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P Ä ÄA S IA S SA
Paljon on vettä virrannut Oulujoessa sitten vuoden 2007, jolloin lippukunta juhli 90-vuotisjuhliaan. Nyt, 95-vuotisjuhlavuoden aluksi, on hyvä aika
suunnata katseet hetkeksi taaksepäin ja muistella, mitä kaikkea viimeiset
viisi vuotta ovatkaan pitäneet sisällään.
Seuraavassa olen nostanut esille muutamia asioita, jotka ovat jääneet minulle päällimäisenä mieleen viiden vuoden ajalta. Asiat eivät ole missään
järkevässä järjestyksessä, vaan lista on muodostettu allekirjoittaneen oman
sumean logiikan mukaisesti.
Suuri muutos partiotoiminnassa koettiin vuonna 2008, kun Pohjan Veikot
otti käyttöön Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ohjelmauudistuksen mukaisen ohjelman ja sen mukanaan tuoman uuden ikäkausijaon.
Ikäkausien määrä kasvoi kolmesta viiteen ja partio-ohjelma muuttui ottamaan paremmin huomioon nuorten kasvun eri vaiheet. Ohjelmauudistuksen myötä myös johtajakoulutus piti miettiä uusiksi. Vanha, vartionjohtajaksi valmentanut Onnenonkija-koulutus muokattiin vastaamaan uuden
ryhmänjohtajakoulutuksen sisältöä pohjanveikkomaisin maustein.
Vuonna 2008 partiopiirin tehtävät Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan
alueella otti hoitaakseen alueiden lippukunnista koostuva Pohjanmaan
Partiolaiset. (Osa vanhoista piireistä on edelleen olemassa yhdistyksinä,
muttei pilata tunnelmaa puhumalla niistä...)
Viime vuosina Oulun alueella on huomattu, että yhteistyössä on voimaa.
Oululaiset lippukunnat ovat puhaltaneet aiempaa tiiviimmin yhteen hiileen
– erityisesti ohjelmatapahtumien järjestämisessä. Hyvä esimerkki oululaisesta osaamisesta on samoaja- ja vaeltajaikäisille tarkoitettu Noppalilja,
josta on uudessa asussaan muodostumassa jokavuotinen perinne.
Lippukunnan sisälläkin on tapahtunut viiden vuoden aikana yhtä jos toista.
Lippukunnanjohtaja on vaihtunut kaksi kertaa. Vuonna 2008 Raisa Lindeman otti tehtävän vastaan Markku Lukkarilta ja 2010 allekirjoittanut hyppäsi puolestaan Raisan saappaisiin.
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Lippukunnan uusi lippu naulattiin juhlallisin menoin itsenäisyyspäivänä
2008. Lippuja hankittiin kerralla kaksi kappaletta – toinen lippu on ulkokäyttöä, kuten paraateja, varten.
Viiden vuoden aikana on ehditty myös elvyttää joitain jo hiipuneita perinteitä. Muutaman vuoden hiljaiseloa viettänyt polkupyöräkilpailu Fillari
herätettiin henkiin vuonna 2010. Kaikille samoaja- ja vaeltajaikäisille avoin
kisa keräsi suuren suosion oululaisten lippukuntien keskuudessa.
Jokaviikkoinen ”peruspartio” harvoin nostetaan esille vastaavissa listoissa
tai historiikeissa, joten haluan käyttää tämän mahdollisuuden ja kiittää
kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet laadukkaan toiminnan Pohjan Veikoissa
viimeisen viiden vuoden aikana.
Oikein juhlavaa alkanutta vuotta kaikille!
Timo Mäntyvaara
Lippukunnanjohtaja
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(Tsekkaa sivu 8!)

KY M M E N E N J U H L AV U O D E N K I P I N Ä Ä
Mainiota peruspartiota pitkin juhlavuotta,
montako kipinää saat kerättyä?

Talvileirit
helmi/maaliskuu - SPO/SKO/TAO

Fillari 95
toukokuu - OO:lle ja sitä vanhemmille

Johtajiston juhlaillallinen
huhtikuu - johtajistolle

Johtajiston juhlalopetus
toukokuu - johtajistolle

Juhlapääsiäisvaellus
huhtikuu - OO:lle ja sitä vanhemmille

Juhlailtanuotio Havulla
elokuu - kaikille

Hyppy tuntemattomaan juhlaan
huhtikuu - johtajistolle

Syysreissut
syys/lokakuu - SPO/SKO/TAO

Yrjönpäivänjuhla
huhtikuu - kaikille

Lupauksenanto
joulukuu - kaikille
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J U H L AV U O S I G A L L U P
Pohjan Veikko, mitä odotat juhlavuodelta?
Juhlaseinää! Ja johtajiston juhlapäivällistä.
					
