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P Ä ÄA S IA S SA
Kirjoitan ensimmäisiä Pääasioitani sunnuntai-iltapäivänä sohvalla, enemmän tai
vähemmän vaakatasossa. Olen juuri kotiutunut Pilpajärveltä, missä samoajaosasto
pikkujouluili ja onnenonkijat harjoittelivat erätaitoja.
Jokainen pohjanveikko varmasti tietää sen tunteen, kun retken jälkeen pääsee
suihkuun, syömään ja sohvalle pitkäkseen, nauttimaan tekemättömyyden tunteesta. Itse en tänään jouda makaamaan sohvalla kovin pitkään. Lippukunnan
sählyvuorokin jää tällä kertaa osaltani väliin Pohjois-Pohjanmaan Partiotuki ry:n
syyskokouksen takia. Illalla on vielä tarkoitus suunnitella laumankokous sudenpennuille, jotta uusi partioviikko pääsee taas alkamaan.
Kun huomaan jälleen kerran partioasioiden täyttävän pääni, mieleeni palaa jo
lähes kliseeksi muodostunut mutta osuva viisaus: Partio ei ole harrastus, se on
elämäntapa. Ja tottahan se on. Olen joskus miettinyt, mitä tekisin kaikella sillä
vapaa-ajalla, joka tulvahtaisi elämääni, jos partio siitä yhtäkkiä katoaisi. Luultavasti
päiväni (ja yöni) kuluisivat huomattavasti vähemmän rakentavissa ja kehittävissä
puuhissa.
Jotta tämä ensimmäinen yritykseni kirjoittaa pääkirjoitus ei menisi kokonaan
sekavaksi herkistelyksi, haluaisin sanoa muutaman sanan juuri hallussasi olevasta
lehdestä. Tosiasiassa en kuitenkaan tiedä lehden sisällöstä juuri muuta kuin, että
kanssalippukuntalaisillani on jälleen ollut paljon sanottavaa ja Niihä oli –palsta
meinaa pursuta yli äyräiden. Varmasti mukaan mahtuu myös jokunen perinteinen
reissujuttu ja ainakin allekirjoittanut odottaa innolla, mitä uutta alati laajeneva
Pohjan Tähden toimitus on keksinyt.
Loppuun haluaisin vielä esittää toiveen. Pilpajärven puuvaja on taas täynnä
halkoja ja lähimaastoihin on rakennettu käsitykseni mukaan ainakin kaksi uutta
kiintolaavua. Toivoisinkin, että toimintaryhmät hyödyntäisivät yhä aktiivisemmin
Pilpajärven alueen suomia mahdollisuuksia retkillään.
Eipä sitten muuta kuin mukavaa joulunodotusta kaikille!
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Johannes Miesmaa
ALPKJ

TA PA HT U MAT
Lippukunnan perinteinen yhdyssanahirviö polkupyöräpartiotaitokilpailu
Fillari keräsi jälleen lukuisan määrän Oulun alueen samoajia, vaeltajia ja
aikuisia kisaamaan hieman rennompaan tyyliin. Tänä vuonna kisa kantoi
nimeä 404 Not found. Oulun kaupunki myönsi lippukunnalle tapahtumaa
varten NERO -toimintaraha-avustuksen, jonka avulla tapahtuma pystyttiin
tarjoamaan osallistujille maksutta.
Sudenpentujen meripartioteemainen kesäleiri Mariini järjestettiin
Röytässä kesäkuussa. Saareen sudarit pääsivät lippukunnan paatilla, m/s
Pohjantähdellä. Seikkailijoiden ja tarpojien yhteinen kesäleiri Möyry´11
sen sijaan jouduttiin perumaan harmillisen johtajapulan takia.
Heinä- elokuun vaihteessa tarpojille ja sitä vanhemmille pohjanveikoille
oli tarjolla jopa kaksi suurta kansainvälistä partioleiriä. Ruotsissa järjestetty
22. maailmanjamboree oli tähän asti suurin koskaan järjestetty jamboree. Samaan aikaan Saksassa järjestettiin Euroopan NMKY-partiolaisten
oma ESG-jamboree. Leiritunnelmia Ruotsista sivuilta 6 ja 9 sekä Saksasta
sivulta 11 alkaen.
Keväällä johtajiston ja juuri nimettyjen kolovastaavien mitta tuli tavaranpaljoudesta ja epäjärjestyksestä täyteen ja partiotiloissa on kevään, kesän
ja syksyn aikana järjestetty useammatkin siivoustalkoot. Keväällä tavaraa
käytiin läpi ja heitettiin pois ja syksyllä talkoissa on paitsi järjestetty lisää,
myös raksattu Länsikolon tuoleja ja pesty seiniä. Vielä on silti paljon parannettavaa! Uusien kolovastaavien mietteitä voit lukea sivulta 32.
Elokuussa lippukunnan johtajisto kokoontui perinteiseen Laturiin valmistautumaan tulevaan partiosyksyyn. Seuraavalla viikolla lippukunta vastaanotti jälleen kerran joukon uusia partiolaisia ja syyskauden toiminta alkoi
viikolla 34.
Syyskuussa seikkailijat suuntasivat metsään kahden eri retken merkeissä.
Tyttöjen Yhteinen retkeiltiin Pilpajärvellä ja Poikien Yhteinen Haukiputaalla Runtelin maastoissa.
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Uusi Onnenonkija-ikäkausi aloitti johtajakoulutuskautensa. Syksyn aikana
kokousten lisäksi OO:t retkei-livät pariin otteeseen: Pilpajärvellä järjestettiin koulutusretki kämpän käytön saloihin ja marraskuussa Onnenonkijat
suuntasivat vaeltajien kanssa metsään.
Lokakuussa tarpojat syysleireilivät Hämärän rajamailla Koppanassa.
Leirinjohtaja raportoi retkeä sivulla 24. Sudareiden SyysExcu sen sijaan
suuntautui peikkometsään. Sudenpentujen hassut kirjeet peikoille löydät
sivulta 22.
Vaeltajatkin pääsivät omalle retkelleen: PykällysRojektista lisää sivulla 27.
Partiotaitojen syksyn SM-kisat järjestettiin Espoon Kauniaisissa. Pohjan
Veikoista kisaan osallistui kolme vartiota: Minkki siniseen, Toivo ruskeaan
ja Viljo harmaaseen sarjaan. Ensimmäistä kertaa yösarjoissa kisaava Minkki
sijoittui upealla suorituksella sinisen sarjan pronssille.
Suunnitteluseminaarissa Rokualla
lippukunnan johtajisto suunnitteli ja
budjetoi tulevan 95-vuotis juhlavuoden toimintaa. Keskustelua herätti
erityisesti varainkeruun tulevaisuus.
Toimintasuunnitelma, talousarvio ja
virkailijalista vuodelle 2011 vahvistettiin lippukunnan syyskokouksessa.
Marraskuussa samoajaosasto
suuntasi suurilukuisena vaeltajien
johdolla Pilpajärvelle rentoutumaan
Pikkujoulujudanssin merkeissä.
Timo ja lippukunnanjohdollisia bisneksiä
Suunnitteluseminaarissa Rokualla.
Kuva: Johannes Miesmaa

Toimitus
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22. WORLD SCOUT JAMBOREE SWEDEN
Maailmanjamboree Ruotsin Rinkabyssä 27.7.-8.8.2011
Historian tähän asti suurin maailmanjamboree kokosi yli 40 000
partiolaista eri puolilta maailmaa yhteen. Reissupäiväkirjassa kuulumisia
jamboreematkalta leiriläisen näkökulmasta.

Maanantai
Matka alkoi heti 45 minuutin pysähdyksellä Tupoksen ABC:llä kun
Oulusta tulleet olivat matkanneet
huimat 10 minuuttia.

Syötiin aamupalaa ja rakennettiin
meidän savua. Sitten käytiin kattomassa sitä koko leirin keskuspaikkaa.
Torstai
Sataa. Ja on märkää. Rakennettiin
taas. Illalla oli avajaiset, joista jäi
mieleen sellaisia hemmoja, jotka teki
kaikkia temppuja tulella.

