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P Ä ÄA S IA S SA
Pohjan Tähti on sikäli(kin) erikoinen julkaisu, ettei pääkirjoitusta kirjoita päätoimittaja, vaan lippukunnanjohtaja. Tällä kertaa kävi toisin.
Voisimme kokemuksella olettaa, että mikäli lippukunnanjohtaja olisi saanut nämä
Pääasiat kirjoitettua, olisitte saaneet kuulla suuren johtajan katsauksen siitä, miten
partion juhlavuosi huipentui finnjamboree Kilkkeelle Evolla ja nuoremmilla
ikäkausilla Oulun Kuusisaaressa Kaiku-tapahtumassa. Lippukunnanjohtaja olisi
todennäköisesti maininnut myös kesäleiriyhteistyömme Tampereen Kotkien ja
Kiimingin Virkkujen kanssa, oululaisten lippukuntien välisen yhteistyökulttuurin
voimistumisen ja syyskisat, joiden järjestäminen vei lukemattomat määrät pohjanveikkojen partiotyötunteja.
Annettakoon tällä kertaa lippukunnanjohtajan epäonnistuminen Pääasioiden
osalta anteeksi, sillä paljosta häntä on kuitenkin kiittäminen.
Raisa aloitti lippukunnanjohtajana vuoden 2008 alussa Pohjan Veikkojen ensimmäisenä naispuoleisena lippukunnanjohtajana. Raisa on onnistuneesti luotsannut lippukuntaa kolme vuotta ja tänä aikana tuonut lippukuntaan mm. uudet
ikäkaudet ja uuden partio-ohjelman, mikä sinänsä oli suuri ponnistus koko
lippukunnalle. Raisa on myös kaiken paperinpyörittämisen ohessa ollut ihailtavan
aktiivisesti mukana retkillä, leireillä ja kokouksissa – siinä peruspartiossa.
Raisa jättää lippukunnanjohtajan pestinsä vuodenvaihteessa, mutta partio ei häneltä luonnollisestikaan tähän lopu. Seuraavana haasteenaan Raisa aikoo kehittää
samoajaikäkauden toimintaa entistä paremmin kohderyhmää palvelevaksi.
Lippukunnanjohtaja olisi todennäköisesti lopettanut pääkirjoituksensa joulukuulumisiin. Joulukalenterishow alkaa olla tältä vuodelta jo lopuillaan, mutta Ynnin
Korvatunturi sitäkin kiireisempi. Syksyn toimintakausi päättyy lupauksenantoon,
Puurojuhlaan, Majakkaan, Pikkujoulujudanssiin ja ryhmien omiin pikkujouluiluihin ja taas voidaan olla tyytyväisiä menneeseen syksyyn.
Kiitokset Raisalle vastuun ottamisesta ja kantamisesta. Uudelle lippukunnanjohtajalle sen sijaan onnea uuteen pestiin - ja jaksamisia Pääasioiden kanssa!
Sopivasti katkerana, kun joutui pääkirjoituksen itse kirjoittamaan,			
						
Sara Miesmaa, päätoimittaja
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TA PA HT U MAT
Lippukunnan perinteinen polkupyörätaitokisa Fillari keräsi tänä vuonna
huikean määrän kisavartioita mukaan. Kisaan osallistui 13 vartiota ja 15
rastihenkilöä eli yhteensä 56 partiolaista, mikä on enemmän kuin viime
vuosina yhteensä. Fillarista aiotaankin tehdä jokavuotinen Oulun alueen
lippukuntien yhteinen tapahtuma.
Sudenpentu- ja seikkailijakisa Aikakone järjestettiin tänä vuonna
Kiimingissä. Pohjan Veikoista kisaan osallistui yhteensä 5 kisavartiota.
Sudenpentukisassa Seeprat sijoittuivat toisiksi ja Kirahvit seitsemänsiksi,
seikkailijakisan voitti Taurus, Sirius sijoittui 8. ja Lyyra 10. sijalle.
Partiotaitojen kevään SM-kisat Pakki 2010 järjestettiin Kannuksessa,
kisaan osallistui lippukunnastamme vihreään sarjaan Näätä ja oranssiin
sarjaan Minkki.
Keväällä valkolakin saivat lippukuntalaiset Veera Kojola, Anni Silvola,
Heidi Silvén ja Sara Miesmaa.
Yhteistyössä NMKY-lippukunta Tampereen Kotkien ja sisaruslippukuntamme Kiimingin Virkkujen kanssa järjestetty kesäleiri Rysä-10 keräsi yli
120 partiolaista Rokualle. Lue tamperelaisen seikkailijan kuvaus kesäleiristä
sivuilta 6-8.
Aiemmin Merirosvoristeilyinä tunnettu varainkeruutapahtuma uudistui
tänä vuonna. Tapahtuma kantaa nykyään nimeä Aarresaaren mysteeri ja
merirosvojen rinnalle seikkailuun on tullut merenneitoja ja jättiläisiä.
Partio 100 vuotta Suomessa -juhlavuoden kohokohta, Suomen Partiolaisten viides Finnjamboree Kilke keräsi 10000 partiolaista suurleireilemään Evolle. Lue leirifiiliksiä sivulta 9 alkaen.
Lippukunnan paatti oli aktiivisessa käytössä koko kesän ja syksyn. Sudenpennut kävivät viimeisissä kokouksissaan meriajelulla, kesällä johtajisto
kävi merellä uimassa, seuraamassa purjealus Sedovin lähtöä ja syksyllä
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myös sienten perässä Oulun lähisaarissa. Lue lisää Sieniretkestä sivulta 15.
Sulanmaanajanvaellus SMAV XVII vaellettiin Kaldoaivin erämaassa. Vaelluskuvia sivuilla 12-14.
Syyskausi lähti käyntiin Sanginjoella johtajiston Laturissa. Uusien partiolaisten ilmoittautumisessa PV sain noin 30 uutta jäsentä.
Piirin partiotaitojen syyskisa Down Under kisattiin Rokualla syyskuussa.
Pohjan Veikot toimi tässä kisassa järjestävänä osapuolena. Lue lisää kisasta
sivuilta 17-18.
Kaiku, juhlavuoden päätapahtuma
nuorimmille ikäkausille keräsi Oulun
ja lähialueiden sudarit ja seikkailijat
Oulun Kuusisaareen, Partioplaneetalle, ratkomaan kadonneen Kaiun
mysteeriä. Tapahtuma huipentui
yhteiseen juhlaan avaruusalus Scout
Spacelinesin lennolla BP100 takaisin
maapallolle. Partiolaiset saivat mysteerin ratkaistua ja Kalle Kalastaja
tunnusti lainanneensa Kaikua korjatakseen kaikuluotaimensa. Kuvassa
PV:n merirosvoja Satama-rastilla.
SKO:n ja TAO:n yhteinen syysleiri Strippi retkeiltiin sarjakuvien maailmassa tuulisessa Hailuodossa. Lue lisää sivulta 23.
Suunnitteluseminaarissa kasattiin perinteiseen tapaan tulevan vuoden
virkailijalista, tapahtumakalenteri ja budjetti, mutta myös arvioitiin lippukunnan toimintaa alueohjaajien johdolla. Aluemuutoksen seurauksena
Oulun lippukunnat muodostavat nyt oman alueensa, alueemme ohjaajina
toimivat Antti ”Myntti” Moilanen ja Jarmo ”Jami” Komulainen.
Lippukunnan syyskokouksessa valittiin uudeksi lippukunnanjohtajaksi
Timo Mäntyvaara ja apulaislippukunnanjohtajaksi Johannes Miesmaa.
Uudet lpkj ja alpkj aloittavat pestinsä vuoden 2011 alussa.
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RYSÄ-10
Sudenpentu- ja seikkailijakesäleiri 9.-13.6. Rokualla
Pohjan Veikkojen, Tampereen Kotkien ja Kiimingin Virkkujen yhteinen
kesäleiri oli kesän kohokohta monelle sudenpennulle ja seikkailijalle,
jotka eivät Kilkkeelle päässeet. Aloite kahden NMKY-lippukunnan
yhteiseen kesäleiriin tuli noin vuosi sitten Tampereelta ja kun vielä
sisaruslippukuntamme Kiimingin Virkut päätti ottaa osaa leiriin, saimme
nuorimmille ikäkausille aikaiseksi tapahtuman,
jonka kokonaisvahvuus ylitti 120 osallistujaa!
PV ja KiVi aloittivat leirinsä perjantaina, ja näiden lippukuntien seikkailijat jatkoivat leiriään muutaman päivän pidempään Rokuan maastoissa
haikkeillen. TaKo sen sijaan aloitti leirinsä haikilla jo torstaina. Seuraavan
kuvauksen kesäleiristä on kirjottanut tamperelainen seikkailija.