Maria, 19
Havua ja tapahtumia juhla-etuliitteellä.
					
Kenssi, 14
Odotan sitä päivää, ku samoajakolo vihdoin valmistuu...
					
Katri, 18
Juhlajohtajiston juhlapäivällistä! Toivon vahvaa alkua: että panostaisimme
erityisesti juhlavuoden kevääseen.
					
Johannes, 19				
								
Että pääsen kotia (armeijasta) ja oleen partiossa. Mitä nää luulet?!
					
Jussi, 19
Kerään varmaan kirsikat kakun päältä, eli valitsen itseäni kiinnostavimmat
tapahtumat.				
					
Veera, 20
Hetkellistä kaukopartiointia lippukunnassa, jota en tunne omakseni tällä
hetkellä - jos koskaan.
					
Palmu Hip, 42
PJ-kurssia. Ja Norjanreissua! (ks. s. 14-15) Aion myös pitää tarpojille
syysleirin PJ-työnä.
					
Hanna, 17
Juhlahyppy juhlatuntemattomaan. Tapahtuma on muutenkin loistava ja
haluan ottaa selvää, voiko juhla-etuliite parantaa sitä entisestään!
					
Heidi, 20
Toimitus
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Pääsiäisvaellukselta 2011. Kuva: Jenni Impola

J U H L A P Ä Ä S I Ä I SV A E L L U S
4. - 9. 4. 2012
Juhlavuoden loistavimmat, haastavimmat ja cooleimmat hetket
koetaan pääsiäisvaelluksella, joka sijoittuu tänä vuonna Ruotsin
Sarekin kansallispuistoon. Sarekin vaativissa tunturimaastoissa
pystyy kokeneinkin pohjanveikko haastamaan itsensä.
Koe partion syvin olemus yhdessä partiokaveriesi kanssa
pääsiäisvaelluksella!
Lisätietoja saa allekirjoittaneelta.
Tiia Hyvälä
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H AV U 2 0 1 2
Partiolaisten kohokohta ensi kesänä!
Pohjanmaan partiolaiset järjestävät ensi kesänä 30.7.-5.8. kesäleirin
HAVU 2012, joka on tarkoitettu kaiken ikäisille partiolaisille. Leirille
odotetaan jopa 1700-1800 osallistujaa.
Leirin kesto riippuu partiolaisen iästä. Sudenpennut ovat leirillä
keskiviikosta sunnuntaihin, kun muilla partiolaisilla leiri alkaa jo
maanantaina. Kaikki samoajista ylöspäin voivat halutessaan osallistua
rakennusleirille ennen virallisen leirin alkua 28.-29.7.
Havu pidetään Taivalkosken luonnonkauniilla Maijanlammella.
Pohjan Veikot järjestävät oman kyydin leirille linja-autolla.
Lippukunnan leiriläiset majoittuvat samalle alueelle, joten tuttujen
naamojen ympäröiminä leireillään. Majoitus tapahtuu teltoissa ja
luvassa on paljon mahtavaa ohjelmaa ulkoilmassa.
Ohjelman runkona toimivat ohjelmalaaksot, joihin sudenpennut,
seikkailijat, tarpojat ja samoajat saavat yhdessä osallistua. Jokaiselle
ikäkaudelle on räätälöity kuitenkin oman taitotason mukaiset tehtävät.
Tiedossa on myös yksittäisille ikäkausille järjestettyä omaa erityistä
ohjelmaa. Leirin unohtumattomia kohokohtia tulevat olemaan suuret
iltanuotiot.
Leirin hinta on 75 euroa sudenpennuilta ja 135 euroa muilta.
Ilmoittautuminen leirille tapahtuu helmikuussa. Ilmoittautumislomake
postitetaan kaikille pohjanveikoille kotiin ja niitä löytyy lisäksi Ynniltä.
Lisätietoa leiristä löytyy leirin nettisivuilta www.havu2012.fi
Lippukunnan oma Havu-agentti vastailee myös tarvittaessa
kysymyksiin (Raisa Lindeman).
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J U H L A S E I N Ä -T I ET OV I S A
Tiedä, arvaa ja ympyröi oikea vastaus.
Minä vuonna tyttöjä otettiin
Pohjan Veikkojen toimintaan
mukaan ensimmäisen kerran?
a) 1918
b) 1980