Tiistai
Aamulla herättiin Turussa ja mentiin aamupalalle. Sinne tuli joku
uskontokiihkoilija, joka alkoi kertoa
Raamatusta ja ylistää Jumalaa. Se
häädettiin sieltä aika nopeasti. Sen
jälkeen mentiin päiväksi laivaan.
Keskiviikko
Saavuttiin leiriin puoli kuus Ruotsin
aikaa ja alettiin pystyttään telttoja.
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Perjantai
Aamulla oli Quest-ohjelmalaakso,
joka oli mun mielestä mukavin niistä
kaikista. Siellä oli labyrintti ja ramborata tai joku sen tyylinen juttu,
joka piti mennä läpi. Illalla laitettiin

ja melkein kaikilla oli nälkä. Raisa
kävi meidän leirissä ja jotkut äidin
(Sirpan, toim. huom.) leirilippukuntalaiset.

ruokaa ja mentiin saksalaisten leiriin
syömään ruotsalaisten, saksalaisten
ja sveitsiläisten kanssa.
Lauantai
Mentiin Earth-ohjelmaan, jossa
suodatettiin vettä. Päivällä oli joku
uskontoesittely, jossa alkoi satamaan
kaatamalla. Illalla nähtiin kun jotkut
ulkomaalaiset soitti oksilla ihan
oikeita lauluja.

Maanantai
Aamulla oli GDV-ohjelma. Siitä jäi
mieleen piirtäminen. Kun mentiin
leiriin, joku IST tuli pitämään meille
kasvatuskeskustelua.
Tiistai
Tehtiin eväät ja mentiin bussille,
koska oli haikki. Bussi tuli ja vei
meidät johonkin. Käveltiin metsässä
9 km ruotsalaisten kanssa ja bussi
vei meidät takasin leiriin.

Sunnuntai
Meillä oli People-ohjelma. Siellä
leikittiin sellaista leikkiä, jossa piti
selvittää toisen joukkueen merkit,
ja näyteltiin käsinukeilla. Tultiin
leiriin ja meillä oli ruokavuoro. Me
paistettiin 6 kg lihapullia ja sitten ne
jotkut meidän vartiosta sano, että
kaikki saa syödä vain kolme lihapullaa; puolet lihapullista meni roskiin

Keskiviikko
Oltiin menossa Viivin kanssa
sinne keskuspaikkaan, mutta jotkut
slovenialaiset pyysi meitä tekemään
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“

sellaista ystävyysmerkkiä niitten
kanssa. Tehtiin se ja jatkettiin matkaa. Käytiin vähän joka paikassa ja
mentiin takasin leiriin leikkimään
rantapallolla.

Slovenialaiset pyys
meitä tekemään
ystävyysmerkkiä
niitten kanssa

Torstai
Cultural festival day. Pelattiin mölkkyä leirissä ja käytiin kattomassa
paikkoja. Jotkut meidän leiristä esitti
joulupukkia ja jääkarhua. Illalla oli
joku loppujuhla areenalla. Sitten
meillä oli Dream-ohjelma yöllä.
Siinä kierrettiin sellainen reitti ja
tehtiin tehtäviä.

Lauantai
Käytiin keskuspaikalla niissä viimeisissä paikoissa, jotka olivat auki.
Me käytiin myös näköalatornissa ja
uskontopaikassa tekemässä sellaiset
arabiamatot! Illalla oli päättäjäiset,
jonka lopussa oli superhieno ilotulitus!

Perjantai
Aamulla käytiin uskontopaikassa.
Me maalattiin ikonit ja saatiin
juutalaishatut. Ja nähtiin Ruotsin
kuningas (kuvassa alla)! Illalla oli
semmoinen Suomi-ilta, jossa oli
musiikkia yms.

Sunnuntai
Purettiin meijän leiri ja ootetiin ajan
kulumista. Joskus illalla käveltiin
bussipysäkille vielä kun oli valoisaa
ja ootettiin siellä taas pari tuntia ennen kuin bussi tuli.
Maanantai
Käytiin Vasa-museossa ja kierrettiin
Tukholmassa se päivä. Lautta lähti
joskus illalla Suomeeen!
Tiistai
Istuttiin bussissa koko päivä ja oltiin
Oulussa vähän ennen kuutta illalla.
Teksti & kuvat:
Fanny Juusola
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ISTINÄ JAMBOREELLA
International Service Team on salaisuus neljänkymmenen tuhannen
partiolaisten muodostaman suurkaupungin toimivuuden takana.
Raisa raportoi jamboreeta IST-näkökulmasta.
Jamboree ei koostu vain leiriläisistä ja leirilippukunnanjohtajista,
vaan leirin pyörittämiseen tarvitaan
paljon aikuisia tekemään kaikenlaista tärkeää. Leirin suunnittelusta
vastaava planning team saa avukseen leirille ISTejä (IST= International Service Team) hoitamaan
erilaisia tehtäviä. ISTit käytännössä
huolehtivat, että kaikki leirillä
toimii. ISTejä löytyy joka puolelta:
ohjelmasta kahviloihin ja ensiavusta
postiin. Ruotsin jamboreen noin 40
000 partiolaisesta noin 10 000 oli
leirillä ISTinä.
Alex, Ron ja Robbert kaivelevat bioastiasta muovia pois (EI MUOVIA
BIOJÄTTEESEEN!)

ISTit saapuivat leirille pari päivää
leiriläisiä ennen ja lähtivät päivää
myöhemmin eli Jamboree-fiilistä oli
muutama päivä enemmän. Kaikki
ISTit asuivat leirin pohjoisimmassa
kolkassa eli Spring Townissa, jossa
käytiin kovaa kisaa siitä, minkä
maan lippu liehui korkeimmalla ja
syötiin Eurooppan suurimmassa
ravintolassa kaikki yhdessä.

toisissa). Työnteon vastapainoksi
ISTeille oli omaa ohjelmaa, nimittäin IST Experience, jossa oli neljä
teemaa, joista sitten valittiin erilaisia
moduleja. Itsehän tietenkin suoritin
kultaisen IST Experience -merkin,
jota voi tulla partiopaitani hihasta
ihmettelemään.

Leirielämä ISTinä ei ole pelkkää
työn tekemistä, vaan vapaa-aikaa
leirin tutkimiseen jää reilusti (toki
toisissa pesteissä enemmän kuin

Työtehtävät tehtiin tällä leirillä ensimmäistä kertaa vartiossa, jotka py-
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Jalkaleikkiä työvuoron päätteeksi: Kaisa, Alex, Martin, Raisa, Wendy ja Scott
syivät kasassa leirin alusta loppuun.
Eli ainakin kouralliseen uusia ihmisiä tuli tutustuttua erittäin hyvin,
heitä kun näki päivittäin melkein
kaksi viikkoa putkeen. Vartiot olivat
todellisia kulttuurien sekamelskoja
ja jokaiseen vartioon oli pyritty
laittamaan yksi pohjoismaalainen.
Minun vartiossani, Mosaicissa,
meitä oli viisi jäsentä: australialaisenglantilainen Alex(andra), kanadalainen Wendy, hollantilainen Robbert, skotlantilainen Susan ja minä.
Meidän työpaikkamme oli Recycle
Center 4, joka oli vastuussa kaikista
yleisistä biojätteistä sekä kaikesta
Springin jätteestä. Eli pääsimme

näkemään koko valtavan leirin
töiden parissa.
Tiivis kaksiviikkoinen leiri todellakin oli ja olisi siellä pidempäänkin
viihtynyt! Melkein jäinkin vähän
purkamaan, mutta sitten kuuluisa
Jamboree-flunssa iski ja sisätilat
houkuttivat enemmän kuin lisäyöt
teltassa.
Kirjoittaja ei ole ollut maailmanjamboreella aiemmin eikä edelleenkään
usko, että yli 10-vuotiaiden kannattaa käyttää väiskiä ikinä.
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Teksti & kuvat:
Raisa Lindeman

ESG-jamboree
NMKY-partiolaisten kansainvälinen partioleiri 30.7 - 6.8.2011
Loreleyssa Saksassa
PERJANTAI 29.7.
Aamulla lähdettiin yhdeksän aikoihin autolla Tamperetta kohti ja
sieltä sitten lentäen Saksaan, joten
koko päivä kului matkustaen. Kun
tultiin leiriin alkoi olla jo melko
pimeää, joten pystytettiin vain
reippaasti teltat, syötiin iltapala
saksalaiseen tyyliin ja mentiin nukkumaan.
Päivän fraasi: ”Keltane auto!”