Sirius lounastauolla matkalla kohti Pitkäjärveä

Kotkien yhteiskuljetus lähti Pamaukselta (TaKo:n partiotilat, toim.
huom.) torstaiaamuna klo 8.00.
Pääsimme ilman ihmeellisempiä
pulmia Rokuan kansallispuiston
eteläpuolelle. Lyhyen patikoinnin
jälkeen saavuimme Pitkäjärven leiriytymisalueelle ja aloitimme majoit-

teiden pystytyksen ja ruuanlaiton.
Vietimme siellä ensimmäisen yön.
Aamulla lähdimme Syvyydenkaivolle. Seikkailijat kulkivat pidemmän reitin. Eväinä toimivat rusinat.
Tapasimme sudenpennut palovartijan mökillä, josta jatkoimme omaa
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heitimme rinkat selästä. Suoritimme lipunnoston heti ja saimme
huomata, että koko leirin vahvuus
oli noin 120 henkilöä.
Leirikeskus sijaitsi järven rannalla ja
teltat pystytettiin korkealle harjulle.
Sitä hiekkarinnettä juostiinkin sitten
ahkerasti ylös alas.

Päiväretkellä Syvyydenkaivolle

reittiämme. Syvyydenkaivo oli
todella syvä, se on Suomen syvin
suppa. Pohjalta nousimme noin 160
porrasta.
Tapasimme
ylhäällä PV:n
sudenpennut,
joita oli yli 40.
Omien pentujen
saavuttua seurasimme PV:tä
ruokapaikalle,
jolta oli enää lyhyt
matka leiriin.

Illalla oli vielä vuorossa Kisa Kutonen. Joukkueet oli sekoitettu eri
lippukunnista. Lajeista suosikkini
oli perstikka. Sen jälkeen menimme
saunaan.
Lauantaina lipunnoston jälkeen
alkoi ohjelma, johon kuului ramborata ja niger-teltan pystytys,
ruokailun jälkeen myös halsterin
teko ja leirimerkin ompeleminen
paitaan. Sudariohjelmaan kuului

Vihdoin saavuimme Rokuan
leirikeskukseen ja Sudaritytöt valmiina painamaan itselleen leirimerkin
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Lipunnostot ja -laskut kokosivat 120 leiriläistä yhteen

melonta, solmutyö sekä leirimerkki.
Rambo-radan aikana alkoi sataa,
joten ylitettävä vanerilevy muistutti
enemmänkin vesiliukumäkeä.

huoneeseen. Muun muassa näimme
Ellun kuolevan moneen otteeseen.
Lauloimme lauluja ja huusimme lippukuntien huutoja. Sinä iltana kioski
oli paikalla.

Illalla oli aikaa valmistautua iltanuotiolle. Nuotio paloi takassa.
Iltanuotio pidettiin sisällä sateen
takia. Siellä oli aika tiivis tunnelma,
koska 120 partiolaista tuli samaan

Sunnuntaiaamuna ohjelmassa oli
leirikirkko ja sen jälkeen lähinnä
telttojen purku ja köydenveto. Niiden jälkeen meitä odotti bussikyyti
takaisin Tampereelle, mukana olivat
muistot hyvästä leiristä.
Martti Runsten
Tampereen Kotkat

Seikkailjapoikia valmiiden halstereiden kanssa leirissä ja haikin yöpaikalla Pitkäjärvellä
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VI FINNJAMBOREE KILKE
28.7.-5.8.2010 EVO
Partiokaupunki keskellä metsää. Kymmenentuhatta partiolaista neljässä
alaleirissä. Pohjan Veikot leiriytyivät alaleiri Lapaan, palveluleiri Leivoon
sekä perheleiri Pöpöön, ja mukana meitä olikin jopa 60.
Leiri oli pitkä ja mieleenpainuvia hetkiä oli useita. Näillä sivuilla
tunnelmia paluubussista.

“

Leiriläiset muistelevat vielä seuraavallakin Finnjamboreella spektaakkelimaisia tapahtumia avajaisista
päättäjäisiin, mutta useamman kuin
yhden mielestä hämmentävän musikaalin olisi voinut jättää välistä.
Kansainvälisyysillan esitykset olivat
hämmentävän suloisia ja Waka Wakan metsäversio soi ainakin johtajien päässä useina öinä.

Ihanat ihmiset < 3

-Hannan mielestä parasta

painui Aikamoinen Reissu eli Haikki.
Bajamajat ja niiden tarjoama hempeä tuoksu eivät ole mitään uutta,
mutta suurleireillä se pääsee aina
yllättämään. Kesähelteiden ansiosta
aromit olivat mitä maittavimmat.
Aktiivista turvaa muistellaan lämmöllä varmasti vielä useina kesinä,
kuin myös onnistuneita partiojäyniä.