Kumpi on vanhempi?
a) Joulupukkipalvelu
b) Suuri Savu (vartiojohtajaneuvosto)

Kumpi saatiin lippukunnallemme
ensin?
a) Oma lippu
b) Oma nimi (Pohjan
Veikot)

Kuka julkkis on käynyt tutustumassa Pohjan Veikkojen toimintaan
vuonna 1969?
a) Partioliikkeen perustajan
kenraali Robert BadenPowellin puoliso lady
Olave Baden-Powell
b) Suomen tasavallan
presidentti Urho Kaleva
Kekkonen

Millä vuosikymmenellä retkeilytoiminta sai uusia ulottuvuuksia, kun
Pohjan Veikot pääsivät retkeilemään
uusiin retkikohteisiin sekä Rokualla
että Pilpajärvellä?
a) 1960-luvulla
b) 1970-luvulla

Mitä metallia Pohjan Veikoille lahjoitettiin vuonna 1986?
a) Kaksi vaskisoitinta, jotka
kulkevat nykyään nimillä
tuuba ja atomi
b) Luotsikutteri
m/s Pohjantähti

Kumpi on vanhempi osasto?
a) Vaeltajaosasto
b) Sudenpentuosasto

Vastaukset näihin kysymyksiin ja muita jännittäviä faktoja löydät
Pohjan Veikkojen omalta

juhlaseinältä!

(Ilmestyy partiotilojen käytävään alkuvuodesta.)

Kattele seinille!
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Kali Lisko

P U H U K A A P V :T Ä !
“Kaikille ryhmille kehittyy aikojen saatossa oma slanginsa; salakieli, josta
vain ryhmään kuuluvat ymmärtävät jotakin. Nokiainsinööreillä on oma
nokia-jargoninsa ja purjehtijoilla oma spinnufokkareivaapurjeet
-koodikielensä. Myös partiolaisilla on oma salakielensä, jota vain asiaan
vihkiytyneet ymmärtävät.”
Pohjan Tähtensä huolella lukeneet johtajat muistavat kenties Kalin ja
Hannun kokoaman mainion Puhukaa PV:tä! - sanakirjan, joka ilmestyi
Pohjan Tähdessä varmasti lähemmäs kymmenen vuotta sitten.
Juhlavuoden kunniaksi ja ohjelmauudistuksesta johtuvan laajan
nimistömuutoksen takia toimitus päivitti PV - Suomi -sanakirjan. Kieli
elää jatkuvasti ja syntyy asiayhteyksissä, joten sanakirja ei yllä kaikenkattavuuteen - puutteita on varmasti. Ylpeydellä julkaisemme kuitenkin jokusen
vakuuttavan pohjanveikko-termin:
Akela, LJ [äl-jii] - (sudenpentulauman) laumanjohtaja
Algeria
- allergia
ALPKJ
- apulaislippukunnanjohtaja
Erja, Erja-täti, Erzu - Ynnin järjestösihteeri Erja Paso-Hietala
Esgi 		
- ESG, European Scouting and Jungschar Group
Excu 		
- sudenpentuosaston yhteinen retki tai kokous
Flintstones
- Primus-kaasulamppu, joka on pakattu The Flintstones
		
-muovimukiin
Hanskata
- hoitaa, osata
Henkeäsalpaava, luonnonkaunis - tyypillisiä retkimaastojen kuvauksia,
		
erit. Rokua, joskus jopa Pilpa
Hiioppi, hiippari, hippi, hiphoppi - trangian kattilan irtokahva
Hiksa 		
- hiki
Häppeninki - seikkailijaosaston yhteinen kokous tai tutustumisretki
Itäkolo, Itis
- entinen vartiokolo, koloista nimensä mukaisesti itäisempi
Jaska 		
- Jack Wolfskin, erityisesti lippukunnan vaellusteltat
Jeesusteippi, jesse, jesari - hopeanvärinen ilmastointiteippi, kaikkivoipaa
JN [jii än]
- johtajaneuvosto
JoJo 		
- (seikkailijajoukkueen) joukkueenjohtaja
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Jonne, Johanna - Johannes
Judanssi
- samoajaosaston tapahtuma
Juice 		
- Jussiuden toinen aste, jussius alkaa Simosta
Kahavikerho - vaeltajaosaston kokous, harvinaisehko
Kalenterit
- ONMKY:n, ent. Y-killan, joulukalenterit. Jokavuotinen
		
myyntishow.
Kamat 		
- tavarat. Yleiskäsite.
Kieltis, kieltomerkki, kieltomerkin risteys - Pilpajärventien risteys, jossa on
		
vuosikymmeniä sitten ollut jonkinlainen kieltomerkki.
		