Aloituspäivän lipunnosto ja kokoontuminen

Loreleyn maisemien katselua ennen leirin
virallista alkua
LAUANTAI 30.7.
Aamupalan jälkeen laiteltiin vähän
suomalaisten leiriä kuntoon edellisiltaisen pikapystytyksen jäljiltä.
Meidät huijattiin kävelemään aivan
sikapitkät portaat alas (n. 350 askelmaa) siinä toivossa, että alhaalta
löytyisi kioski, jota ei sitten ollut
olemassa. Käveltiin portaat pettyneinä takaisin ylös. Toisaalta Loreleyn maisemat olivat näkemisen
arvoiset.
Leirissä nautittiin erittäin partiomainen kolmen ruokalajin ateria,
joka koostui kunnon sienikeitosta, schnitzelistä, ranskalaisista ja
jälkiruoka-ananaksesta. Tiskejäkään ei tarvinnut koko leirillä itse
tiskata, tiskikone hoiti homman
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puolestamme. Iltapäivällä leikittiin Tampereen Lokkien kanssa ja
illalla juhlittiin avajaisia, jotka olivat
mahtavat. Jokainen maa esitteli itsensä ja teki jotakin hauskaa yleisön
kanssa. Kirjoittajat Anniina ja Sini
sekä Hanna, Annu ja Minna Lokeista opettivat Suomen vuorolla koko
leirille Oopuli Taipuli -laululeikin.
Avajaisshow’n jälkeen mentiin – yllätys - nukkumaan!
Päivän fraasi: ”Se rumpali, se Kai,
on niin cool.”

“

ka metsää ei ollut lähettyvilläkään).
Tämän jälkeen innostuimme
pelaamaan maailmaan parhainta
peliä nimeltä Jugger, johon liittyvät
mm. pehmomiekat, huutaminen ja
pakoon juokseminen.
Päivällisen jälkeen vietimme
Suomen omaa ”iltashow’ta”, johon myös vastatulleet helsinkiläiset
osallistuivat. Suomen oman show’n
jälkeen pidettiin vielä koko leirin
iltahärdelli, jossa leikittiin Party light
–rannekkeilla.
Päivän fraasi: ”One, two, tree, JUGGER!!!”

Varsinainen
probleema oli
välipalakeksit

SUNNUNTAI 31.7.
Aamun heräily jäi aina hieman lyhyeksi, sillä piti kiirehtiä aamuhartaukseen, jonka jälkeen nautittiin aamupalaa. Aamupäivän ohjelmana oli
Viestikarnevaalit suomalaisten kesken, eli erilaisia viestijuoksuja ynnä
muuta kisailua. Lounaan jälkeen oli
mahdollista urheilla eri lajeissa, kirjoittajat valitsivat metsägolfin (vaik-

MAANANTAI 1.8.
Aamu kului kuten edellinenkin.
Hartauksen jälkeen Suomen joukkue piti omaa IHQ-aamua, jossa
käytiin läpi partioihanteita, tänä
aamuna aiheena oli luottamus.
Aamupäiväohjelmana oli jokaisen
maan itse suunnittelemia rasteja,
joissa mm. tehtiin manikyyreja,
ammuttiin vesi-ilmapalloja ritsoilla
ja leikittiin omatekoisella karusellilla. Jutun tekijät eivät älynneet
ilmoittautua millekään rastille, joten
he olivat molemmat kierrokset
Suomen pisteellä, jossa tutustuttiin
lähemmin suomalaisiin partioleikkeihin ja -peleihin. Aurinkokin
päätti tulla esiin.

12

Näiden jälkeen oli tutuksi tullut
leipäpäivällinen ja tutustuimme
myös tiskikoneen käyttöön. Illalla
oli Suomen oma Xtreme night
show, johon kuului leikkejä, sketsejä
ja kilpailuja. Tämän jälkeen oli leirin
yhteinen Xtreme activity, mistä
oli unohdettu xtreme kokonaan.
Tämän jälkeen juhlittiin Sveitsin
itsenäisyyspäivää ilotulituksilla,
sytytettiin kynttilöitä ja laulettiin
yhdessä.
Päivän fraasi: “You are the light of
the world.”
Lisää maisemien katselua, tällä kertaa
haikilla.

TIISTAI 2.8.
Tänään alkoi haikki. Aamulla oli
kauhea kiire pakata ja eväiden
kanssa oli ongelmia. Varsinainen
probleema oli välipalakeksit. Heidi
oli ilmoittanut meidät kolme saksalaisen Hariolfin ryhmään, johon
kuului 11 muutakin leiriläistä.
Aluksi käveltiin jo tutuksi tulleet
portaat alas juna-asemalle, josta
matkattiin Kesterttiin. Sieltä lähdettiin kävelemään mäen/kallion/vuoren päälle ja päältä alas, joka toistuikin aika monta kertaa haikin aikana.
Mutta maisemat oli mahtavat!

rasteilla ja kerättiin osia, joista sitten
rakennettiin jokin kelluva häkellys.
Tämän jälkeen oli taas iltahartauksen paikka ja nukkumaanmeno, tällä
kertaa taivasalle (oli siinä oikeastaan
puu).
Päivän fraasi: ”POOL PARTY!!”

Yöpymispaikka oli avouimala, jonne
heti päästyämme mentiin uimaan ja
syötiin. Illalla oli Night adventure
-peli, jossa käytiin ryhmissä pienillä

KESKIVIIKKO 3.8.
Aamulla herättiin etukäteen siihen
kun ihmiset keräsivät kamppeita
pienen sateen vuoksi. No, puu
pelasti, joten jatkettiin nukkumista.
Aamupala, pakkailua, kaatosade ja
matka juna-asemalle alkoi. Junaasemalta juna Kesterttiin, josta
sitten kävellen jatkettiin. Ylämäki,
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alamäki jne. Yhdessä vaiheessa
päätettiin pysähtyä pikkukylään
schnitzel-lounaalle, jolloin NMKY:n
isojehut (presidentti, pääsihteeri ja
Saksan osaston johtaja) liittyivät
seuraamme. Niiden kanssa sitten
juteltiin, vaellettiin ja kateltiin maisemia. Tosi kivoja tyyppejä oli.
St. Goarshausenin (kaupunki Loreleyn alapuolella) juna-asemalta me
nuoret neitoset saimme autokyydin
leiriin, koska portaat oli liian uuvuttavat kävellä väsyneenä siinä helteessä. Päivällisen jälkeen vietettiin
jumalanpalvelusta, jossa sytytimme
kynttilän hyvän asian puolesta ja
tämän jälkeen nukkumaan.

Jotkin haikin monista portaista.

P.S. Saatiin paljon kiitosta kun oltiin
reippaita isojehujen kanssa.
Päivän fraasi: ”Kato, linna. TAAS.”
TORSTAI 4.8.
Tänä päivänä vietettiin kaupunkipäivää Koblenzissa! Aamupalan jälkeen
tehtiin eväitä ja käveltiin TAAS ne
portaat alas. Alhaalta sitten laivalla
Koblenziin Rein-jokea pitkin, matka
kesti noin 2 tuntia. Perillä käytiin
haikkiryhmissä muutama rasti,
meidän ryhmä pääsi rasteille ensimmäisenä, joten jonotusta ei tarvittu.
Vapaa-aikaa kun jäi, niin suuntasimme tulomatkalla havaittuun

jäätelöbaariin, josta löytyi varmaan
30 eri jäätelömakua ja kaikki otti
monta palloa (kirjoittajan suosikki
oli mustikka). Tämän jälkeen
iltapäivällä kokoonnuttiin kaikki
yhdessä Saksan kulman monumentille ja tehtiin flashmob, josta kaikki
turistit oli aivan ihmeissään.
Käveltiin takaisin laivalle ja siellä alkoi Boat party, joka oli aivan
mahtava! Oli hauska kilpailu, jolle
sai nauraa. Sen jälkeen tanssittiin,
tunnelma oli just parhaillaan, kun
ilmoitettiin että ei saa hyppiä, koska
alakerran lamput vilkkui tärinän
takia.
Kun oltiin takaisin St. Goarshausenissa sai kävellä muutaman kilomet-
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rin Loreley-kallion juurelle, josta
sitten ne ihanat portaat pimeässä
ylös. Kallion päällä nukkumaan.
Päivän fraasi: ”BOAT PARTY!!”
PERJANTAI 5.8.
Aamu alkoi kuten kaikki muutkin, mutta tänään ei mentykään
aamupäiväohjelman mukaan, vaan
järjestettiin tamperelaisten ja oululaisten oma Jamboree-kisa, joka
muistutti rakenteeltaan PT:tä. Meidät jaettiin ryhmiin ja oli erilaisia
tehtäviä, ensin leirissä ja lounaan jälkeen lähikaupungissa. Leiriin paluun
jälkeen nautittiin jälleen leivästä
koostuvaa päivällistä ja hengailtiin
auringossa.
Illalla sitten vietettiin suurta
jäähyväisshow’ta, jossa oli mahtava
fiilis, kaikki lauloi ja tanssi mukana!
Show’n jälkeen Suomi piti leirin
yhteisen soihtupiirin, josta sitten
muodostettiin sisaruspiiri ja laulettiin ”Tää ystävyys ei raukene”.
Tunnelma oli mahtava, vaikka
leiri loppuikin seuraavana päivänä.
Ehdottomasti leirin paras ilta!
Päivän fraasi: ”Siistein tapa tappaa
ampiainen, IKINÄ.” (Magnuksen
ammuttua ampiainen alas kuminauhalla.)