Hurjat helteet ja niiden vastapainona jäätävät suihkut ovat varmasti
vertailunkohteita tulevaisuuden
leireillä ja kaikkien tarpojien mieliin

Suuret ohjelmanumerot keräsivät 10000 partiolaista yhteen
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Yllä: Sini, Katri, Ida ja Salla partsafestarifiiliksissä
Vasemmalla: PV ja KiVi majoittuivat Lapaalaleirin Lepikko-savussa. Pojat rakensivat
savulle portin

“

Kilkkeen kohokohdiksi mainittiin
nuo kaikkien mieleen painuneet
iltaohjelmat, mutta myös extremeohjelma laaksoissa sai kiitosta.
Leiriläiset pääsivät kokeilemaan
aktiviteetteja seinäkiipeilystä chattaamiseen, eli vaihtelua riitti. Useat
olivat sitä mieltä, että kotiin oli
unohtunut vapaa-aika. Mutta toisaalta elämyksiä tuli kaksin mitoin
vapaa-ajan puuttuessa.

Nyt tämä nukkumisrinki hajoaa!
-Johanneksen läppä

Sara ja tulilaakson kilkutus
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“

Paluubussin neljästäkymmenestä matkalaisesta
31 suunnitteli lähtevänsä
seuraavallekin Finnjamboreelle
24 sanoi löytäneensä uusia
ystäviä,
1 ilmoitti tämän sydänten kera
11 sanoi, ettei ole koskaan
nähnyt mitään yhtä siistiä.
Jussi musisoimassa

Kauniita ajatuksia herättivät myös
savussa mukana olleet kiiminginvirkut, viisi kitaraa ja vähän useampi
kitaristi, ylihieno savun portti sekä
kahvila Lapanen.

Kaikista jaksavista johtajista kiitosta.
Saana Korkiala
Savunjohtaja
kuvat: Saana Korkiala ja Sara Miesmaa

Bussissa kysyttäessä väsyneet leiriläiset jaksoivat vielä huutaa:
”JOO! Oli kivaa!”

Johannes ja Riku loihtivat itselleen pyöräilykypärät trangian kattioista

11

SÄÄ´MPÄÄ´LJES
SMAV XVII
Sulanmaanajan vaellus vaellettiin Kaldoaivin erämaassa 17.–22.8.
Reitti seuraili pääasiassa Saamenpolkua Sevettijärveltä Näätämöön.
Ajankohta oli säiden puolesta mitä mainioin ja ruskakin teki jo tuloaan.
Mukana menossa olivat Markku, Hannu, Tiina ja Riikka. Autossa olisi
ollut tilaa useammallekin reippaalle retkeilijälle.

Yllä vasemmalla: Ensimmäisen päivän
riemua tunturikoivikossa.
Yllä: Moottoritiellä kohti Iisakkijärveä.
Vasemmalla: Paikallinen kuuluisuus,
Itäkairan ensimmäinen perintöprinsessa,
johdatti meidät mailleen
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Kuvat edellisellä sivulla:
1. Silisjoen kahlaamossa oli iloinen ylläri reissun jännin vempule.
2. Hirmuisen kylmä jalkakylpy kera liukkaiden kivien.
3. Matkalla oli monta siltaa, tässä
Markku ihastelee Kallokosken kuohuja.
Oikealla:
Näätämöjoella erämaa jäi taakse
Näätämön sykkeen kutsuessa. Saattaa
tosin olla, että kyseinen metropoli yllätti
vähäisellä viihdetarjonnallaan. Kauppaan
sentään päästiin ja tytöt saivat mukavilta
sediltä kyytiä.

Mannermainen aamiainen tasangolla ihanien leidien tarjoilemana. Telttapaikka oli oikeasti
tosi hieno, reissun ainoa tasainen sellainen.

Kuvat ja tekstit: Tiina Kuokkanen
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VENERETKI - SIENIRETKELLE SIIS!
Pohjan Veikkojen tiukka iskuryhmä kolusi Oulun edustan saaria syyskuussa sieniretken merkeissä yhden viikonlopun ajan.
Menomatkalla kohti Röyttää aallot
olivat hurjia, mutta tulivat onneksi
suotuisasta suunnasta, joten ennakkopeloista huolimatta huonous ei
iskenyt. Perjantai-iltana saunottiin
Röytän majalla makkaroiden kanssa
ja nukuttiin hyvin paatilla.

Tiina ja Timo lähtivät sieneen ja
Kali ja Hannu jäivät päikkäreille ja
noutamaan Juutisten senioriosastoa
Praavasta saareen. Sitten vaihdettiin vuoroja ja sieneilyn päätteeksi
lounastettiin kaikki ihanasti yhdessä
hernaria ja ruisleipää.

“

Lauantaina kohde oli sieni. Toiset
heräilivät vähän aiemmin ja toiset
myöhemmin. Ekana herännyt oli
ehtinyt käydä jo tiedustelureissulla
ja olla vähän hukassa ennen kuin
toiset olivat päässeet edes ylös.

Lauantaina kohde
oli sieni.

Sitten vaan heihei, Röyttä, ja kohti
Kropsua. Matkalla heitettiin seniorit
Praavaan. Matkalla kohti Kropsua
aaltoili taas ihan mainitsemisen
arvoisesti. Onneksi laivaporsas
ei tippunut happihypyllä; liivit oli
todella tiiviisti päällä kaiken varalta.
(ks. viereinen kuva.)
Ja taas oli sienet kiikarissa kun
päästiin perille Kropsuun. Kalilla ja
Hannulla oli melkoisen hyvä poimimistoleranssi, Tiina väsähti aika
äkkiä ja housuissakin oli kariketta ja
nälkäkin tuli.

Timo tuimana
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Ruoanlaiton edellyttämää tulentekoprosessia hidastivat inhottavan
isot puut ja huonot kirveet, mutta
selvittiin!
Kasvisnöttöset ja grillattu liha
salaatilla oli oikein maittava ruoka,
ja nöttösien höysteenä olleelle
sulatejuustolle kehiteltiin uusia
vaihtoehtoja. Sieniäkin oli, tietty:
koivunkantolahokkaita sipulin kera.
Päivän aikana opittiin uusia sieniä:
rouskujen perheestä esimerkiksi
kalvashaaparousku, mustarousku ja
lakritsirousku (joista kaksi viimeistä
kannattaa jättää poimimatta).

