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P Ä ÄA S IA S SA
Kun käsky kävi pari viikkoa sitten, että minun tulisi kirjoittaa elämäni
ensimmäinen Pääasiassa, tuli mieleeni, että nyt taitaa apulaislippukunnanjohtajan debyytti että joutsenlento olla samalla sivulla. No toivottavasti ei
kumminkaan näin.
Partio on saatu taas alkamaan tällekin syksylle. Kaikki osastot ovat syysleireilleet ja tarpojat ja seikkailijat ovat olleet omilla reissuillaan.
Myös johtajisto on retkeillyt: marraskuun alussa kokoonnuimme Rokualle
miettimään taas tulevan toimintavuoden tapahtumat ja budjetit toimintakuntoon. Säilytettiin vanhaa, mutta uskallettiin päästää myös joistain vanhoista perinteistä irti.
Ensimmäistä kertaa allekirjoittanut oli paikalla apulaislippukunnanjohtajan
titteli rinnassaan, ja tajusin oikeastaan kunnolla sen, kuinka partio merkitsee eri johtajalle eri haasteita. Lippukunnassa on niitä, jotka ovat tyytyväisiä
mm. laumanjohtajina, suorittamalla sitä peruspartiota. Aina on kuitenkin
niitäkin, jotka haluavat uusia haasteita ja uusia pestejä, joita lähtä seuraavana vuonna toteuttamaan, näin kävi myös allekirjoittaneelle. Onneksi näin
on, tällä tavallahan me saadaan tämä lippukunta toimimaan.
Omalla kohdallani johtaminen on ollut partiotoiminnassa se, johon on aina
pyritty, myös jouduttu, se on antanut kaikista eniten, kokemuksia ja ainakin
sitä vastuuta. Vaikka uusi aluevaltaus aina hieman pelottaa ja kauhistuttaa,
ja väkisinkin aina joku asia menee pieleen, niin onneksi on se tukiverkosto,
johon voi pahoina ja hyvinä päivinä turvautua. Nöyrä kiitos siihen suuntaan.
Aletaan olla siinä vaiheessa vuotta että kalenterit on myyty, viimeiset
kokoukset on pidetty ja uudet Pohjan Veikot ovat antaneet lupauksensa.
Juhlavuosi alkaa olla loppusuoralla: hyvin me ainakin juhlia ollaan osattu!
Hyvää joulua ja tulevaa vuotta!

Maija Rauman
Apulaislippukunnanjohtaja
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R OV E RW AY
Evo 20. - 28.7.
Kesällä tarjoutui tilaisuus harrastaa KV-partiota kotimaassa kun
kansainvälinen vaeltajatapahtuma Roverway järjestettiin Suomessa.
Kolme pohjanveikkotyttöä innostui kukin tahollaan mukaan ja lähti
Evolle edustamaan kuka mitäkin organisaatiota.

“

Tytöt lähettivät Pohjan Tähdelle postikorttitervehdyksensä:

Toistamiseen Evolla tänä kesänä. Nyt kieliparina suomi ja englanti,
pari viikkoa sitten mentiin suomi-ruotsi-kombolla Ko-Gi/TG 108:lla
samassa metsässä.
Leirissä mahtava fiilis, ja
minä omimmassa elementissäni eli
keittiöllä. Ei voi kuin hymyillä! On
nähty tuttuja viime kesän maailmanjamboreelta ja tutustuttu uusiin
partiokavereihin.
Väiski päässä viipottelen
pitkin leiriä aamusta iltaan ja välillä
yölläkin, koska huolehdin ramadania viettävien ruokailuista ja he
syövät aamiaisen ennen auringonnousua eli suunnilleen klo 0410.
Terveisiä Roverwaylta,
			
Raisa PV-edustus. Alla iltatapahtuma Loverway
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“

Moikka!

“

Hei!

Täällä Roverwayllä olen edustamassa
Euroopan NMKY:tä WOSMin kutsumana.
Kerron osallistujille ensi kesän NMKY
-festivaalista ja juttelen mukavia. Muuten
vain hengailen, tapaan vanhoja partiotuttuja ja pidän hauskaa!
				
<3: Heidi
P.S. Ruoka on tosi hyvää!!