LAUANTAI 6.8.
Aamupalan jälkeen pidettiin hartauksen lisäksi lipunlasku ja leirinjohtaja hyvästeli kaikki. Se kehui
Suomen partiolaisten asuja fiksuimmiksi, jotka se oli ikinä nähnyt!
Laiteltiin sen jälkeen kaikki teltat
kasaan, pakattiin tavarat ja lähdettiin
ne portaat alas VIIMEISEN KERRAN.
Alhaalta otettiin juna Wiesbadeniin, josta jatkettiin toisella junalla
johonkin kaupunkiin, jossa meidän
hostelli oli. Tunnin tauon jälkeen
otettiin juna takaisin Wiesbadeniin,
jossa käytiin syömässä, katseltiin ja
shoppailtiin. Tämän jälkeen mentiin
junalla takaisin hostellille ja nukkumaan ihanien lakanoiden väliin.
Päivän fraasi: ”Mää niin tapan nuo
motoristit meiän naapurissa. Ja
niiden tupakat.”
SUNNUNTAI 7.8.
Aamulla lähdettiin junalla Frankfurtiin. Siellä käveltiin ympäriinsä
ja käytiin muun muassa Euroopan
keskuspankin edessä ottamassa
valokuvia. Sitten taas jatkettiin
matkaa, kunnes päädyttiin torimarkkinoille, ihan sattumalta. Siellä oli
kaikenlaista kivaa, kojuja ja tivolilaitteita. Me Oulun neljä nuorta, Miikka, Topi, Sini ja Anniina,
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käytiin karusellissa, parasta ikinä!
Oltiin markkinoilla aika kauan, pari
vanhempaakin johtajaa uskaltautui
laitteeseen, tosin astetta hurjempaan.

Frankfurtin markkinoiden ihana
karuselli
Katselun jälkeen asetuttiin nurmikolle istuskelemaan ja annettiin
johtajille palautetta leiristä. Sittenpä
lähdettiin takaisin hostelliin junalla
ja syötiin siellä ihanaa ja eksoottista
iltapalaa, jonka Krissu ja Emma
olivat meille järkänneet. Iltapalan
aikana palkittiin matkan kolme
pääjohtajaa ahkerasta työstä leirin
eteen. Sitten mentiin onnellisina
nukkumaan, kotiin lähdettäisiin
seuraavana aamuna.
Päivän fraasi: ”Nyt on oiva tilaisuus
lyödä finnjamboreeta suklaapopcornipussilla saadaksesi vaimosi
takaisin!”

MAANANTAI 8.8.
Maanantaiaamu alkoi kaatosateen
maanittelulla aamupalapöydässä,
mutta kun varmistus bussikyydistä
lentokentälle tuli, painuivat kaikki
iloisina takaisin nukkumaan. Bussi
lähti yhdentoista maissa lentokenttää kohti ja vaikka tuli vähän kiire,
päästiin ajoissa koneeseen ja kotoSuomeen.
Tampereella hyvästeltiin Lokit ja
lähdettiin iltaa myöten ajamaan
Oulua kohti. Hirvaskankaalla pysähdyttiin, syötiin ja kirjoittajat ostivat
Miikalle tosi hienon prinsessalahjan
synttäreiden kunniaksi (lisätietoja vois kysyä Miikalta itseltään).
Huomasi kyllä, että juttujen taso
laski kun oltiin niin väsyneitä. Yhden aikaan yöllä oltiin sitten kotona
Oulussa.
Paras leiri ikinä.
Päivän fraasi: ”Takapenkki on hiljaa,
tai ainaki lopettaa tappelemisen!”
Pohjan Veikoista mukana olivat
Miikka Willman, Topi Juusola, Sini
Huotari, Anniina Haanpää, Heidi
Silvén ja Petteri Juusola
Anniina Haanpää
Sini Huotari
Kuvat: Anniina Haanpää
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KANDERSTEG INTERNATIONAL ROVER WEEK
7.-14.8.2011
Vietettyäni talven Kanderstegissa sijaitsevassa partiokeskuksessa
(Lue lisää PT 1/11) minut pyydettiin elokuussa takaisin pariksi viikoksi
auttamaan kansainvälisen vaeltajaviikon järjestelyissä.
Seurasi lähes kaksiviikkoinen huikeaa vaeltajatoimintaa kesäisillä Alpeilla.

Idean kansainvälisestä vaeltajaviikosta heitin itse ensimmäisen kerran
talvella eräässä PR-tiimin tapaamisessa. Keskus tarjoaa upeat puitteet
leireilyyn erilaisille partioryhmille, mutta mielestäni nuoret saattaisivat innostua tapahtumasta, johon voisivat tulla yksin tai kaverinsa kanssa ja jossa
partiota pääsisi harrastamaan tiiviisti kansainvälisessä seurassa. Pohjanveikkolähtöinen idea sai tuulta alleen ja historian ensimmäinen IRW järjestettiin tänä kesänä. Tapahtuma keräsi noin 40 osallistujaa ja 12 eri kansallisuutta aina Australiasta ja Meksikosta asti.
Viikon aikana vaeltajat
pääsivät mm. vaeltamaan,
vuorikiipeilemään, jäätikköretkelle, partiodiskoon
ja syömään perinteistä
fondueta. Viereinen kuva
retkeltä näköalapaikalle.
Itse toimin tapahtumassa
Helperinä, eräänlaisena
linkkinä leiriläisten ja
partiokeskuksen välillä.
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Omana matkatavoitteenani halusin ehdottomasti
kokea jotain huikeaa Alppiurheilua. Lyhyitä vaelluksia ympäröiville vuorille
teimme muutamankin,
mutta upein kokemus oli
kalliokiipeily Via Ferrata: käytännössä 3 tuntia
pystysuoraa kallioseinämää
ylöspäin, välissä muutama
huojuva silta. Korkeanpaikankammoisena olin vähällä
purskahtaa itkuun noin kolmen metrin välein, mutta
fiilis ja näköala ylhäällä oli
upea. Kuva on vasta reitin
puolesta välistä!
Keskimmäisessä kuvassa
koko IRW-joukkue kukin
omassa partioasussaan partiokeskuksen portailla.
Reissun ehdottomasti
eksoottisimpia elämyksiä
oli sveitsiläinen telttasauna.
Nuotiossa kuumennetut
kivet vietiin kangaspressuista kyhättyyn majaviritelmään, jossa niiden päälle
kaadettiin vettä. Lämpimähköä vesihöyryä ja mutainen
maa - kokemus ei ollut
kovin saunamainen, mutta
taatusti ikimuistoinen!
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Hämmentävän telttasaunan lisäksi
meillä oli paljon muutakin kulttuurivaihtoa. Eräs vaeltajista heitti idean,
että jokainen vaeltajaryhmä saisi vuorollaan esitellä kotimaataan ruokailun
muodossa. Osa olikin tuonut ruokaaineita kotimaastaan, ja viikon aikana
söimme useita upeita päivällisiä hyvässä
seurassa. Kuvassa sveitsiläistyttö Vera ja
irlantilainen aamiainen.
Omana panoksenani esittelin tietysti
suomalaisen saunan ja koitin vakuuttaa
portugalilaiset siitä, että suomalaiset
ovat kaikesta huolimatta mukava kansa.
Viikon kohokohtia suurimmalle osalle meistä
olivat kansainväliset iltanuotiot. Sketsejä, kilpailuja, laululeikkejä ja lauluja ympäri maailmaa
ja yli kymmenellä eri kielellä; yhteistä partiokulttuuria yli kielirajojen. Sitä me kaikki Rover
Weekiltä kai tulimme hakemaankin!

