihtämään ympyrää.

Retkiltä muistiin 
jää varmasti leg-
endaariset jutut 
ja ne parhaat 
naurut!

“
Kerro jokin yllättävä partiofakta 
itsestäsi.

En ole vielä tähänastisessa elämäs-
säni oppinut laulamaan partiomars-
sia. Piirin tapahtumissa se usein 
lauletaan, joten pitää tässä pikkuhil-
jaa opetella...!

Terveisesi Pohjan Tähden lukijoille:

Mukavaa kevättä ja tulevaa kesää! 
Lähtekää innolla mukaan osastojen 
tapahtumiin sekä tietysti Myötäpäi-
ville ja lippukunnan kesäleirille 
Juuri’13. Siellä nähdään!
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Tällä palstalla esitellään lippukuntalaisten pieniä
suuria aikaansaannoksia. Enimmäkseen niitä pieniä.

Partio on ikuinen projekti.

Seikkailijaosaston talvileirillä johta-
jatehtävissä olleet Onnenonkijat päät-
tivät kaivaa paksuun hankeen luolan, 
josta tuli lopulta lähes kolme metriä syvä 
ja lähes metrin leveä.

Toimitus
Kuvat: Anniina Haanpää 

ja Vilma Kojola

Johtajia luolaan mahtui vain yksi 
kerrallaan.

Sunnuntaina seikkailijat lähtivät hui-
maan ennätysyritykseen. Lumiluolaan 
mahtui kerrallaan huikeat kaksikym-
mentä seikkailijaa!



K A T E L LA A    A A M U L L A

Pohjanveikkojohtaja pakinoi nimimerkin takaa

Normipäivä

16.00 Saavu Ynnille.
16.01 Huomaat olevasi ensimmäinen paikalla (taas vaihteeksi).
16.05 Mietit kuinka saastainen välitupa taas on, muttet siivoa koska ei nyt.
16.08 Kahvipaketti, jonka olet viime viikolla varta vasten tuonut, on vielä 
puolillaan!
16.10 Joku urpo on täyttänyt tyhjentämänsä kahvipaketin soralla -----> 
haudo kostotoimia.
16.30 Mietit, miksi edes juot kahvia etkä esim. teetä.
16.35 Huomaat, että joku on lainannut mukiasi ja jättänyt tiskaamatta (taas 
vaihteeksi).
16.45 Katsot kelloa ja mietit missä se toinen oikein kuhnii (kasa muita joh-
tajia on levinnyt paikalle).
16.55 Tajuat että eihän se kokous tänään olekaan.
16.56-17.15 Mietit kuumeisesti, miksi olet vaivautunut paikalle.

17.20 Päätät mennä yläkertaan kirjoittamaan jonkun tärkeän lapun.
17.21-17.35 Etsit konetta, koska joku valopää on sen siirtänyt jonnekin 
”kätevämpään” paikkaan.
17.40 Olet löytänyt koneen, mutta näytössä komeilee ”rikki”- lappu.
17.45 Laitat virtajohdon takaisin kiinni seinään.
17.47 (Toimittamista)
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POHJANVEIKKOJOHTAJA:
Mitä teit partiossa tänään? Onko sinulla mielipiteitä? 

Haluat muuten vain huomiota?

Anna mennä: nosta asiasi lippukunnan ykköspuheenaiheeksi!
Toimitus vastaanottaa vuodatuksesi vuorokaudenajasta riippumatta:

18.00 Kymmenen kissavideon jälkeen päätät, että teet lapun kotona.
18.05 Muistat välitupaan palatessa miksi olit tänään Ynnillä.
18.06 Anon. vartionjohtaja tulee selittämään tohkeissaan jotakin.
18.30 Olet toimittanut vartionjohtajan kanssa hyvän aikaa mutta olet 
unohtanut paikallaolosi syyn.
18.40 Tyhjää lyö.
18.45 Keksit, miten kostat kahvipakettiurpolle!

19.00 Jäynäilyä.
19.15 Päätät lähteä kotiin miettimään tilannetta.
19.16 Huomaat, että ulkona vallinnut nätti kevätsää vaihtuu maailmanlo-
pun merkkeihin.
19.17-19.30 Viivyttelet pukemisella lähtöä.
19. 45 Muistat, minkä takia olit alunperin lähtenyt Ynnille.
19.46 Harkitset kääntymistä.
19.47 Et käänny.