Suosittu haku- ja jättöpaikka Pilpajärven retkillä.
Kiintolaavu, kiintis - Pilpakankaalla oleva hirsilaavu
Kiipeli 		
- lauman- ja joukkueenjohtajien oma tila, kokoustarvike		
varasto ja piilopaikka Länsikolossa
Kirvestää, kivestää - hakata kirveellä
Kives 		
- kirves
Kivipää
- Pilpajärven kämpän Terävänpään puoleinen majoitustila
KoSMO
- koko samoajaosasto
KoVa 		
- koulutusvastaava
KoVLO
- koko vaeltajaosasto
Kymppi
- kymppiteltta
Käsi 		
- kömpelö, kykenemätön
Laktovamma - laktoosi-intoleranssi
Lappu 		
- leirin, retken, tapahtuman tms. kutsukirje
Lehemä
- huonosti pystytetty teltta tai laavu
LPKJ 		
- lippukunnanjohtaja
Luotsi 		
- osastonjohtaja
Luotsis, Luotsipiiri - Luotsien, LPKJ:n ja LPKJA:n neuvosto ja suunnilleen
		
kuukausittainen kokous
Lämppäri
- lämmin voileipä
Länsikolo, Länkkäri - entinen sudenpentukolo, lännen puoleinen suuri kolo
Löpö 		
- polttoaine
Meindelit
- Meindl-vaelluskengät
Menettely
- tarpojien yhteiskokous tai tutustumisretki
Mennä särki - mennä rikki
Merrelit
- Merrell-sandaalit
Mettis 		
- ONMKY:n toiminnanjohtaja Mettovaara
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Muksa 		
- mukava
Myrskäri
- myrskylyhty
Mättö 		
- leiriruoka, yleensä jotain riisi- tai pastapohjaista ruokaa,
		
jossa kaikki ainesosat on sotkettu yhteen ja jota on
		
mukava syödä lusikalla. Ketsuppi sopii yleensä kaiken		
laisen mätön kanssa.
Mäyrä 		
- Maria
Nahkamies
- Leatherman-työkalu
Nakittaa
- määrätä joku tekemään jotakin
Nortti 		
- The Northface -retkeilyvaatemerkki
Nötkötti, nöde - nauta-sikasäilyke
Obama, Pankar, Binjamin, Some - Pohjan Veikkojen Plan-kummilapsi
OO [oo oo] - onnenonkija (Ryhmänjohtajakoulutus 3. tarpojavuonna.)
Oulu-kupit
- Hilkka Inkalan kuvittama kahvikuppisarja, jota
		
lippukunta vanhempien tuella valmistaa ja myy.
Paatti , vene - lippukunnan vene m/s Pohjantähti
Paku, auto
- Ynnin punainen pakettiauto
Pilpa, Pilpajärvi, Järvönen, kämppä - lippukunnan kämppä Pilpajärvellä
PJ [peejii]
- puolijoukkueteltta, myös: partiojohtaja
Pohjan Tähti, lehti, Tähtönen - lippukunnan jäsenlehti
PoSMO
- samoajapojat
PoVLO
- vaeltajapojat
PT [peetee]
- retken tai leirin rastikisa
Puomi		
- risteys Pilpajärven tien varressa, jossa tie on katkaistu
		
lukitulla puomilla. Yleinen haku- ja jättöpaikka reissuilla
		
(“haku puomilta”).
Pykällys
- vaeltajakaste
Päva, Päsäri - Pääsiäisvaellus
Reeveni
- Fjällraven -retkeilytarvikemerkki
Rempata
- koittaa saada jotain joskus valmiiksi, ikuista toimintaa
		
yhteiseksi hyödyksi
Remppa
- remontti, viime aikoina lähinnä Pilpajärven kämpän ja
		
partiotilojen remontit
Rojekti
- vaeltajareissu
Rokua 		
- ONMKY:n Rokuan leirikeskus ja sen maastot
Simppa, sinoli - Sinol, trangiassa käytettävä sprii
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Smavi 		
- SMAV, Sulan maan ajan vaellus
Soihtu 		
- joukkueenjohtajaneuvosto (SKO)
Särmä 		
- hyvin pystytetty teltta tai laavu
Särmätä
- viimeistellä, kiristää teltta
Säätö, kättely - koheltaminen, aikaansaamattomuus, tyhmä/huono
		
toiminta
Teräväpää
- Pilpajärven kämpän pikkuhuone, perinteisesti johtajien
		
majoitustila
TiLaVa
- (partio)tilojen laatuvastaava
Tillikka
- Tilley-lamppu
TiVa 		
- tiedotusvastaava
Toho 		
- puhalluslamppu, käytetään ruuanlaitossa
TOHO
- vartionjohtajaneuvosto (TAO), lyh. TarpojaOsaston
		