Sekä kirjoittaja, osallistujat että KISC olivat erittäin tyytyväisiä Rover
Weekiin ja seuraava IRW järjestetään talviversiona jo nyt vuodenvaihteessa
2012!
Sara Miesmaa
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TALKOOYÖ
Raportti varainkeruun helppoudesta ja eräästä elokuun yöstä Raatin
urheilukentällä.
Mikäli jamboree- tai muu partiomatkainnostus on viime kesän KV-tapahtumien myötä herännyt ja seuraavan partioseikkailun päivämäärät ovat jo
kalenterissasi, on aika alkaa kerätä joukkuetta kasaan ja rahaa lippaaseen.
Lippukunnan kautta tarjoutuu vuoden mittaan useita mahdollisuuksia
varainkeruuseen.
Aikainen partiolainen nappaa rahan. Elokuussa Sara avasi Roverway-tilin
tulevan kesän kansainvälistä vaeltajaleiriä varten ja Veera suuntasi katseensa
ja varainkeruunsa kerralla kauemmaksi: Japanin maailmanjamboreelle
2015. Tervetuloa mukaan - sekä itse reissuun että retkikassan täydennykseen!
Näin me avasimme tilin:
18.8. klo 14:59 LPKJ laittaa sähköpostiviestiä otsikolla Yövalvojia haussa. Oulun Likkojen lenkin järjestäjät kaipaavat kahta
talkoolaista vahtimaan Raatin
kentälle pystytettyjä rakennelmia
tapahtumaa edeltävän yön ajaksi.
18.8 klo 15:42 Sara ja Veera vastaavat viestiin ja varaavat pestin.
Talkooyö koittaa.
00:22 Sara soittaa Veeralle. Termarissa on teetä, kohta mennään.
00:43 Sara lähtee kotoa ja hakee
Veeran kyytiin.
01:20 Pizzat Maxista. Energiajuomaa ei enää saa keskustasta, ehkä
pärjäämme ilman.

01:34 Pizzatauko autossa Raatin
uimahallin parkkipaikalla ennen
työvuoron alkua.
01:53 Ajateltiin laskea, monestiko
keretään kuunnella Suomipopin
soittolista läpi yön aikana. Kolmatta
linjaa takaisin, tästä lähdetään.
02:00 Työvuoro alkaa. Tavattiin
Akun tehtaan Kari, kiva setä, jolta
saatiin avain. Täällä on vessoissakin
hälyt, pojat oli kuulemma jo testanneet.
02:15 Kiersimme alueen (Raatin
urheilukenttä ja parkkipaikka),
tarkistimme portit ja yhden bajamajan.
02:31 Suunnittelemme rakentavamme puulavoista vartiotornin keskelle
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nurmikenttää. Sieltä vois taskulampun kans tiirailla tihulaisia.
02:37 Ohjelmalavan raksajäbät lähti
nukkumaan, vielä jäi joitain valohemmoja ja muita duunareita.
02:42 Jatkamme pitsansyöntiä.
Maistuu kylmänäkin.
03:00 Alamme suunnitella seikkailijajoukkueemme ensi vuoden
toimintakalenteria. Maassa rauha,
kaikenlaista rakennustouhuilua tosin
tapahtuu pitkin kenttää. Pohdiskelemme taitomerkkejä.

“

Pilkun takia
odotamme
huligaani-invaasiota
03:28 Jalkaudumme kierrokselle;
pilkun takia odotamme huligaaniinvaasiota.
03:46 Valomiehet lähti kotia nukkumaan, Pekka Niska ajaa trukilla
ympäri kenttää hirviän toimeliaana,
mutta tekemättä mitään. Veera lähti
käymään Ynnillä viemässä tavaroita
ja hakemassa kahvia.
03:50 Eka tilanne: huligaanijengi
silmäili pakettiautoa!
03:53 Huligaanijengin jätkä päätti
sipsuttaa kentän ympäröivää muuria
pitkin koko torin puoleisen pätkän.
Teki kuitenkin oikean päätöksen,
eikä tullu tälle puolen ollenkaan.
Ääliö.

04:17 Teltanrakentajamiehet lähti
kotia, nyt ollaan iha kahestaa. Teetä
ja musiikkia.
04:46 Ulkona valkenee aamu, meidän autossa ei, sillä lasit on tummennettu. Suunnitellaan Poikien
Yhteistä ja selataan taas läpi taitomerkkien suoritusohjeita…!
04:50 Veera haluaa hodarikaakaota
Poikien Yhteiselle. Se tarkotti vaahtokarkkikaakaota.
05:15 Leikittii kärryillä kentällä.
Haaveiltiin myös ajelevamme trukilla kentän ympäri. Avaimetki ois
paikoillaan.
06:11 Aika menee kamalan nopeasti.
Völläillään makuupusseissa autossa
musiikin ja läppärin kans. Tästä ei
talkoilu helpommaks muutu.
06:50 Likkojen Lenkin naiset saapuvat toimeliaina. Aletaan suunnitella
auton peruuttelua ulos kentältä,
mikä ei olekaan kovin helppoa.
Päädymme ajamaan kentän poikki
toiselle portille.
07:00 Talkoovuoro päättyy kiitoksiin. Me lähdemme kotiin nukkumaan ja myöhemmin kummankin
matkakassaan kilahtaa 80 euroa.
Kiitos, tämä kannatti.
Ainiin. Suomipop ei soittanut kahta
samaa kappaletta koko yön aikana.
Mieletöntä.
Sara Miesmaa
Veera Kojola
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METSÄEXCU
Sudenpentujen päiväretki Peikkometsään
Retken jälkeen sudarit lähettivät Peikoille kirjeet. Sudenpennut ovat itse
keksineet adjektiivit kuulematta kirjeen sisältöä etukäteen.
Hei kauniit Peikot!			

Iloisessa Oulussa 3.10.2011

Olimme rohkeana lauantaina paksussa metsässä, jonne aiotte muuttaa
talveksi. Metsä oli hassu ja puinen. Teidän kannattaa pitää vihaiset silmät,
siniset korvat ja kiva nenä tarkkoina, sillä metsästä löytyy monenlaisia mustia asioita. Me myös tunnustelimme punaista metsää, ja se tuntui sumuiselta. Muistelimme myös keltaisia sääntöjä, jotka kertovat, mitä metsässä saa
tehdä. Muistakaa, että saatte syödä vihreitä marjoja ja onkia nahkaista kalaa
merestä, mutta karvaista tulta ei saa tehdä muuta kuin raidallisille nuotiopaikoille. Rakensimme teille myös pitkät majat kylmän talven varalle. Jos
märkään metsään eksyy, voi harmaan kotimajan suunnan tarkistaa pehmeistä tähdistä tai oransseista muurahaispesistä.
Surullisin terveisin,
Leijonat-lauman oksettavat sudenpennut

Sudarit rakensivat peikoille majat talvea varten. Kuva: Timo Mäntyvaara
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Hei kamalat Peikot!			

Tyhmässä Oulussa 4.10.2011

Olimme iloisena lauantaina vaaleatukkaisessa metsässä, jonne aiotte
muuttaa talveksi. Metsä oli kiukkuinen ja raitainen. Teidän kannattaa pitää
itkevät silmät, likaiset korvat ja sininen nenä tarkkoina, sillä metsästä löytyy
monenlaisia ärsyttäviä asioita. Me myös tunnustelimme hassua metsää, ja se
tuntui rakastavalta. Muistelimme myös imartelevia sääntöjä, jotka kertovat,
mitä metsässä saa tehdä. Muistakaa, että saatte syödä mulkoilevia marjoja ja
onkia haisevaa kalaa merestä, mutta surullista tulta ei saa tehdä muuta kuin
sottaileville nuotiopaikoille. Rakensimme teille myös heidimäiset majat
vihaisen talven varalle. Jos vihreään metsään eksyy, voi violetin kotimajan
suunnan tarkistaa pelleilevistä tähdistä tai tummatukkaisista muurahaispesistä.
Inhottavin terveisin,
Seeprat-lauman ulkoilevat sudenpennut
Hei pyöreät Peikot!			

Nopeassa Oulussa 6.10.2011

Olimme neliskulmaisena lauantaina komeassa metsässä, jonne aiotte muuttaa talveksi. Metsä oli kuuma ja karvainen. Teidän kannattaa pitää punaiset silmät, kylmät korvat ja ketterä nenä tarkkoina, sillä metsästä löytyy
monenlaisia rumia asioita. Me myös tunnustelimme puhdasta metsää, ja se
tuntui limaiselta. Muistelimme myös ohuita sääntöjä, jotka kertovat, mitä
metsässä saa tehdä. Muistakaa, että saatte syödä pulskia marjoja ja onkia
ainutlaatuista kalaa merestä, mutta teini-ikäistä tulta ei saa tehdä muuta
kuin pitkille nuotiopaikoille. Rakensimme teille myös lyhyet majat kolmiomaisen talven varalle. Jos komentavaan metsään eksyy, voi surullisen kotimajan suunnan tarkistaa vihaisista tähdistä tai sinisistä muurahaispesistä.
Iloisin terveisin,
Krokotiili-lauman ärsyttävät sudenpennut
Sudenpentuosasto
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HÄMÄRÄN RAJAMAILLA
Tarpojien syysleiri Koppanassa 7.-9.10.2011
Syysleiritunnelmia rajan tuolta puolen leirinjohtajan näkökulmasta.
Syksyisenä perjantai-iltana tarpojat
saapuivat Ynnille lähteäkseen vuoden jännittävimpään seikkailuun.
Vanhemmat heittivät sankarimme
pienten mutkien kautta Koppanaan,
josta he tallustelivat Koppanan
leirikeskukseen. Perillä kerrottiin,
että tarpojat olivat matkan aikana
kuolleet, ja päätyneet välitilaan,
”rajan toiselle puolelle”, ja heidän
tehtävänään oli päästä takaisin meidän maailmaamme.