Nyt vaihtui tuttu huivi pinkkiraitaiseen ja
Heidi pääsi pomppulinnaan.
t-paitakin on poikkeuksetta kokopinkki!
Partiokeskus KISC on tottakai mukana kansainvälisellä leirillä
promoamassa omaa toimintaansa ja mun leiripesti onkin hengailla ständillä
kertomassa mahdollisuudesta viettää vaikkapa talvi Sveitsin Alpeilla, kuten
itse tein. Mukana ständeilemässä myös Pol Luxemburgista, Johan Ruotsista
ja Riikka koti-Suomesta.
Superkiva olla taas KV-partiossa, mutta on aika ihanaa, et välillä
pääsee PV-seurassa leirikahvilaan!
					
Pus, Sara
Ihanat naiset autossa.
Huomaa huivisymboliikka: Saralla Kanderstegin pinkki Staffhuivi, Heidillä tuttu
PV-huivi NMKY:n
väreissä ja Raisalla
Suomen edustushuivi.
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Kuvat & tekstit:
Raisa Lindeman
Heidi Silvén
Sara Miesmaa

H AV U 2 0 1 2
Pohjanmaan Partiolaisten Piirileiri Maijanlammella 30.7. - 5.8.
Vajaa 1500 partiolaista ympäri Pohjanmaan suuntasi kesällä Taivalkoskelle piirileiri Havulle. Pohjan Veikkoja osallistui leirille huikeat sata.
Kuvareportaasissa välähdyksiä lippukunnan leiripuuhista.

Yllä vasemmalla: Pohjan Veikkojen leiriportti. Eräs ohikulkija taisi sanoa
merkkiä natisimerkiksi, mutta mitäs pienistä. Leirin paras portti!
Yllä oikealla: Kallen Mysteerissä keskiviikkona oli huima meno: laskettiin
koskea, oltiin paintballia, ratkottiin mysteeriä ja pidettiin kavereitten kanssa
mukavaa rentoa päivää pizzaa syöden.

Pohjan Veikot koko komeudessaan, ihailkaa!
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Savun huutoa ei koskaan huudettu,
mutta Timo runoili savuhuudon hengessä uuden huudon lippukunnalle:

“

Kaikki maahan lakoo
ei oo mitään jakoo
Pohjan Veikot takoo
teidät maanrakoon!

Eräänä aamuna savuun oli ilmestynyt banneri “Etelän Heikot”, joka
oli mahdollisesti tarkoitettu loukkaukseksi. Pohjan Veikkoja solvaus
riemastutti.

Juhlailtanuotiolla lauletiin, kuunneltiin ja katseltiin esityksiä ja kisattiin
kilpailuja. Lopuksi huudetiin PV-huuto.
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Alla: Leirin lopussa pidettiin
päättäjäiset, joissa soitettiin
musiikkia, laulettiin ja kisattiin pari kisaa.

Kuvatekstit: Salla Palokangas
Kuvat: Raisa Lindeman, Fanny Juusola
Timon huuto Raisan muistiinpanoista.

Lisää Havu-kuvia löydät
Pohjan Veikkojen
Facebook-sivulta!
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L ÖYT ÖT AV A R O IT A H AV U LT A
Kesäleirin jäljiltä on Ynnillä edelleen valtava kasa löytötavaroita.
Suurin osa on laadukasta, käyttökelpoista tavaraa, jota ei soisi
heitettävän roskiin. Tunnista siis omasi ja hae pois!

1. housut, Didriksons, 130cm
2. valkoinen ympyräkuvioinen kangaspussi
3. musta North Ice fleecepaita, S
4. sininen H&M huppari 158/164cm
5. maastokuvionen takki ja housut, S
6. harmaat collegeshortsit 158/164cm
7. harmaa North Ice takki, 160cm
8. punainen Adidas T-paita (ei kokoa)
9. siniset sadehousut, joissa lukee Niko P
10. pieni vihreä oranssihihainen paita
11. McKinley punainen repun sadesuoja
12. vihreä-valkoinen Puma T-paita, 152cm
13. Skila Sport kerrastopaita, S
14. Karhu Titan mustat verkkarit, 150cm
15. Cinema, sininen pitkähihainen paita
16. Phelix kerrastopaita, 170cm
17. Cap Horn sininen T-paita, 150cm