Huolto-Organisaatio
Torvet, Tuuba ja Atomi - lippukunnan kaksi kolhiintunutta puhallinsoi		
tinta, joita mieluusti käytetään leireillä aamuherätyksiin.
Trangia, trangeli - retkikeitin
Tuikku 		
- laumanjohtajaneuvosto (SPO)
Tulipää
- Pilpäjärven kämpän saunan puoleinen majoitustila
Tuna 		
- tonnikala
TySMO
- samoajaosaston tytöt
TyVLO
- vaeltajaosaston tytöt
Tärvätä
- rikkoa jotain
Unipossu, Unpo - HeidiSi
Vaarinkolo
- Kolo käytävän päässä, jossa mm. Johtajaneuvosto
		
kokoontuu.
Valua reisille - mennä pieleen
Välitupa
- johtajiston huone Itä- ja Länsikolon välissä
Völlätä
- laiskotella, maata
Ynni, pääyhistys - taustajärjestö, ONMKY ry.
Ynni, ynä, skönä, raatti - Oulun NMKY:n nuorisotalo Raatissa, jossa
		
mm. partiotilat sijaitsevat
Äitipiiri
- Vanhempainpiiri Kipinä tai Pohjan Veikkojen äitien ja
		
ystävien rahasto
Hannu ja Kali Liskoa mukaillen
Äänisaha
- moottorisaha
Sara Miesmaa
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Lähde ESG:n Leadership -koulutukseen
Norjaan 30.8.-2.9.2012!

Kenelle: 15-20 vuotiaille partiolaisille
Paikka: Nordtangen National Scout Center, Gran
Hinta: 75 euroa plus matkakulut

Kuva: Endre Nørbrond

Lähde haistelemaan kansainvälisiä tuulia syksyisen Norjan maisemiin!
Kansainvälinen johtajakoulutus antaa mahdollisuuden tutustua tekemisen kautta muihin partiolaisiin sekä oppia uusia taitoja norjalaisten
kouluttajien johdolla. Reissun aikana suoritetaan myös päivähaikki.
Koulutus pidetään englanniksi, joten kielitaitoaankin pääsee reissulla
kartuttamaan.Viikonlopun aikana käsitellään muun muassa seuraavia
teemoja:
		
Leirirakentaminen
Ensiapu		
Ryhmähenki 		
				
Leiriruoka
Ulkopelit
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Viikonlopun aikana tarjolla on myös

seminaari yli 20-vuotiaille partiolaisille.
Seminaarista on rakennettu mahdollisimman kiinnostava NMKY:n
partiojohtajia ajatellen. Monet seminaarin blokeista ovat norjalaisten
vetämiä, mutta niissä on eurooppalainen perspektiivi. Tässä joitakin
seminaarin aihealueista:
- From crazy ideas to reality
- YMCA on an international level – How can we make
a difference?
- The YMCA ideology
- New untried ways of youth work
- How to make real good coffee?

Ilmoittautumisesta tiedotetaan lisää myöhemmin keväällä.

Allekirjoittanut pyytää, että ilmoittaisit kiinnostuksestasi18.3.
mennessä, jotta matkan suunnittelu voidaan aloittaa hyvissä ajoin!
Kysyttävää? Ota yhteyttä:
Heidi Silvén

Annetaan ilmaiseksi ensimmäiselle onnekkaalle vain
muutaman kerran käytetty SININEN PV-HUPPARI, koko S.
(Fruit of the Loom, hihassa painettuna tutut piiri-, lippukunta- ja
paikkakuntatunnukset, ei ommeltuja merkkejä.)