“

Myrskytuuli riehui
ja sataa tihuutti, mutta
teltat saatiin pystyyn
loistavalla tahdilla

Sää oli uhkaava: myrskytuuli riehui
ja sataa tihuutti. Tarpojat eivät tästä
kuitenkaan tyystin lannistuneet,
vaan alkoivat pystyttää puolijoukkueita lähimetsään. Leirinjohtajien
huoli tarpojien selviytymisestä
hälveni, kun teltat saatiin pystyyn
loistavalla tahdilla. Illalla ennen nukkumaanmenoa leirinjohto kävi vielä

kiertämässä kaikkien teltassa kertaamassa kipinämikkojen tehtävät,
mutta ilmeisesti yön aikana moni
asia unohtui...
Aamu valkeni tyynenä ja valoisana synkän yön jälkeen, ja kaikki
kömpivät lipunnostoon. Hieman
kaoottisen lipunnoston ja aamupalan jälkeen vartiot valmistautuivat
pieneen koitokseen, jossa heidän
tuli ratkoa oraakkeleiden asettamat
tehtävät. Hyvinvalmistautuneina
vartiot lähetettiin Koppanan maastoon.
Oraakkeleiden rasteilla testattiin
esimerkiksi ensiaputaitoja tilanteessa, jossa oraakkelit olivat päätyneet
tappelemaan keskenään, ja esiintymistaitoja testattiin pantomiimivisalla. Kisailun jälkeen tarpojat
saivat hengailla jonkun aikaa, minkä
jälkeen nautittiin herkullista päivällistä. Kuvut pullollaan kaikki siirtyivät vuorollaan saunan puolelle.
Illan laskettua valmistauduttiin
iltanuotioon. Sinne mentiin yhdessä
kynttilöin valaistua polkua pitkin.
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Iltanuotiolla vartiot esittivät päivällä
valmistamansa sketsit ja nähtiin
myös muutama jännä performanssi.
Viimein koitti spektaakkelinomainen Punnitus, jossa vartioiden
keräämät henkipisteet muutettiin
syömäkelpoiseen muotoon. Tämän
jälkeen oraakkeleiden tehtävänä oli
arvioida, riittävätkö pisteet vartion
palauttamiseksi meidän maailmaamme ahtamalla itsensä täyteen
pisteitä. Onneksi kaikkien pisteet

riittivät paluumatkaan! Sitten saatiin
lämmintä kaakaota ja lättyjä sekä
makkaraa. Syömingin jälkeen siirryttiinkin telttoihin nukkumispuuhiin.
Sunnuntai meni armottoman siivouksen ja pakkailemisen merkeissä, minkä jälkeen vanhemmat hakivat innoissaan lapsensa kotiin.
Tiia Hyvälä

SAMOAJAT NÄYTEIKKUNASSA

“

Samoajilla on monia kivoja aktiviteetteja, joista yksi on esimerkiksi,
että vietetään kaksi tuntia kaupan
näyteikkunassa mallinukkena. Suoritimme tämän suorituksen 10.10.
Mick’s:ssä. Se oli kivaa ja ihmiset
ihmettelivät. Näitä mukavia suorituksia pääset suorittamaan onnen
onkimisen jälkeen samoajissa!

Vietimme kaksi
tuntia kaupan
näyteikkunassa
mallinukkeina!

Näyteikkunassa olivat Anniina,
Hanna, Sini, Jenni, Erika, Katri,
Riku, Jan, Heikki ja Arttu.

SMO
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PYKÄLLYS & ROJEKTI
VLO:n vaeltajakaste Pykällys sekä vaeltajareissu Rojekti
Lokakuussa vaeltajaosasto vastaanotti riveihinsä seitsemän uudenuutukaista vaeltajaa salaperäisen ja salaisuutena tarkoin varjellun Pykällyksen kautta.
VLO antoi vaeltajakokelaidensa ottaa mukaan tonkallisen tavaraa matkalle
tuntemattomaan. Valottaaksemme pykältäjien ajatuksenjuoksua ja kenties
persoonallisuuttakin, julkaisemme lukijoille satunnaisten tonkkien sisällöt

Ulkohousut, silmälasit,
silmälasikotelo,
piilolinssikotelo,
hammasharja,
hammastahna,
huulirasva

Naposteltavaa,
vettä,
sukat,
LuHa,
kynä,
hammasharja
ja –tahna,
deodorantti

Suklaalevy,
vaellussukat,
nenäliinoja
Ulkohousut,
Vitalis,
karkit,
hiusharja,
deodorantti,
sukat
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Karkkia,
otsalamppu,
nenäliinoja,
hammasharja
ja -tahna,
tulitikut,
puukko,
lompakko,
kynä

Johannes ja juuri vaeltajakasteen saanut Tiia illallisella edessään
alkusalaatti.

Vaeltajat valmistivat itselleen täydellisen neljän ruokalajin illallisen, jolla
noudatettiin etikettiä antaumuksellisesti.

Tämän lisäksi viikonlopun aikana mm. kahvitettiin PP:n piirikokous Ynnillä, illastettiin juhlavasti, rojektoitiin Länsikolossa, pelattiin huikeita sisäja ulkopelejä, murhattiin, syötiin rusinapullaa ja lähes tuplattiin vaeltajien
määrä kertalaakista!
Sara Miesmaa
Kuvat: Saana Korkiala, Sara Miesmaa
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KASSIOPEIA
Joukkue-esittely

Kassiopeia esittäytyy!
Kassiopeiassa olevat tytöt pelkäävät ampiaisia. Kassiopeiassa on seot,
hölmöt ja villit tytöt. Kassiopeiassa on myös ilkeät, hassut ja käskevät
johtajat.
Olemme tehneet kaikkea kivaa, mutta joskus on tylsää. Suoritamme paljon
merkkejä! Teemme parhaita leirejä.
Ollaan paras joukkue ikinä!
Tyttöjen näkemys partiosta
Partiossa saa uusia kavereita ja hauskoilla leireillä suoritetaan hassunhauskoja merkkejä. Partio on luontomainen harrastus. Partio on myös monipuolinen. Partiossa on hauskaa ja kivaa.
Seikkailijat ovat reippaita ja urheita. Seikkailijat tekevät näytelmiä ja suoritusmerkkejä.

Kassiopeia
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IISSÄ ON IDEAA
Partioretkien nimet ovat oma taiteenlajinsa ja erityisesti tässä
lippukunnassa luovia sanaseppiä tuntuu löytyvän.VLO muisteli
reissuja, joiden nimet ovat vuosien varrelta jääneet mieleen.

Suokuokka

Vartio-osaston syysleiri 2004: leirialue sijaitsi keskellä hyvin märkää ja
laajaa suoaluetta. Yksi jos toinenkin astui leirin aikana pitkospuilta harhaan!

Hirveintä kamaluutta

Onnenonkija –koulutuksen toinen
koulutusretki, jossa mennään
metsään.
					

Seppo goes 
Shakespeare
Tarpojien talvileiri 2011

MikuBUNNIpukukadetstingatu

Vartionretki, nimi liittyy elektoriniseen leluotukseen ja joka oli kamalan
vaikea oppia sanomaan.
		
		
Elämä, maailmankaikkeus ja kaikki
		
Joukkueretki 1996
Kakkosen ykkösen kakkonen
Vartionreissu 2006: vartionjohtajan toinen
johtamisvuosi, vartiolaisten ensimmäinen
vartiovuosi ja sen vuoden toinen retki.