18. punainen Leimu-kassi, jossa sisällä
valkoinen T-paita ja työkäsineet
19. vaaleansininen Benettonin pitkähihain
en paita, n. 130cm
20. tummansiniset kaprit, 122-128cm
21. harmaa-tummansiniraidalliset kalsarit,
122-128cm
22. tummanvihreä T-paita, 140cm
23. raidalliset pienet lapaset (vaaleanpunaista, tum. sinistä, vihreää, valkoista)
24. Halti musta säilytyspussi ehkä tyynylle
25. pariton siniraidallinen villasukka
26. pariton harmaa sormikas
27. pariton tum. sininen villasukka
28. pariton musta sormikas
29. vihreät collegehousut
30. kourallinen irtoremmejä

Tavaroita säilytetään tammikuun ajan Ynnillä, sen jälkeen ne laitetaan
kierrätykseen. Pyydä johtajaasi näyttämään, mistä löytötavarat löytyvät.
Luettelo ja kuva: Fanny Juusola
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J U H L AV U O S I G A L L U P
Osa II
Pohjan Veikko, mikä lopulta oli juhlavuoden kohokohta?
Syöminen.
					

Johannes, 19

Havu oli kiva, mutta Norjassa oli sairaan siistiä ja huippua ja parasta.
					
Anniina, 16
Ite tykkäsin ihan hirveesti vaan peruspartiosta. Kaikki reissut ollu mukavia.
					
Tiia, 19
Vaeltajien extremekaamosretki oli paperipartiolaiselle parasta pitkään
aikaan.					
					
Saana, 22
Kauheen vaikia kysymys! Ehkäpä meidän uudet hienot kolon seinät, niistä
riittää iloa pitkäksi aikaa!
					
Heidi, 21
Kaverit ja Havu.
					

Henri, 13

Kylläpä se oli Havu - kaikesta huolimatta.
					
Timo, 29
Ehottomasti Norjan reissu! Hyvänä kakkosena Juhlapääsiäsvaellus.
					
Riku, 17
Se tietenkin, että panostettiin perustoimintaan ja järjestettiin kaikille
ikäkausille omat talvileirit/retket. Oli myös hienoa, että Havulle lähdettiin
sadastaan!
					
Raisa, 28
Seuraavilla sivuilla raportteja juhlavuoden syksyn tapahtumista.
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LAT U R I
Johtajiston syyskauden avausviikonloppu ja lippukunnan samoajien oma
avaustapahtuma Hoi Samoaja! 10. -12.8. Sanginjoella
Perjantaina kaikki samoajat saapu
Sanginjoen leirikeskukseen 16.00
aikaan ja sitten me tehtiin kaikkea
jännää. Joskus illalla 19.00 aikaan
alettiin tekeen pizzaa ja suklaakeksejä.

Myöhäiseksi lounaaksi syötiin kalakeittoa, jonka jälkeen taas rupateltiin mukavia. Sitte Raisa teki meille
sellasen kyselyjutun partion laadusta. Päivälliseksi syötiin makaronia
ja ns. jauhelihakastiketta, joka oli
oikeasti soijarouhekastiketta.

Kun sitten oltiin syöty massut täyteen osa kävi saunassa ja osa jäi sitte
puuhaileen jotain sisälle. Saunonnan jälkeen oltiin koneella ja tehtiin
kaikkea muuta jännää ja epäjännää.
Kun kello alkoi häämöttää
puoltayötä Anniina ehotti, että mentäis kattoo tähdenlentoja. Kaikista
se oli hyvä idea, mutta jonkin ajan
kuluttua kaikki tai ainaki osa oli
yhtäkkiä kaikonnu toiseen rakennukseen, jossa me nukuttii ja Anniina sai pettyä.
Lauantaina herättiin 09.00 aikoihin ja päätettiin mennä syömään
aamupalaa. Aamupalaksi oli leipää
meetvurstin kanssa.
Syönnin jälkeen katottiin telkkaria,
jonka jälkeen Raisa ja Timo ilmestyi
paikalle ja sitte ryhdyttiin tositoimiin. Päätettiin/sovittiin syksyn ohjemasta ja siitä, kuka johtaa ketäkin.

Pohjan Veikkojen johtajat pohtivat
partion laatua Laturissa.