Käy sudenpennun ja seikkailijan viralliseksi partioasuksi - ja muille
epävirallisemmaksi!
Laita vaikka tekstaria, voin tuoda paidan Ynnille.
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Sara Miesmaa

Hyvä partiolaisten kotiväki,
muutama sana Pohjan Veikkojen varainhankinnasta
Omatoiminen varainhankinta muodostaa noin yhden
kolmasosan lippukunnan talousarvion tulopuolesta. Loput
rahat toimintaan saadaan erilaisista avustuksista ja tapahtumien osallistumismaksuista.
Varainhankinnalla kerätyt rahat eivät suinkaan katoa
pohjattomaan säkkiin, vaikka joskus jotkut (allekirjoittanut
mukaan lukien) saattavat niin vitsaillakin. Todellisuudessa
rahat käytetään suoraan toimintaan: leireihin, koulutukseen,
partiotaitokisoihin, kalusto- ja toimintatarvikeostoihin jne.
Lippukunnan tapahtumien osallistumismaksuja voidaan
alentaa keskimäärin noin kolmas- tai neljäsosalla varainhankinnan ansiosta.
Lippukunnan pääasialliset varainhankintamuodot ovat tähän
mennessä olleet:
– Joulupukkipalvelu
– ONMKY:n (aikaisemmin Y-killan)
adventtikalenterien myynti
– Aarresaarren mysteeri (ent. merirosvoristeilyt)
Lisäksi varoja on kerätty osallistumalla ONMKY:n Terwahölkkä ja -maratonin järjestelyihin, vuokraamalla lippukunnan retki- ja leirikalustoa sekä satunnaisilla pienillä tempauksilla (ks. tämän lehden viime numeron juttu ”Talkooyö”).
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Varainhankinnan tulevaisuutta varjostaa muutama
vakavakin asia:
– Aarresaaren mysteeri järjestettiin viime vuonna
näillä näkymin viimeisen kerran, eikä korvaavaa
varainhankintamuotoa ole toistaiseksi löytynyt.
– Varainhankinta kuormittaa nykyisellään liian
paljon aktiivijohtajia, joilla on kädet täynnä 		
varsinaisen toiminnan järjestämisessä
– Vaikuttaa siltä, ettei joulupukkipalvelukaan
välttämättä pysy hengissä enää kovin montaa vuotta
halukkaiden pukkien vähyyden vuoksi.
Varainhankinta siis kaipaa uutta verta niin tekijöiden kuin
keinojenkin osalta.
Onko teillä tarjota meille apua, ideoita
		