Kali ja pieni sieni

Rouskuja, haperoita ja tatteja oli
liikkeellä melko runsaasti, mutta
ei niin runsaasti kuin joskus ennen. Timo löysi yhden ison hyvän
kuukusen ja Kali kehnäsieniä ja niitä
lahokkaita.
Yöllä pikkasen keinutti ja kaikki
nukkui hyvin seikkaillen kovasti
unten mailla (pommituksia ja muita
oli kehissä). Aamulla sitten put-putkotia ja Ynni -päiville.
Tiina Kuokkanen
Kali Lisko
Kuvat: Tiina Kuokkanen

Tiina ja hieman suurempi sieni
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DOWN UNDER
11.-12.9.
Syyskisa Down Under keräsi suuren joukon kisavartioita Rokuan
maastoihin mittelemään partiotaitojaan yösarjojen mestaruuksista.
Australia-hengessä kisaajat pääsivät mm. heittämään bumerangia sekä
tunnistamaan niin australialaisia julkkiksia kuin pingviinejäkin. Pohjan
Veikot järjestivät kisan yhdessä Putaan Vilkkaiden ja Pateniemen
Polunpolkijoiden kanssa.
Teuvo haastatteli kilpailun tiimellyksessä kisan järjestäjiä ja kilpailijoita.
Haastattelukysymykset järjestäjille:
1. Kuka olet, ikä ja mistä?
2. Miten päädyit järjestämään Down
Underia ja mihin tehtävään?
3. Mitä odotat kisoilta? / Mikä on
ollut parasta?
4. Innostiko kisojen järjestäminen
sinua osallistumaan pt-kilpailuihin?
Olisitko halunnut osallistua Down
Underiin?
5. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen
Australiasta?

1. Hannele “Lelle” Lindeman, 36,
Pateniemen Polunpolkijat
2. Pyydettiin rastihenkilöksi.
3. Mitähä sitä odottais.. Mitä fiksua
sitä sanois? Mukavaa yhdessäoloa ja
partiomuistojen läpikäyntiä.
4. Miksei.
5. Tuttava, joka asuu siellä.

1. Venla Kantola, 20, Tervapartio
2. Tulin ulkomailta lomalle Suomeen ja Lauri (järjestelysihteeri)
kysyi rastimieheksi. Yhtäkkiä minun
pitikin toimia rastipäällikkönä ja
rastimiehenä.
3. Perus kisameininkiä.
4. Kyllä ehdottomasti. Olen ollut
kisakiertäjä jo 10-vuotiaasta asti!
5. Kengurut.

1. Sipo Herva, 15, Toimarit
2. Kata (Be prepared -tehtäväryhmän johtaja) pyysi rastimieheksi.
3. Äh, ei mulla silleen oo mitään
odotuksia.
4. Joo melkein osallistuinki.
5. Kenguru.
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1. Sanna Taipale, 16,
Putaan Vilkkaat,
2. Juuso kysyi haluanko
tulla ja olen rastipäällikkönä rastilla “Tunne ja
tiedä”.
3. En mitään.
4. En!
5. Haluan vaihto-oppilaaksi sinne.
Kisastaabi avajaisissa Rokuan Kuntokeskuksella

Haastattelukysymykset kilpailijoille, 1. Maria Keski-Panula, Hanhikiven
Kiertäjät, Pyhäjoki, punainen
kisakeskuksessa kisan jälkeen:
2. Kuulin vasta päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää johta1. Kuka olet, mistä ja mikä sarja?
jiston kokouksessa. En oo nähny
2. Miten sait tietää Down Under
mitään mainoksia.
-kisoista?
3. Kiireessä pakkasin, ei opiskeltu
3. Miten olet valmistautunut kisoimitään, tultiin vaan.
hin?
4. Oli uusi kokemus. Rastit olivat
4. Mikä oli parasta kisassa?
hyviä ja hyvä kun niitä oli paljon.
5. Milloin aiot mennä uudestaan
Oli kiva rakentaa oma valtamerialus!
kisoihin?
(Kommentti ylitystehtävän rinkkalautasta). Hauskaa oli.
5. Jossain vaiheessa, kun jaksaa.
1. Eppu Lumme, Limingan Niittykärpät, Liminka, harmaa
1. Aino Kerola, Toimarit, Oulu,
2. Kilpailunjohtaja innosti
punainen
lähtemään.
2. Lippukunnalta ja facebookista.
3. En oikeastaan millään tavalla.
3. Pakattiin, ostettiin eväitä ja tehtiin
Pakkaamalla repun.
kisa-asut.
4. Viimeinen rasti, jossa ohjattiin
4. Ylitys.
lampaita karsinaan.
5. Aika näyttää..
5. En koskaan. Jälleen viimeiset
Teuvo
kisat…
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RAPORTTI: ESG-REISSU ROMANIAAN
ESG:n johtajakoulutus ja seminaari16.-19.9. Geoagiussa, Romaniassa

ESG eli European Scouting and Jungschar Group on Euroopan NMKYpartiolaisten ja -jungscharien yhteinen ryhmä, jonka tarkoituksena on
yhdistää eurooppalaiset partiolaiset ja jungscharit. ESG järjestää vuosittain seminaarin ja johtajakoulutuksen nuorille johtajille, sekä ESG
-päivän, joka tarjoaa palan kansainvälisyyttä jo ihan kotimaassakin. Kaksi
suomalaista FINYMCA -nuorta sai tänä vuonna mahdollisuuden osallistua tilaisuuteen ja tässä heidän näkemyksensä reissusta.
Torstai kului suurilta osin matkustukseen. Suomesta Romaniaan on
pitkä matka, joten lähtö tapahtui jo
aikaisin aamulla. Lennon saavuttua
Romaniaan Cluj Napocan lentokentälle oli edessä ensin norjalaisten
osallistujien odottelua. Tätä seurasi
pikkubusseihin ahtautuminen ja
matka kohti päätepistettä eli IKEYMCA Transylvanian leirikeskusta
alkoi. Matka kesti muutaman

U-käännöksen ansiosta luultua pidempään, ja perillä ainoastaan majoituimme, söimme ja painuimme
unten maille.
Perjantai-aamu alkoi aamupalalla,
josta jatkoimme suoraan aamuhartauteen vanhaan kirkkoon. Laulupainotteisen hartauden jälkeen
oli aika aloittaa tositoimet. Tutustumisleikit rikkoivat alkujään,
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jonka jälkeen jakauduimme kahteen
ryhmään; seminaariin osallistuviin ja
johtajakoulutusryhmään.
Koko johtajakoulutuksen perusaiheena oli ryhmä. Perjantaina
pohdittiin ryhmän dynamiikkaa,
ryhmäytymistä sekä johtajan roolia.
Keskustelimme myös kulttuurieroista ja kuinka ne näkyvät eri ryhmissä.
Koulutusta rytmittivät mielenkiintoiset keskustelut sekä havainnollistavat esimerkit.
Seminaari siirtyi kellarin kokoustiloihin ja pienen jatkotutustumisen
jälkeen aloitettiin pohtimalla ensi
kesän ESG -jamboreeta. Ensi
kesänä järjestettävä Jamboree
on suunnattu koko Euroopan
NMKY:läisille. Se pidetään 30.7.6.8. Saksan Loreleyssa.
Tarkoituksena on järjestää
kansainvälinen leiri ja
paikalle odotetaan n. 500
partiolaista ja jungscharia.
Ohjelma on suunnattu yli
13-vuotialle ja osallistujia
odotetaan kaikkialta Euroopasta.