Päivällisen jälkeen taas rupateltiin
ja sitte iltapalaksi oli lämppäreitä.
Saunottiin ja mentiin nukkuun.
Sunnuntaina herättiin taas 09.00 ja
syötiin brunssi joskus 11.00 aikaan.
Sitte täytettiin joku lomake liittyen
PV:n asioihin tai jotain sinne päin.
Sitte alettiin siivoon ja lähettiin
kotiin 14.00 aikoihin.
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Salla Palokangas
Kuva: Timo Mäntyvaara

E S G L EA D E R S H I P T RA I N I N G & S E M I NA R
30.8. - 2.9. Norjassa
Elokuun loppupuolella Pohjan Veikkojen 12 hengen seurue lähti matkaamaan kohti Norjassa Oslon lähellä sijaitsevaa Nordtangen partiokeskusta.
Neljän päivän mittaisen reissun aikana samoajista ja parista vaeltajasta
koostuneen Oulun edustajiston oli määrä osallistua Euroopan NMKY:n
järjestämään kansainväliseen johtajakoulutukseen sekä vanhemmille
partiolaisille järjestettyyn seminaariin. Paikalla oli edustajia Suomen lisäksi
Norjasta, Sveitsistä, Saksasta, Unkarista ja Ukrainasta.
Tässä jutussa kerrotaan kuvien ja perinteisen tarinoinnin välityksellä
hieman samoajien tunnelmista ja toimista johtajakoulutuksessa.

Hengailua Oslon lentokentällä. Torstai piti sisällään paljon raskasta matkustamista, odottelua ja ainakin kirjoittajan elämän kalleimmat pizzaviipaleet.

Torstai piti sisällään lähinnä matkustusta. Ensimmäisinä perille
selviytyneinä meille jäi kuitenkin
aikaa tutustua kauniin järven rannalla sijainneen keskuksen lähiympäristöön. Illalla muidenkin
osallistujien saavuttua ruokailimme
ja lauloimme hyvin inspiroivia
gospel-lauluja.
Perjantaina polkaistiin sitten virallisesti ohjelma käyntiin. Luvassa oli

haasteellista ruuanlaittoa, kansainvälisissä ryhmissä luonnollisesti.
Sääli, että johtajakoulutukseen oli
muista maista ainoastaan muutama osallistuja: mahtoi olla niilläkin välillä orpo olo kun tuikattiin
kovaäänisten suomea solkottavien
Pohjan Veikkojen sekaan...
Iltapäivällä luvassa oli pioneeritaitojen kartuttamista (rakennettiin kaksi
puuhökkeliä/tornia).
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Vasemmalla: Nuotiolla tehty mutakakku oli ilmeisesti kaikille uusi kokemus.
Toisilla se onnistui ja toisilla ei. Hyvää tais kuitenkin olla.
Oikealla: Valmistautumista melontakoitokseen...

Lauantaina ohjelmassa oli huikeaa
geokätköilykanotointia Nordtangenin vieressä sijainneella järvellä.
Kolea aamu kääntyi onneksi
suhteellisen lämpimäksi iltapäivään
siirtyessä, joten melominen sujui
leppoisasti päivää paistatellessa.
Menoa ei myöskään haitannut
se, että yksi kanoottiseurue päätti
kaatua kaislikkoon.
Illalla sitten syötiin ja juotiin mahamme täyteen maittavasta ruuasta,
sekä vietettiin viimeinen suuri
iltanuotio, jossa tarjolla oli monia
eri maista kannettuja perinteisiä
herkkuja.
Sunnuntai kuluikin sitten pääosin
kotimatkan parissa. Kaikenkaikkiaan oli hieno ja kokemusrikas
reissu.

Iloinen vartio poseeraa valmiin pioneeritornin luona.
Suomen joukkue kokonaisuudessaan:
Heikki, Arttu, Riku, Sini, Anssi, Katja,
Jan, Tiia, Fanny, Hanna, HeidiSi ja
Anniina.

Teksti: Anssi Lintulampi
Kuvat: Anniina Haanpää, Fanny Juusola
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T A R P O J AV A E L L U S
Hossa 14. -16.9.