Huomenna uudestaan.
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Nimim. Puuttuva mukiteline



N I I H Ä   O L I

Ilmianna partiotoverisi kuolemattomat lausahdukset:
tai tekstiviestillä

Parhaat julkaistaan.

Jos olet tumpelo ja tyhmä, tule partioon.
   Timo loi partiolle uuden sloganin ikäkausivastaavakurssilla

Jussi: Itte pyrin menemään ihmisoikeuksien julistuksen mukaan.
   Ikäkausivastaavakurssilla keskusteltiin, millaisia sääntöjä  
   lippukunnassa noudatetaan.

Muistatte sitte edustaa asianmukaisesti: murjotatte tutustumisleikkien ai-

kana.   Jussi antaa ohjeita PJ-kurssille

Saana: Maija, mitä sää otit mukaan, että selviät kaikesta?
Maijja: Kameran, jossa.ei oo akkua. Puhelimen, jossa ei oo akkua.
   Aikuisuuteen siirtyvät kosottajat kosotuspäivän aamuna.  
   Saana otti bussikortin ja tippirahaa.

En tykkää sipulista. Mutta ruoka maistuu pahalta jos siinä ei oo sipulia.
	 	 	 Tiian	ruokafilosofiaa

Jussi saapuu Ynnille ja Raisa pyytää Jussia tekemään jotain. Jussi poistuu 
sanaakaan sanomatta ja tulee hetken päästä partiohuivin kanssa takaisin.
Jussi: Piti hakkee huivi, en mä omalla ajalla mittää tee.
   Noppaliljassa 2012

Mää en tajua miten sulla voi olla noin pitkäveteiset hermot.
   Rane Rikulle Ilveksen kokouksessa.
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T O I M I T U K S E N   N U R K K A U S
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Terveisiä partioikävästä! Toisesta maasta, jossa luulisi olevansa yhtä irral-
laan partiosta kuin kuu on maasta. Ei se niin kuitenkaan mene. Kuten Mar-
iakin mainitsi 10teltassa, ovat partion suola ystävät, eikä ystäviään niin vain 
voi unohtaa. Oli ilo taittaa Pohjan Tähteä Hollannista käsin ja lukea, mitä 
kaikille partioystäville kuuluu. Useamman kerran sain naureskella sille, mitä 
siellä hullunkurisessa lippukunnassa on touhuttu. Pohjan Tähti jos mikä on 
omiaan luomaan partioikävää. Tämän väitteen voivat varmasti allekirjoittaa 
kaikki etäpohjanveikot.

Partioikävään löytyy kuitenkin lääke usein lähempää kuin arvata saattaa. 
Sinä et nimittäin lukisi tätä lehteä nyt ellei partio olisi maailmanlaajuinen 
liike ja jollei partiolaisilla olisi tapana olla aina valmiina auttamaan - eritoten 
toisia partiolaisia. Monien vastoinkäymisten jälkeen pääsin taittotyöhön 
uuden partiotuttavuuden kautta, jonka koneen ääressä tätäkin nurkkausta 
kirjoitan. Enpä olisi uskonut kahdeksanvuotiaana sudarina, kuinka usein ja 
kuinka eriskummallisissa paikoissa sana partio on taikaa. 

Toivottavasti tämä(kin) Pohjan Tähti tuotti runsainmitoin partioikävää. Se 
on vain tervettä.

Rakkaudella Hollannista,
Saana

Ja muutama sana päätoimittajalta, joka ulkoisti lehden taiton Hollantiin
asti (sieltä sai halvalla!)

Partiossa tehdään yhdessä. Yllättävää kyllä, se näkyy myös niinkin yksinäi-
sessä, paperipartiomaisessa pestissä kuin jäsenlehden päätoimittaminen. 
Yhdessä päätettiin saada lehti kasaan ja koko lippukunta otti sisällön tuot-
tamisen asiakseen. Noita juttuja olen nyt aamiaispöydässä hihitellen luke-
nut - kuulumisia siitä, mitä yhteisessä lippukunnassa on taas tapahtunut. 
On jotenkin hauskaa, että kahdestaansadastaanviidestäänkymmenestäänkin 
voi toimia yhdessä.

Terkuin Sara
(joka sai tänä keväänä ensimmäisen oikean lukijapalautteen!)