Iltapäivän ohjelmaan kuului haikki
Geoagiauta ympäröivillä kukkuloilla. Matka taittui paikallisen oppaan
johdolla tulkitsemalla hänen hieman
epämääräisiä ohjeitaan. Korkeammalle kavutessa ilma viileni ja vaeltaminen kävi helpommaksi. Välillä
pidettiin taukoja ja jatkettiin johtajakoulutusta hauskojen harjoitusten
merkeissä.
Päämääränämme oli Geoagiun
viereinen kylä nimeltä Geoagiu-Bai.
Kylä on tunnettu roomalaisaikaisesta kuumasta lähteestään, johon
pääsimme tutustumaan. Kuuman
haikin ja lähteen jälkeen pääsimme
itsekin pulahtamaan kylän hotellin
uima-altaaseen ja nauttimaan jopa
saunasta. Haikki oli erittäin hyvä
tapa päästä tutustumaan Romanian

Aamupäivä kului nopeasti
Jamboreen ohjelmasta
ja ideasta keskustellessa,
jonka jälkeen siirryttiin
Heidi ja ystävyyttä yli rajojen
lounaalle.
20

Omien projektien jälkeen oli aika
pitää ESG:n vuosikokous. Kokouksessa käytiin läpi vuoden varrella
pidetyt kokoukset ja niissä tehdyt
päätökset. Sen lisäksi äänestettiin
uusi hallitus, jonka puheenjohtajaksi
valittiin jälleen Suomesta Heidi
Niemenmaa. Kokouksen jälkeen
keskityttiin ESG:n tulevaisuuteen.
Iltapäivällä suuntasimme kaikki
katsomaan Hunedoarassa sijaitsevaa
keskiaikaista Casteful Corvinilor
-linnaa. Opas kierrätti meitä normaalisti yleisöltä suljetuissa linnan
torneissa, ja saimme kuulla linnasta
useita mielenkiintoisia tarinoita.
Linnavierailun jälkeen kävimme
myös markkinoilla, joilla muun
muassa maistelimme romanialaisia
perinneruokia.

Kansainvälistä yhteistyötä partiohauskan
merkeissä

kauniiseen luontoon ja muihin ESG
-tapahtuman osallistujiin.
Lauantai alkoi taas tutuissa merkeissä aamuhartauksella, jonka jälkeen
jakauduttiin suoraan seminaari- ja
johtajakoulutusryhmiin. Seminaarin
teemana oli omat projektit ja niiden
soveltaminen eri maissa, johon nyt
paneuduttiin. Jakauduimme pieniin ryhmiin, joissa kävimme läpi
jokaisen omat käynnissä olevat
projektit ja pohdimme kuinka ne
soveltuisivat eri maiden toimintaan.
Lopulta kehitimme yhteisen projektin nimeltä 24h. Johtajakoulutuksessa käytiin läpi ryhmärooleja ja
konfliktien ratkaisemista.

Illalla oli vuorossa unkarilainen
iltaohjelma. Harjoittelimme muutaman erilaisen unkarilaisen tanssin,
söimme perinteistä unkarilaista
ruokaa ja istuimme leiritulen ääressä
nautiskellen uusien tuttavien seurasta. Aamulla pakkasimme laukut ja
suuntasimme pitkälle kotimatkalle.
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Heidi Silvén, PV
Anni Tarvonen, Helsingin Rastipartio
Kuvat: Heidi Silvén

KRYPTO
Seikkailijajoukkue Kassiopeian päiväretki Pilpajärvelle 18.9.

Seikkailijatyttöjen ajatukset:

Jojojen kommentit:

Käveltiin ekaks pitkä matka
kämpälle.
Teimme siellä ruokaa trangialla.

Joo, kieltomerkiltä lähdettiin.

Ruokana oli makaronia ja lihapullia.

Osalla makaronit palo pohjaan.

Sitten tehtiin kiehisiä. Se oli kivaa.
Kiia sytytti nuotion.

Jotkut ihan innostuivat!

Kävelimme sillalle, jossa heiteltiin
kiviä sinne vähän niinku jokeen,
mutta se oli laihempi.

Kävelyyn kuului takaperin kävelyä,
yhdellä jalalla hyppelyä ja jalat sidottuna yhteen -kävelyä

Silta oli laho.
Sitten palattiin takaisin metsätietä.

Se oli polku!

Syötiin karkkia.
Teimme myös sanaristikoita.
Lähdimme kotiin.

Katri oli vastassa karkkilaatikon
kanssa.
Juuri sopivasti, sillä alkoi sataa.

Kassiopeia
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STRIPPI
Seikkailija- ja tarpojaosastojen yhteinen syysleiri 8.-10.10.

Strippi oli tarpojien ja seikkailijoiden syysleiri Hailuodossa. Sarjakuvat
olivat aiheena ja sen mukaan tehtiin esimerkiksi tiikeriansoja ja Asterixin
taikajuomaa ja tarpojien ja seikkailijoiden sarjistietämystä koeteltiin useilla
kysymyksillä. Säät koettelivat joukkueita, vartioita ja ennenkaikkea telttoja,
sillä tuuli oli melkoisen kova. Sunnuntaina oli vielä mahtava spektaakkelinomainen kamppailu, jossa olivat vastakkain tarpojat ja seikkailijat! Seikkailijat taisivat voittaa johtajiston puuttuessa pelin kulkuun. Saimme nauttia
vielä pienoisesta lumisateestakin lähtiessämme.
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Tiia Hyvälä
kuvat: Sara Miesmaa

PYKÄLLYS
15.-17.10.
Pykällyksestä eli vaeltajakasteesta ei kuulu kertoa ulkopuolisille.
Paljastettakoon kuitenkin hieman pykältäjien yönkähmäistä (tai osittain
aamun raukeudessa tapahtunutta) ajatuksenjuoksua uteliaille lukijoille.
VLO ylpeänä esittää uusien vaeltajiensa lyyriset lahjat ja oodit kunkin
omalle lempierävarusteelle.
OODI RANKELIN KUNNIAKSI

PIPOODI RÄPÄYTYS

Vaka vanha trangia
Retkikeitin iänikuinen
Ompi erävarusteista parhain,
Sen tajusin jo nuorena, anivarhain.
Kun metsässä tuleepi nälkä,
Ei kannata kylmään safkaan tyytyä.
Ja jos turhaa paastoa vältät
Ei tarvitse partiopolulla hyytyä.