Elävien kuolleiden
elävä ilta
Joukkueretki 2010

Mättö XXL

Tyttöjohtajien oma loppiaisreissu Pilpalle, jossa ainut ohjelmanumero tuntui olevan syöminen. Nimi syntyi ähkyssä saunassa.
Hyppy Tuntemattomaan
Johtajahuoltoperinnettä parhaimmillaan
- kerrankin ei tarvitse tietää, mitä on luvassa!
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VLO

O BA MA
Edellisellä kerralla (PT 02/10) esittelimme Binjaminille lähettämämme
kirjeen, johon hänen äitinsä Anastasia on nyt vastannut.
Alla ranskasta englanniksi ja englannista suomeksi käännetty kirje, joka
saattaa useiden käännösvaiheidensa takia kuulostaa kovin viralliselta,
mutta joka on alkuperäiskielellään todella lämminhenkinen ja ihana
kiitollisuuden osoitus.

“

Rakkaat ystävät,				

Gueguere, huhtikuu 2011

Anastasia oli todella iloinen saadessaan teidän kirjeenne, ja hän tervehtii teitä kunnioittaen. Hän kiittää saamastaan kirjeestä ja kuvasta. Anastasia haluaa kertoa
teille, että Binjamin ja hänen perheensä voivat hyvin. Hän toivoo samaa hyvinvointia
teillekin. Anastasia on onnellinen, että tuette hänen poikaansa Binjaminia. Hän
haluaa teidän tietävän, että Binjamin käy nyt seitsemättä luokkaa yläkoulussa ja
nauttii koulunkäynnistä paljon ja menestyy siellä hyvin. Huhtikuussa heidän
alueellaan oli sadekausi.
Anastasia arvostaa kaunista kuvaa, jonka lähetitte heille. Hän kiittää teitä vielä
kerran.
Ystävälliset terveiset ryhmällenne Ouluun!”
Planin toteuttamat hankkeet Binjaminin kotialueella,
joita siis kuukausilahjoituksellamme tuemme:
- Terveysasioista tiedottaminen
- Terveysjärjestöjen perustaminen ja vahvistaminen
- Elämäntaito-opetus nuorille
- Vedensaannin ja viemäröinnin tukeminen katastrofitilanteissa.
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PSST. Saimme kirjeen mukana myös uuden kuvan Binjaminista äitinsä kanssa.

Edistysaskelia Ponin asuinalueella:
Planin Learning without fear -kampanjan ansiosta Ponin alueen kouluissa
on draaman ja teatteriesitysten kautta pyritty lisäämään tietoisuutta
ruumiillisen rangaistuksen ja muun fyysisen väkivallan haitallisuudesta.
Projektin ansiosta väkivallan määrä on kouluissa vähentynyt ja oppilaat
tuntevat olonsa turvallisemmaksi.
Plan on satsannut myös lasten vapaa-aikaan: kouluille on lahjoitettu
urheiluvälineitä, kuten palloja, urheilupaitoja ja muuta sellaista.
Kouluihin on perustettu jalkapallojoukkueita ja järjestetty koulujen
välisiä jalkapalloturnauksia. Urheilukerhot ovat nuorille yksi mahdollisuus viettää mukavaa vapaa-aikaa yhdessä.
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1 0T E LTTA
Noin kymmenen kysymystä kolovastaaville.
Esitelkää itsenne.
H: No nimi on Heidi ja reilut 18 on vuosia kertyny. Partion ulkopuolella
pittäis käydä koulua ja sitte mää teen kaikkea kivaa.
T: Tiia on nimi ja ikää on reilut 18 vuotta. Elämää partion ulkopuolella on
hyvin vähän.
Partiopolkunne tähän mennessä:
H: Taisin olla neljännellä luokalla kun eksyin partioon ja sen jälkeen oon
ollu VJ Minkille, Saukolle ja Ketulle sekä JoJona Kassiopeialle ja Lyyralle.
Nyt sitten oon Kirahvit -lauman johtajana ja sitten ollaan Tiian kans tosiaan kolovastaavia.
T: Aloitin partion vitosluokalla, koska kaikki muutkin oli partiossa, ja tänne
on sitte jääty. Olen ollut VJ Ketulle ja Lumikolle sekä JoJona Kassiopeialle. Tänä vuonna olen yhä Kassiopeian johtaja, mutta myös karttakaapin
hoitaja, kolovastaava sekä Pohjan Tähden reportteri.
Kolovastaava, mikä ihme se
on?
H: Kolovastaava on semmonen,
joka yrittää tehdä noista meidän tiloista viihtyisämpiä. Lähdin tähän mukaan koska mun
mielestä meidän tilat on vaan niin
sekasin.
T: Se on semmonen tyyppi, joka
yrittää tehdä partiotiloistamme
hieman miellyttävämmän paikan olla ja elellä. Koska omasta
mielestäni Ynnillä on paljon
parannettavaa, halusin tehdä
asialle jotakin ja otin pestin vas- Länsikolon viimeisimmät tuolitalkoot,
taan.
etualalla Tiia.
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Pestinimikettä kolovastaava on väitetty pahimmillaan alatyyliseksi ja
lyhennettä KoVa käyttää jo koulutusvastaava. Tilavastaava lyhenisi
TiVaksi, mutta se taas tarkoittaa lippukunnan tiedotusvastaavaa.
Pohjan Tähden toimitus vaivasi hetken päätään ja ylpeänä ehdottaa pestinimikkeeksi TiLaVaa (Tilojen laadusta vastaava tai Tilojen
laatuvastaava). Mite ois?
H: No mikäpä ettei, kelpaa.
T: Täytyy sanoa, että mikä tahansa nimike on nykyistä parempi... Joten
kyllä se käy.
Onko partiotiloissa tapahtunut laadun parannuksia viime aikoina?
H: Ollaan ainakin heitetty paljon tavaraa pois ja raivattu tilaa niihin koloihin, ja kunhan meidän hienot suunnitelmat saa tuulta alleen nii alkaa
parannuksia tapahtua enemmänkin!
T: Me ollaan heivattu sieltä pois tosi paljon turhaa ja rikkinäistä kamaa,
sekä suunniteltu ihan sikana kaikkee jännää. Nyt vaan pitäis saada aikaa
jostakin, että vois toteuttaa kaikki suuret suunnitelmat. Ja länkkäriin on
tulossa se pöytä!
Piakkoin aloitettuanne pestinne partiotiloista katosivat melkein
kaikki roskikset. Mitä tapahtui?
H: En kyllä tiiä yhtään, me ei olla niitä viety mihinkään. Joku on vissiin ottanu asiakseen hävittää ne kertomatta kellekään mitään!
T: Tämä ei oikeastaan ole meidän vika, sillä joku vaan päätti, että roskikset
vaihtoon, eikä ole hankkinut uusia. Kukaan ei kuitenkaan ole päättänyt,
kenen pitäisi ostaa uudet, joten asia on jäänyt tekemättä.
Mitä on työn alla, suunnitelmissa, haaveissa?
H: No suunnitelmissa on länkkäriin uusi pöytä, jääkaappi välitupaan ja
lisänaulakoita pitkin Ynniä. Ja Kiipeliä vois vähän järjestellä kunhan meiltä
molemmilta aikaa löytyy tähän kaikkeen..
T: . Tosiaan ihan äskettäin otin yhteyttä länkkärin pöytään ja se sanoi, että
jooehkäjotaki, nii se on (toivottavasti) tulossa. Ilmolapuille on myös tulossa
oma ilmotaulu ja postilaatikko! Haaveena olisi saada länkkäriin keittiöpiste,
mutta se ei ehkä ole tämän kauden juttu, koska on niin paljon muitakin
projekteja meneillään.
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Pohjan Veikkojen partiotiloista saa olla ylpeä. Samaa mieltä vai ei?
H: No joo, onhan meillä hienommat tilat ku monilla muilla, meidän pitäis
vaan pitää niistä parempaa huolta! Ku nyt on ties mitä kaiverruksia pöydissä ja roskia kaikkialla ja semmosta...
T: Tää ei oo ihan yksiselitteinen juttu... Siis meillähän on tosi hyvät tilat
verrattuna muihin lippukuntiin; on monta koloa, paljon tilaa ja kaikkea
löytyy, mutta emme osaa oikein pitää niistä huolta. Pöydät on täynnä kuulumisia ja kaiverruksia, papereita on heitelty ympäriinsä ja monet projektit
odottavat valmistumistaan jossakin nurkassa. Tiloistamme tietenkin SAA
olla ylpeä, mutta kyllä ne tarvitsevat hieman kunnostusta...
Kertokaahan lopuksi jokin huikea muisto ynniltä.
H: No niitähän on monta! Ainaki mieleen on jääny se kun yks ilta konttasin monta tuntia Ynnin lattioilla ja raaputin steariinia käsin irti kynttiläkokousten jäljiltä!
T: No olihan se hienoa, kun samoajakolon raksaus lähti käyntiin sillon
kauan aikaa sitten. Se tuntui niin mahtavalta repiä kaakeleita seinästä! Nyt
kuitenkin hieman itkettää, kun siellä se vieläkin odottelee valmistumistaan.
Terveisenne Pohjan Tähden lukijoille ja partiotilojen käyttäjille:
H: No terveisiä vaan kaikille ja pitäkäähän meidän tiloista hyvää huolta
ettei meidän tarvi suuttua ja itkeä Tiian kans!
T: Terveiset vaan kaikille käyttäjille! Me tullaan sitte valittaan teille, ku ette
osaa pitää huolta meidän tiloistamme!