tai mahdollisuuksia varainhankintaan?
Ideat, ehdotukset ja kaiken muunkin palautteen asian
tiimoilta voi lähettää (mielellään sähköpostilla) allekirjoittaneelle tai vaikka jollekin muulle tutulle johtajalle (yhteystietoja
löytyy sivulta 2).
Viimeinen vaihtoehto varainhankinnalle on lippukunnan
jäsenmaksun kerääminen tai osallistumismaksujen korottaminen. Kumpikaan vaihtoehto ei houkuttele, koska alhaisemmat maksut takaavat paremmat mahdollisuudet kaikille
osallistua toimintaan.
Timo Mäntyvaara
Lippukunnanjohtaja
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1 0T E LTTA
Noin kymmenen kysymystä lippukunnan uudelle tiedotusvastaavalle.
Esittele itsesi
Sara, 20 vuotta. Opiskelen suomen kieltä Oulun yliopistolla.
Hei Sara, heitä kolme adjektiivia, jotka kuvaavat sinua parhaiten ja
kolme esinettä, joita ilman sinua ei lippukunnan tiloissa näe.
Huh, joltai muulta sais varmaan tähän adjektiivi-kohtaan antoisamman
vastauksen. Sitä paitti tässä voi vahingossa valehella! Ei mulla just nyt tuu
muuta mieleen, ku perhepartiolainen, eikä sekää oo ees adjektiivi!
Ynnillä huivi kaulassa ja mukana kalenteri ja muki. Mukissa teetä
tai vettä. Avaimet sen sijaan on lähes aina jossai muualla ku mukana.
Otit uuden pestisi vastaan viime vuoden suunnitteluseminaarissa ja
aloitat TiVaamisen nyt. Mitä tehtäviisi kuuluu?
Vastaan lippukunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta, sanoo pestikuvaus.
Käytännössä koitan pitää reissujen ja osastojen tiedotusta silmällä, jotta
reissulaput ja muu info löytäisi koteihin ajoissa. Luotsipiirin kanssa tulemme varmaan pohtimaan lippukunnan nettisivuja ja sosiaalisen median
merkitystä lippukunnan viestinnässä. Huolehdin myös PV:n näkyvyydestä
mm. Ynni-lehdessä ja Pohjan Puhurissa. Pesti on uusi ja vasta muotoutumassa: tuleva vuosi varmasti näyttää, mitä mun toivottaisiin tekevän ja mitä
kaikkea tää pesti voikaan pitää sisällään. Tekeminen tuskin loppuu kesken!
Olet aktiivinen pohjanveikko, joka on ehtinyt tekemään yhtä jos
toista. Mitä muita pestejä sinulla tällä hetkellä on?
Johdan Veeran kanssa seikkailijajoukkue Orionia ja päätoimitan Pohjan
Tähteä. Pestitöntä laatupartioaikaa vietän vaeltajaosaston retkillä muutaman kerran vuodessa. Ja JN:ssä on jotenki aika kiva käydä.
Mikä unelmapesti on vielä saavuttamatta?
Hm. Jonain päivänä ois siistiä olla yhtä hyvä, innostava vaeltajaluotsi ku
Kali on nyt meille.
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Aloitit partiopolkusi 8-vuotiaana eli vuosia
on kertynyt aikalailla. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, mitä partio sinulle merkitsee?
Kai se on se kliseinen elämäntapa - tuttu tapa
olla ja harrastaa. Syy ja mahdollisuus toteuttaa
kummallisempiakin tempauksia. Ja ne kaverit,
tietenki.
Mikä on omituisinta, mitä olet partiossa
tehnyt?
Nimennyt kaikki Pilpajärven parven kattoon
liiskatut vanhat purkkaklöntit. Oksettavaa, tiiän,
mut ulkona oli hirvee lumimyrsky, eikä meillä
ollu muutakaan tekemistä!
Kartutit viime vuonna kansainvälistä partiokokemustasi Kanderstegissä Sveitsissä
’ikuisella partioleirillä’. Jos saisit perustaa
Sara vuosi sitten Sveitsissä
Suomeen kansainvälisen partiokeskuksen,
iglunrakennupuuhissa
missä se sijaitsisi ja millainen slogan
keskuksella olisi?
Vau, nää kysymykset muuttuu vaa villimmiks... Lappi, tunturit, laskettelu,
Napapiiri - siihen suuntaan. Slogan ei sitte ookkaa nii helppo. Oisko
Ystävyyttä yli rajojen, ja nimenomaan suomeks, liian eksoottinen?
Kerro vielä loppuun millaisia toivomuksia sinulla olisi Pohjan
Tähden lukijoille esittää TiVan ominaisuudessa?
Suunnitteluseminaarissa laadimme reissulapuille DL-päivämäärät ja toivon,
että kukin tahollaan (retken johtaja, luotsit, JN) pitää huolta, että tiedotus
sujuu. En aio korjailla kenenkään jälkiä enkä yhtää tykkää soitella perään,
mutta tukena ja apuna kaikessa tiedotukseen liittyvässä mielelläni olen!
Tiedotukseen liittyviä ajatuksia ja toiveita – erityisesti vanhempien
näkökulmasta – olisi kiva kuulla, ja niitä saa mulle kertoa vaikkapa sähköpostitse. Osoite löytyy mm. tämän lehden etusisäkannesta.
Katellaa, mitä tää pesti saa aikaan. Huikiaa juhlavuotta kaikille!
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Saana Korkiala

KAT E L LAA

AA M U L LA

Pohjanveikkojohtaja pakinoi nimimerkin takaa.