Taisitte luulla, et lempivarusteeni
korvaisin muulla
No ähä, saatte pian nähä ja kuulla
on kova luottamus tähän.
Vaikka kova on tuuli, näpit jäässä
ja pimeässä seison paskassa säässä
En tarvi lamppua tahi hanskoja, kun
on pipo tässä sekavassa päässä
Ei viima ketuta,
tarpeeks valoo taivaalla,
kun taivallan, pipo päässä
Vähällä vaivalla korjaan tilanteen tän
Siinä on raitaa, tupsua, kangasvuorta, lämmittää monta kuulaa nuorta
Jos näpit jäätyy niin se hoidetaan,
mut ilman pipoa vaan todetaan:
DÄÄM!
Jussi Meriläinen

“

Jussi Korhonen

Partio - PARhaat
TIetävät Osansa

OODI LUSIKALLE
Lusikka.
tuo aamiaisen antaja,
tunariisin tuoja,
keiton kantaja.
Tuo leirimätön lennättäjä,
rosvopaistin roudaaja.
Tuo
onnen antaja.
Johannes Miesmaa
24

OODI TRANGIALLE
Se on retkikeitin verraton;
Monet nuudelit keitetty on!
Atte Pesonen

PILPAJÄRVEN KÄMPPÄASIAA

Veera ja vaeltajatyttöjen laveriprojekti

Kämpälle voi siis nyt mennä vaikkapa kaksi vartiota tai joukkuetta samaan aikaan, mutta ensin varannut
päättää, mahtuuko toinen porukka
kämpälle vai ei. Kaikkien käyttäjien
pitää silti varata kämppä kämppäisännältä, aivan kuten silloinkin, kun
sinne ollaan menossa ihan oman
vartion kesken.

Pohjan Veikkojen retkitoiminnassa
käyttämä Oulun NMKY:n Pilpajärven kämppä on ollut viime vuosina
osittain remontin alla. Nyt remontti alkaa pikkuhiljaa valmistua ja
kämpän molemmat tuvat ovat taas
käyttökunnossa.
Sisustus ja kalustus ovat vielä osittain keskeneräisiä, mutta nämä
pienet puutteet eivät estä kämpän
käyttöä isommallakaan porukalla tai
vaikkapa kahden toimintaryhmän
käyttöä samaan aikaan. Kämpälle
on myös tehty paljon pienempiä,
käytettävyyttä lisääviä parannuksia,
kuten uusia puutelineitä.

Kämpän puuliiteri on täytetty koivuhaloilla, mutta koska tarjolla on
myös runsaasti ilmaista rakennusjätepuuta, sitä kannattaa polttaa halkojen seassa ja esimerkiksi sauna
lämpiää loistavasti pelkillä lankun
pätkillä. Nuotiossa poltetaan ainoas25

taan nuotiopaikan puukatoksesta
löytyvää jätepuuta, mutta makkarat
ja muu ruoka pitää muistaa paistaa
käsittelemättömällä puulla.
Tuhkankeräystynnyri on ruostunut
puhki, joten tulisijoista tyhjennettävä tuhka laitetaan vastedes laskitynnyrin viereen kasaan. Tästä
syystä on varmistettava, että tuhkan
seassa ei ole yhtään hiillosta. Tarvittaessa tuhka on sammutettava
vedellä. Puoliksi palaneet puut ja
hiilenkappaleet voi jättää tulipesään, sillä ne palavat oikein hyvin
seuraavalla kerralla. Tuhkat pitää
silti tyhjentää pois ja hehkuva hiillos
saada sammumaan ennen kämpältä
poistumista. Ja hox: siivoamiseen
kuuluu myös roskien ja muun luontoon kuulumattoman materiaalin
kerääminen pois pihalta ja nuotiopaikalta.

Kämpällä on sininen käyttöohjekansio, josta löytyy ohjeet kämpän
ja sen varusteiden käyttämiseen,
siivoamiseen ja muuhun kämpällä
toimimiseen. Jos et ole varma, miten jokin toimii tai miten jokin pitää
tehdä, lue käyttöohjeet ja jos sieltä
ei selviä, kysy kämppäisännältä tai
muilta vanhemmilta johtajilta. Jos
kämpän kunnossa on puutteita
(esim. on siivottu huonosti tai ei
ole tarpeeksi puita), korjaa puutteet
mahdollisuuksien mukaan ja ilmoita
kämppäisännälle. Jos jokin helposti
siirrettävä varuste (esim. lamppu)
menee rikki tai kaasupullo tyhjenee,
tuo se mukanasi Ynnille ja ilmoita
asiasta kämppäisännälle. Näin vältytään ylimääräiseltä hakureissulta.
Korjaa kaikki viat itse, jos pystyt.
Kysymykset, varaukset ja muut
kämppäasiat kämppäisännälle.

Oulun NMKY:n Pilpajärven kämppä sijaitsee Pilpajärven rannalla Oulun kaupungin itäisessä osassa, noin 25 km keskustasta Oulujoen pohjoispuolella, lähellä Muhoksen Päivärinnettä. Kämppä on eräkämppä,
jossa ei ole sähköjä eikä vesijohtoa. Autolla pääsee pihaan sydäntalvea
lukuun ottamatta. Lämmityksenä ovat takat ja kaminat, valaistuksena
kynttilät sekä myrskylyhdyt ja kaasuvalot.Vesi tulee yli 50 metrin
syvyisestä porakaivosta ja ruuanlaitto tapahtuu kaasuhellalla. Kämpällä
on majoitustilaa noin 25 henkilölle. Lisäksi on puuliiteri-huussirakennus, rantasauna sekä nuotiopaikka.
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PILPAJÄRVEN TUPIEN NIMIKILPAILU
Koska Pilpajärven kämpän isoilla tuvilla ei ole vakiintuneita nimiä, julistetaan kaikille lippukuntalaisille avoin nimikilpailu tupien (ja miksei saunarakennuksenkin) nimeämiseksi.
Nimien pitää olla yhteensopivia, hyvän maun mukaisia ja niiden tulee sopia
Pohjan Veikkojen toimintaan tai Pilpajärven kämppään. Toisen majoitustuvan yhteydessä oleva pienempi johtajien huone on Teräväpää ja sitä ei tulla
nimeämään uudestaan.
Nimiehdotuksia otetaan vastaan kuluvan vuoden viimeiseen Johtajaneuvoston kokoukseen saakka, eli joulun alle. Mikäli sopivia ehdotuksia on tarjolla, JN valitsee ko. kokouksessa tupien nimet ja ne tulevat käyttöön ensi
vuoden alusta.
Kämppäisäntä
Hannu Lisko

Pilpajärven uusi laveri valmiina. Mutta mikä uudelle puolelle nimeksi?
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LUOVUUDEN PUUTE
Minkki-vartion dikimon-retki Pilpajärvellä 19.-21.11.
Pe
Ekax meidät vietiin kiintikselle
asti, ku Kaisa ja Anniina ei jaksanu
kävellä. Sit me tehtiin nuotio ja rakkausserenadi ja leikittiin Takerua ja
Patamonia. Sit me tehtiin nuudeleita
ja lihapullia ja pantiin nukkumaan.

pääkin ilmesty sinne sudareitten
luota. Illalla me lämmitettiin sauna
ja syötiin hyvää ruokaa ja pidettiin
iltanuotio ja juteltiin ja mentiin nukkuun.