Perjantaina tultiin Niittyarmeijan
bussilla Hossaan ja pysähdyttiin
Koillisportilla. Eksyttiin nuotiopaikalle, Purnupuron avulla tiedettiin,
missä oltiin. Pystytettiin laavu ja
Fanny taikoi nuotion. Sitten mentiin
nukkumaan.
Lauantaina herättiin aivan liian
aikaisin ja syötiin kuivaa ruisleipää.
Mentiin hakemaan kanootit ja
löydettiin huussi. Soudettiin takas
leiriin ja käytiin myös Purnupurolla
soutamassa. Se oli kasvanu melkeen
kokonaan umpeen. Tehtiin kroisantteja ja lähdettiin kalastamaan,
saatiin pieniä harjuksia.
Tehtiin ruokaa eli ketsuppia, lihapullia ja nuudelia. Käytiin soutamassa jossaki ja tehtiin omenaviinereitä,
nam! Mentiin taas kalastamaan.

Tultiin takasin ja siivottiin. Tehtiin
lättyjä iltapalaksi (Mäläskä oli paras
siinä). Eikä me myönnetä mittään.

Sunnuntaina herättiin taas liian
aikasin. Sytytettiin nuotio ja pakattiin kamat. Vietiin kanootit pois ja
raahauduttiin sinne perusleiriin. Oli
leirikirkko ja sitten juostiin bussin
perässä Ouluun.
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Topi Juusola, Eerik Silvén,
Eetu Mäläskä, Fanny Juusola
Kuvat: Fanny Juusola

E L ÄV Ä K UV A
Tarpojaosaston syysleiri Rokualla 12. -14.10.
Leiriläisten kommentteja syysleiristä:
Hienoa.

Leiri oli kiva, mutta lyhyt.

		

Oli hauskaa.

Ihan ok leiri. Oli hyvää ruokaa! Kun sai tehdä sen itse. PT oli ihan hauska!
PS. Simpsonit rulettaa.
Oli hyvä, että oli tarpeeksi johtajia + aikuisia. Oli hyvä, että oli hyvät kokit.
Futurama rulez .
Oli kivaa, mäki ärsytti.

Oli tosi mukavaa, kipinät ja mäki sai vähä miinusta.
Best leiri.

Siellä oli hyvä ruoka.
Oli kivaa, ruoka hyvää! Ohjelma oli
vissiin toimivaa.				
Ihan ok leiri, PT ihan ok.
Syysleiriaamu valkenee Rokualla.

Joku sammutti meidän teltan kaminan
Kuva: Sara Miesmaa
ehkä SMO:t (tai Jussi). The game. Hävisit!
		
		
Kiva leiri, mutta tekemistä vähän liikaakin! Siis samoilla.
Hieno leiri, hyvä ruoka jne... Ekan yön kipinävuorolistassa oli ongelmia
(tein tuplavuoroa).
			
Ok leiri. Ekan yön kipinä jäi vähän kyrsimään,
			
mutta ruoka oli hyvää. Ps. Sellerit rules!
Ois voinu olla sellereitä mukana.

Oli hauskaa! Kiitos Hanna ja Laura!
Kommentit kokosi Hanna Koskela
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2212
Tauruksen joukkueretki tulevaisuuden Rokualle 12. -14.10.2212

Leiri oli hauska, koska opimme
uuden pelin. Uusi peli on
hauska, koska siinä pitää taktikoida. Kaminamme sammui
viimeisenä yönä (todennäköisesti Jussi).
Ennen kuin bussi tuli, tarpojat
leikkivät Bli-bli -leikkiä.
Perjantaina illalla oli pimeä.
Lauantaina käytiin syvyydenkaivolla. Lauantaina satoi aika
paljon.

Ylinnä: Lauri, Ilkka, Kasper ja Hugo
matkalla Syvyydenkaivolle
Yllä: Pojat illalla teltassa pelaamassa uutta
lempparipeliä.

Mielestämme leiri oli ihan
kiva. Ruoka oli parempaa kuin
Havulla.