Suikka suoraan ja hymyä tytöt! Kuva Saana Pöyhösen arkistosta.
Jokaisessa johtajistossa (jiiännässä) Pamauksella (Ynnillä) aloitan kerran
(neljästi): ”Meillä PV:ssä ruukattiin...” ja lopetan ”...tai no ihan sama”.
Reippaasti olen tuputtanut Pohjan Veikkojen tapaa jo kolmessa lippukunnassa – niistä ensimmäisessä en edes vaihtanut kauhtuneen valkoista
huiviani tylsään siniseen.
Partiossa juurrutaan omaan kotilippukuntaan: leirikasteet, riihitykset, Pilpasuossa muliminen ja suunnitteluseminaarit ovat sitkeämmässä kuin jalkasilsa. Toiseen lippukuntaan meneminen lähentelee aviorikosta: peukalon
vasaroiminen tuntuisi varmaan helpommalta kuin ratkoa paidastaan oman
partiopiirinsä ja lippukuntansa merkkejä. Siitä huolimatta, että P-PPP:stä
ovat peet vähentyneet eikä pahuksen PV-merkkiä ommellut kukaan oikeinpäin. Rumakin se on!
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Tuskin oli juna tuonut minua opiskelupaikkakunnalle (pääsin junalla
perille), kun mietin seuraavaa siirtoa partiolaisuudessani. Johdin mitälie
Smurffeja tai Kerttuleita pari vuotta. Sudenpennut olivat pikkusen liian
ihania. En juurtunut. Juna vei taas (ei sekään Pendolino) ja hyppäsin
asemalta uuteen lippukuntaan. Eräpartiota. Tuputtivat sutkuja. Kotona
kiellettiin menemästä sudenpentukokouksiin ikinä (olin pikkusen liian
ihana). Taas junalla uuteen lippukuntaan.
Liekö junatekniikka huonontunut ja pakeneminen mahdotonta, mutta olen
löytänyt uuden partiokotini. Siihen vaikuttivat taustayhteisö, reilu erähenkisyys ja muiden johtajien vastaanotto. Porukassa tyrkytän innolla puurojuhlaa ja yö-PT:tä juhlaleirille. He puolestaan ovat pistäneet minut lokkimuunnoskoneen läpi ja järjestäneet perinteisen lokkien johtajavalan. Huomaan
kuuluvani tyttölippukuntaan, jonka partioasuun kuuluvat minihame sekä
piikkikorot. Toiminta on raikkaan savunhajuista.
Niskassani lentää lokki, päässäni keikkuu suikka ja nappulani uivat puurossa. Ne vain peittävät sen, että ”alunperin oon pohojanveikko”.
Näin kakki lokki rakkauvella Mansesta
Tekstin tarkistuspyynnöt osoitetaan tämän lehden toimitukselle.
Niiden väli interpoloidaan suoraviivaisesti. Kuva ois kiva.
Kasivitoset lokit onnittelevat ysivitosia peeveitä.

POHJANVEIKKOJOHTAJA:
Miltä harrastuksesi tuntui tänään? Jokin partioilmiö
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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U N E L M A P O I K AY ST ÄV Ä
Seikkailijapojat löysivät paperinkeräyksestä jännittävän listan ja
toimittivat sen oitis toimitukselle. Tunnetusti Pohjan Tähti julkaisee
kaikki käsiinsä saamansa partioyhteyksissä syntyneet tekstit!
Oletettavasti lista on tarpoja- tai samoajatyttövartion laatima.
Tätä pohjanveikkotyttö siis haluaa - montako pistettä sinä saat?
Komea

Golffari

Pitkä

Sexikäs

Keskiarvo yli 8

Urheilullinen

Viikset

Jaska

Hajuton

Hiukset

Viisas

Tuoksuva

Huumorintajuinen

Fiksu ja filmaattinen

Hyvä pussaamaan

Amerikkalainen

Tyylikäs

Lumilautailija

Laiha

Ei ES-JONNE

Partiolainen

Lihaksikas

Tavis

Söpö

Poikamalli

Rikas

Cowboy-hattu

Homo

Maajussi

Ruskettunut

Luonnollinen

Ruskeet hiukset

Intiaanipäällikkö

Luotettava

Sixpack

Rento

42-kokoinen jalka
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TOTAL: ____ / 37 p.
Toimitus
Listan kirjoittaja tuntematon

NIIHÄ OLI
Tää on vakavasti otettava partiomedia!
					
Neiti Päätoimittaja puolustaa lehteään
Onko se Anni se puuro jo valmista?
					

Timo tammikuussa

Heidi: Kato, joulupukki toi mulle uuden kellon!
Timo: Joulupukki vei mun nuijan!
(Avaa kokouksen lyömällä didgeridoolla pöytään.)
					
Ensimmäinen JN joululomien jälkeen
Ilmianna partiotoverisi kuolemattomat lausahdukset:
Parhaat julkaistaan.
T O I M IT U K S E N J U H LA N U R K KA U S
Lippukunnan korkean tason huomioon ottaen ikiaikainen (ja toimituksen
kerta kerran jälkeen manaama) kopiokonesäätö oli jo aikakin vaihtaa
kunnon painokoneeseen. Juhlan aiheet senkun lisääntyvät!
Toimituksen oikoluvun yhteydessä tekemän vaikuttavan tilastotieteellisen
tutkimuksen mukaan tässä julkaisussa esiintyy juhla-etuliite lähes 30 kertaa.
Voimme siis pitää juhlaspecialia onnistuneena.
Juhlavaa juhlavuotta jokaiselle - odotamme sähköpostilaatikon täydeltä
raportteja juhlavuoden juhlahetkistä!

toimitus
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