La
Aamulla me nukuttiin aivan älypitkään ja keitettiin puuroa iki-ihanassa
trangiassa! Sit meillä alko dikimonaiheinen PT, jonka voitti mä ja Salla,
palkintona dikisuklaata. Kämpällä
me sit vaan oltiin ja Anniina Haan-

Su
Me nukuttin taas pitkään ja syötiin
puuroa. Sit me siivottiin ja oltiin ja
lähettiin puomille.
Mukana dikimoneilemassa oli Salla,
Tiia, Katja, Kaisa, Anniina, Anniina
& mä.
Fanny Juusola

Oliko Ruotsin jamboree liian kallis?
Kiinnostaisiko silti lähteä reissulle muihin maihin?
Innostaako ulkomaalaisten partiolaisten kohtaaminen?
Jos vastasit kyllä, suosittelen sinulle European Scout and Jungschar Groupin eli ESG:n jamboreeta Loreleissa Saksassa 30.7.6.8.2011. Jamboree on tarkoitettu eurooppalaisille NMKY-lippukunnille
ja mukaan pääsevät yli 12-vuotiaat partiolaiset. (PV:n joukkueeseen
otetaan rajallinen määrä osallistujia.)
Hintaa jamboreelle tulee osallistumismaksun verran (250 euroa) sekä
matkakulut (n. 200 euroa) eli yhteensä noin 450 euroa.
Lue lisää http://www.jungschar.de/index.php?id=87/
28

Partio on ikuinen projekti.
Tällä uudella palstalla esitellään
lippukuntalaisten pieniä suuria
aikaansaannoksia.

Könyttyään pimeässä suureen
kiveen Kali pyysi poikia siirtämään
sen kävelyreitiltä.
Pitkän aherruksen jälkeen suuri kivi
ei suinkaan ollut siirtynyt - pojat
olivat kääntäneet sen! Näin syntyi
uljas (myös uhripaadeksi kutsuttu)
Pöytäkivi. Tällä kivellä on hyvä
esimerkiksi lisätä paloöljyä myrskylyhtyyn tai pelata shakkia.
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1 0T E LTTA
Noin kymmenen kysymystä varastopadawaneille.
ESITTELE ITSESI
JUME: Jussi Meriläinen,
18 v. partioihminen. Toimii Pohjan Veikoissa kymmenettä vuotta,
päässyt vihdoin eroon vartionjohtajuudesta. Partion lisäksi intohimona musiikin nauttiminen ja tuottaminen sekä sekalainen urheilu, nyt
etenkin lumilautailu.
JOMI: Miesmaan Johannes,
opiskelija, Oulu. Meneeköhän ihan
mettään, jos sanon, että yhestoista
partiovuosi menossa? No sanon
kuitenki. Vj:nä oon toiminu ja
nyt toinen vuosi JoJona. VarastoJussi, taustalla Johannes
padawanina oon nyt ollu varmaanki
vuoden.
ONKO SINULLA PARTIONIMEÄ? KENELTÄ SEN SAIT JA MISSÄ
TILANTEESSA?
JUME: On, montakin. Tuorein varmaan Juice, joka syntyi ties milloin lähinnä ulkonäköni tähden.
JOMI: Merimaaksi on joskus haukuttu (Meriläinen + Miesmaa,
toim.huom). Ihka omaa partionimeä en oo koskaan saanu.
VARASTOKISÄLLI, TAI TUTTAVALLISESTI PADAWAN. MISTÄ
ON KYSE?
JUME: Jokunen vuosi sitten suunnitteluseminaarissa nousi esille
tällainen mahdollisuus. Ensimmäinen tehtävä oli varaston inventaario, joka
on edelleen tekemättä. Muuten tehtäviin kuuluu osallistuminen kamojen
huoltoon ym. kivaa.
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JOMI: Vuosi pari sitten varastonhoitajat ilmasivat huolensa varastohenkilökunnan tulevaisuudesta ja etsivät jatkajia pestilleen. Oon vähän
huono sopimaan varastokäyntejä etukäteen, ni aattelin että ois kätevää ku
ei tarttis sopia muitten ku ittensä kanssa tavaroitten lainaamisesta. Täysin
erillään, omissa päissään tuo toinen Merimaa oli kiinnostunut samasta pestistä ja niin meistä sitte tuli varastopadawaneja.
Tähän mennessä padawanisointi on ollu säännöllisen epäsäännöllistä työssäoppimista. Paljon oon oppinu varaston käytännöistä ja varusteitten huollosta. Pikkuhiljaa alkaa myös valottua, mitä kaikkea varastolta
oikeesti löytyy. Opiskelusuunnitelmasta ei oo tietookaan mutta kai tästäki
koulutuksesta joskus valmistutaan.
MILLAISIA MUISTOJA SINULLA ON VARASTOHENKILÖKUNNASTA?
JUME: Ovat aina olleet pelottavia, koska siihen antoi aina syytä.
Ne henkilöt joita piti aina välttää koska olen TODELLA saamaton palauttamaan kamoja, varsinkin myöhässä olevia.
JOMI: Viime vuosilta oikein mukavia. Pohjalla tietenkin monet
kauhun hetket vartioajoilta.
PAHA JA PELOTTAVA VARASTONHOITAJA UHKAILEE TAVARAN LAINAAJAT HYVÄKSI, TARKASTAA PALAUTUKSET
KRIITTISYYDELLÄ MUTTA MYÖS AUTTAA JA OPETTAA. MITÄ
SINÄ HALUAISIT SANOA, PADAWAN?
JUME: Varaston perimmäisen huoneen perimmäinen ja erittäin
pimeä nurkka. Sinne joutuvat ne jotka ei toimi varaston ohjeiden mukaan.
Lopullisesti.
JOMI: En ymmärrä kysymystä. Hyvältähän tuo kuullosti.
TÄLLAISET PARTIOTAPAHTUMAT OVAT LÄHINNÄ SYDÄNTÄSI:
JUME: (Lippukunnan) leirit, joita ei itse järjestä, metsäreissut, vaellukset ja ne kisat, joihin ei jostain syystä päässytkään.
JOMI: Kaikki, missä on hyvää seuraa ja paljon hyvää ruokaa. Siis
ainakin kaikki oman lippukunnan reissut.
31