Toimitus haluaa lisäksi alleviivata, että vaikka lippukunta on nimennyt viihtyvyyden lisäämiseksi partiotilojen huolenpidosta vastaavat henkilöt, ovat
yhteiset tilat yhteinen projekti. TiLaVa ei korjaa kenenkään jälkiä.

Toimitus
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Partio on ikuinen projekti.
Tällä palstalla esitellään lippukuntalaisten pieniä
suuria aikaansaannoksia. Enimmäkseen niitä pieniä.

Sissikaminan piipun pituus ei riittänytkään puolijoukkutelttaan!
Seurasi väkerrystä ja erilaisia viritelmäversioita, jotka päätyivät kerta
kerran jälkeen siihen, että Johannes potkaisi kaminan piippuineen kumoon.
Lopulta vaeltajapojat saivat patenttiratkaisun aikaiseksi. Vanha metallitynnyri ylösalaisin, muutama tiili kaminanjalkojen tueksi ja avot - kyllä oli
tukeva, paloturvallinen ja ennen kaikkea tyylikäs ratkaisu!
Toimitus

35

K A T E L LA A

AA M U L LA

Pohjanveikkojohtaja pakinoi nimimerkin takaa
Pohjan Tähden kustantajalta päivää!
Anonyymi asiakas (AA): Pirjo Pohjan Veikko..
Anonyymi puhelinmyyjä (AP): Anonyymi Puhelinmyyjä Pohjan Tähden
kustantajalta hyvää iltaa!
AA: Öhmnh, iltaa…
AP: Ihan lyhykäisellä asialla teille partiolippukunta Pohjan Veikkojen
virallisesta jäsenlehdestä soittelen. Kun meillä olisi tässä vielä joulun alle
ilmestymässä uusi numero tuosta meidän Pohjan Tähdestä, niin ihan niiltä
tiimoin lähdin teille soittelemaan, että josko teiltäkin löytyisi kiinnostusta
lehteä kohtaan. Onkos miten tuttu lehti tuo meidän Tähtönen?
AA: No, onhan sitä tullut pari kertaa katseltua, mutta en mä
nyt hei mitään tilaa, jos sä sitä meinaat.
AP: Niin, eihän meillä mitään tilauspakkoa tietenkään ole! Mutta josko
minä kuitenkin kertoisin tuon tarjouksen, niin et sitten jää vahingossa
mistään paitsi.
AA: Anna tulla vaan, mut en mä sitä sit kuitenkaan ota..
AP: Niinhän se saattaa aluksi tuntua – naurua – mutta arvaapas mitä!
Meillä on tähän joulun alle tarjota kaikille Pohjan Veikkojen jäsenille Pohjan Tähti uudistuneella juttuvalikoimalla sekä uunituoreilla palstoilla. Ei ole
tämmöistä Pohjan Tähteä ennen nähtykään!
AA: Ai, mitä siellä niinku on uutta?
AP: Meidän Tähteen on lähdetty hakemaan hieman nuorekkaampaa fiilistä
jo viime kevään ulkoasu-uudistuksessa, mutta se ajatus on nyt viety vähän
pidemmälle myös sisällössä. Ollaan luotu lehteen uusi interaktiivinen palsta
Katellaa aamulla, jolle Pohjan Veikko –johtajilla on mahdollisuus heitellä
viisauksiaan. Pyritään myös saamaan tapahtumista mahdollisimman paljon
kuvamateriaalia ilmettä virkistääksemme, julkaisemme hulluimmat partiotempaukset kuvasarjana Scouter kan –palstalla ja sivukorvalla kuullut lainit
Niihä oli –palstalla. Lyhykäisesti sanottuna ollaan siis haluttu lisätä helpon
osallistumisen mahdollisuutta rivipartiolaisille.
AA: Jaa, sehän kuulostaa ihan mielenkiintoiselta.
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AP: Eikö? Ollaan itsekin täällä kustantajalla tosi ylpeitä näistä uusista
näkökulmista, joita toimitus on hoksannut ottaa mukaan. Ja mun mielestä
parasta tässä lehdessä on se, että joka numeroon on tuotu jotain uutta, oli
se sitten erilainen kannen grafiikka tai uusi palsta.
AA: Niin se kyllä tekee siitä ihan mielekkään lukee joka kerta
uudestaan. Ei oo vaan ne samat reissujutut siellä vuodesta
toiseen. Kyl mun pitää myöntää et oon joskus itekin sinne
jotain kirjotellut.
AP: Ja se julkaistiin?
AA: Julkaistiin joo, oli kyllä ihan kiva kokemus nähdä se oma
juttu siinä painettuna paperille.
AP: Niinpä! Tätä tunnetta me haluttiin mahdollistaa muillekin julkaisemalla
myös niitä sivukorvalla kuultuja laineja ja anonyymin johtajan vuodatuksia.
AA: Hei, tosi kiva kuulla, et ootte noin tiedostavan filmaattisia, mut mä en oikeesti voi maksaa tästä mitään ku oon
köyhä opiskelija-työtön, ja oon ihan just menossa kaihileikkaukseen, et emmä ees nää lukee enää.
AP: Mut siis hei! Sähän olit Pohjan Veikkojen jäsen?! Tiiätkö me täältä
kustantajalta tarjotaan kaikille jäsenille ILMATTEEKSI sekä paperi- että
nettiversio Pohjan Tähdestä yhdellä pienellä ehdolla!
AA: Ai oikeesti.. Vautsi, mahtavaa. Mut onks tää nyt joku huijaus – mikä se ehto sit on?
AP: Ihan vaan sellanen et kaikki jäsenet samalla intohimolla osallistuis tämän meidän lehden rakastavaan tekoon. Eikö kuulostaki reilulta?
Pistettäiskö teilleki tulemaan oma Pohjan Tähti välitupaan?
Nimim. Puhelinmyyjä
POHJANVEIKKOJOHTAJA:
Oletko viime aikoina pohtinut jotain partioilmiötä? Harrastuksesi
inspiroi tai arveluttaa? Koet tarpeelliseksi jakaa mielipiteitäsi
vaarinkolon ulkopuolellakin? Haluat muuten vain huomiota?
Anna mennä: nosta asiasi lippukunnan ykköspuheenaiheeksi!
Toimitus vastaanottaa vuodatuksesi vuorokaudenajasta riippumatta.
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NIIHÄ OLI
Saana: Johannes, onko sulla eka koulupäivä huomenna?
Johannes: Joo. Aattelin kertoa siitä tuolla Muissa asioissa...
				
Johtajaneuvostossa koitetaan pysyä aiheessa
Ne on vähä niinku polttarit, mut kestää viikonlopun.
				
Tiia selventää Pykällyksen luonnetta 		
				
ei-partiolaiselle ystävälleen
Laumankokouksessa on juuri keitetty trangialla kaakaota.
LJ: No maistuko kaakaolta?
Sudari: Oli jopa parempaa!
					
Nopia ajatusvirhe mut ehin jo puhua.
				
Jussi avautuu
Lippukunnan tapahtumat, miinuksia:
“EI OLE” --- “Ai tapahtumia?” --- “Ei, kun miinuksia.”
				
Suunnitteluseminaarin palautesatoa fläppitaulusta.
				
Muuta kyseisessä kohdassa ei sitten lukenutkaan.
LPKJ: Partiokalenterissa on hinta-luukku –suhde paljon parempi…
				
[ONMKY:n joulukalenteriin verrattuna, partio			
kalenterin ensimmäinen luukku avataan jo 27.11.]
Juhlahyppy tuntemattomaan, Hyppyjuhla tuntemattomaan, Tuntematon
juhlahyppy...
				
Suunnitteluseminaarissa nimetään 95-juhlavuo				
den Hyppyä Tuntemattomaan. Lopullinen nimi
				
jääköön tässä vaiheessa vielä salaisuudeksi...!
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

Marraskuun pimenevissä illoissa rakkaudella toimitettu, tunteella taitettu.
Partiosiskot ja -veljet, nauttikaa.

Tiia, Saana ja Sara
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