TÄTÄ ILMAN ET LÄHDE METSÄÄN:
JUME: Puukko
JOMI: Lakki tai pipo pittää olla.
KUMPI ON PAHEMPI: MÄRKÄ VAI
KYLMÄ?
JUME: Märkä
JOMI: Märkä, siitä seuraa usein
kylmä.
TEISTÄ MOLEMMISTA TULI JUURI
VAELTAJIA. MILLAISIA
ROJEKTEJA ODOTATTE?
JUME: Tee työtä, jolla on tarkoitus.
JOMI: Hauskoja ja hyödykkäitä.
ONKO PARTIO HAUSKA LEIKKI
VAI IKUINEN SEIKKAILU?
JUME: Ikuinen leikki, ei siitä
pääse irti jos se leikiltä
tuntuu.
JOMI: Vaikka molempia. Kuhan
ei itkuinen sekoilu.
SUN SLOGANISI PARTIOLLE:
JUME: I started with nothing and
Kesä-Jonne, Merimaan puolikas
I have all of it left (lainaus
joltakin jostakin).
JOMI: ”Partio. Parempi ku Facebuukki”. Tai sitte: ”Hyvä ruoka,
parempi partio”.
TERVEISESI POHJAN TÄHDEN LUKIJOILLE:
JUME: Kirjottakaa parempia juttuja kun mää, ja mieluusti enemmän. Eli aktivoitukaa urpot!
JOMI: Hmm.. Pitäkää ittenne partiolaisina.
Toimitus
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O BA MA
Tällä palstalla kerrotaan Pohjan Veikkojen Burkina Fasossa asustavan
kummilapsen, Pankar Binjamin Somen, kuulumisia.
Pohjan Veikkojen ensimmäinen kirje Pankarille valaisee hieman, ketkä
häntä tukevat:

“

Hei Pankar,
Me olemme partiolippukunta Oulusta, Suomesta. Suomi sijaitsee PohjoisEuroopassa, joten meillä on lunta talvisin, mutta lämmin sää kesällä. Eli aika
erilaista verrattuna sinun kotimaahasi, eikö?
Lippukunnassamme on noin 200 partiolaista, jotka haluavat auttaa sinua ja seurata
kuulumisiasi. Nuorimmat partiolaiset ovat seitsemän vuotiaita ja sitä vanhempia on
kaiken ikäisiä.
Mitä sinulle kuuluu? Kerro lisää koulustasi, millaista siellä on opiskella?
Toivottavasti kuulemme sinusta pian. Toivomme sinulle kaikkea hyvää!
Lämpimin terveisin,
Pohjan Veikot
PS. Liitteenä on kuva partiotytöistä
leirillä. Hymyssä suin Viivi, Anniina,
Kaisa ja Hanna.”
Pankar elää äitinsä, siskonsa ja
veljensä kanssa pienessä kylässä
Burkina Fasossa, Länsi-Afrikassa.
Pankar on syntynyt vuonna
1997. Olemme saaneet Pankarilta
kirjeen, joka esiteltiin edellisessä
Pohjan Tähdessä.
Jos haluat, voit piirtää tai kirjoittaa
Pankarille ja kertoa partiosta. Toimita piirroksesi tai kirjeesi omalle
johtajallesi.

PSST. Vanhempainillassa useat Pohjan
Veikkojen äidit ja isät lahjoittivat kolikkojaan Pankarin tukemiseen, kiitos siitä
kaikille! Kasaan saatiin oikein mainio
summa.

Teksti ja kuva: Saana Korkiala
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NIIHÄ OLI
Iäisyyden kuoppa
					
					

Tamperelainen käsite Syvyyden-		
kaivolle

Nykyään kukaan ei välitä rahasta…!
					
					

Seikkailijapoika syysleirillä yritettyään
myydä päivällistään muille leiriläisille

Partiossa on totuttu, et ku suu on auki nii pitää antaa ruokaa.
					
Katri Lumikko-vartion reissulla
Janne: Tää on sitä rasvanpolttoa.
Juice: Hm, pitäs olla sykemittari.
					
					

Pojat seuraavat läskipalan palamista
Pilpajärven takassa

Jos joku ois Karilla sanonu et “Tiiät ne urpot torvensoittajat teidän savun
vieressä? Parin vuoden päästä liityt niihin” nii oisin varmaan nauranu aika
kovaa...!
					
Jussi, joka vaihtoi syksyllä lippukuntansa
					
Kannuksen Korvenkävijöistä Pohjan
					
Veikkoihin
Raisa: Muuta tulevaa?
Juice: Kaikki on jo mennyttä..
					
					
					

Jussi heittää toivonsa johtajaneuvoston
kokouksessa lippukunnanjohtajan 		
tiedustellessa Tulevia tapahtumia.

Ilmianna partiotoverisi kuolemattomat lausahdukset:
Parhaat julkaistaan.
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T O I M IT U K S E N N U R K KA U S
Nothing needs to be said
			
- korvaamme jaarituksen hyväntuulisella kuvalla!
Kuvassa iloinen sipsi
Hailuodon lautalla. Terveiset
syysleiriltä ja samanlaista
partiopositiivisuutta teille
kaikille!
				
Rakkaudella,

Toimitus
J Ä L K I K I R J O IT U S
Suomen Partiolaisen 109. Hopeasusi myönnettiin 28.11.2010 Petteri
Juusolalle.
Hopeasusi on partiolaisten arvostetuin ansiomerkki ja se myönnetään
henkilölle, joka on saavuttanut tunnustetun arvoaseman laajalti tunnettuna partiopersoonana ja joka on omalla poikkeuksellisen suurella
panoksellaan vienyt partiotoimintaa eteenpäin. Ansiomerkkia on jaettu
vuodesta 1926 alkaen.
Petteri on toiminut aikaisemmin mm. Pohjan Veikkojen lippukunnanjohtajana ja Pohjanmaan Partiolaisten piirinjohtajana. Nykyisin Petteri
toimii Partioneuvoston puheenjohtajana.
Pohjanveikolle Hopeasusi on myönnetty tätä ennen kaksi kertaa: Yrjö
“Vaari” Heinämaalle 1953 ja Eero “Eetu” Lattulalle 1977.
Pohjan Tähti onnittelee Petteriä kunnianosoituksesta.
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TAKAKANSI