Ilkka Saarela, Hugo Haukkamaa,
Kasper Lantto ja Lauri Kajatsalo
Kuvat: Sara Miesmaa
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Tutkimustuloksia vuodesta 2212
Ennen retkeä saimme tietoomme tämän:
Kahdensadan vuoden kuluttua autot lentävät, robotit ovat arkipäivää ja
Playstation 10000 on juuri tullut kauppoihin. Amerikan ja Kiinan väestö on
muuttanut Marsiin ja Suomessa elää 300 jääkarhun populaatio, sillä talven
keskilämpötila on niille suotuisa -35 C. Kylmän ilmaston takia suuri osa
suomalaisista asuu Etelä-Suomessa tai Viron puolella. Pohjoisessa, kuten
Rokuan seuduilla, retkeilevät vain rohkeimmat leutona syysaikana.
Retkellä tulimme seuraavanlaisiin tutkimustuloksiin:
Myös Pohjois-Suomessa on ihmiselämää syksyisin. Ihmiset ovat outoja.
Oudoin asia vuonna 2212 on Riku.
Pohjois-Suomessa elää eeppisiä jääkarhuja. Jääkarhut ovat tylsiä.
Teknologia on kehittynyt paljon. 6G-verkko lagaa.
Vuonna 2212 on vielä partiolaisia. Pohjan Veikkojen Plan-kummilapsen
nimi on Wasabi.
Ihmisten ruokailutottumukset ovat muuttuneet.
Suurimmat ongelmat Suomessa vuonna 2212 ovat Hugo ja kylmyys.
Euroopassa on uusi valtio: Utopia.
Muita faktoja, jotka retken aikana päättelimme:
Puolijoukkueteltassa on tilavaa ja ihan kivaa. Kipinämikko on eeppinen.
Kaikki suuri on eeppistä.
Rahalla ei saa onnea, sillä saa ES:ää.
Raisan tehtävä lippukunnassa on kokata eli keittää ruokaa. Timo on
seikkailijaosaston luotsi.
Soihtu on ryhmä, joka kantaa soihtua. Lippukunnan paras joukkue on
Taurus ja Onnenonkijat.
USB on lyhenne sanasta Ultra Salainen Banaani - tai Urpojen Suolainen
Banaani.
Rokualla ei ole tietokonetta. Metsässä ei kannata kiljua.

Taurus
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KASSIOPEIAN TARINA,
joka sain innoituksensa BP:n elämäkerrasta.
Olipa kerran Piipu, joka teki jotain outoa. Hän oli todellä pieni
ihminen ja hän perusti partioliikkeen. Hänellä oli paljon ystäviä sekä
rahaa.
Hänen siskonsa Piia halusi rahaa ja mainetta, niin kuin Pilvi.
Niinpä hän perusti tyttöpartion ja siellä oli paljon tyttöjä. Piialle tuli
paha mieli, koska Piipu suuttui hänelle tyttöpartion perustamisesta.
Piia itki kauan sydämensä pohjalta. Loppu!
Kassiopeia
S U U N N ITT E L U S E M I NAA R I
2. - 4.11. Rokualla
Seminaarissa johtajisto kokosi vuoden 2013 tapahtumakalenterin ja
budjetin, mutta ehti myös runoilla hiukan!
Suuri Kalju

Lippukunnanjohtajalle

Sielukas kalakeitto,
Suuren kaljun läpänheitto:
“Myötäpäivät on myötähäpeä!”
(Elä vaan repeä.)
Elämää suurempi
POHJAN VEIKKO

Tää on sulle
Kaks sanaa
Suuri kalju
Oli aika kova heitto
se Kalin kalakeitto.
Ei oo Timolla riemu,
muttei kiehu sen sielu
vaikka Myötäpäivistä
Myötähäpeä
Löytyy Timolta
Myötätunto
Myötämieli
Mielipaha
Paha mieli ja ruskea kieli.
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Suunnitteluseminaarissa

Timo meidän

“Turpa kiinni”, huusi kalju suuri.
Kävi pojilla tuuri,
ei jäänyt syömättä kalakeitto.

Timo meidän, joka olet Ynnillä.
Kiillotettu olkoon kaljusi.
Tulkoon sinun lippukuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös Myötäpäivillä niin kuin
JN:ssä.
Anna meille meidän jokapäiväinen
kalakeittomme
ja anna meille meidän
myötähäpeämme anteeksi
niin kuin mekin anteeksi annamme
sinulle,
kun olet jotain taas rikkonut.
Äläkä saata meitä Kannukseen,
vaan päästä meidät kotkasta.
Sillä sinun on lippukunta ja sielut
ja elämää suurempi kalju.
Iänkaikkisesti. Aamen.

Taas lentää hyvä heitto,
melu yltyy
ja myötähäpeä syntyy
ja kuolee...
Ei silti syytä huoleen,
ei mustu sielu,
vaikka edessä odottaa excu,
kesäleiri, syysleiri, talvileiri, Puurojuhla, joulukalenterit, Myötäpäivät.
Satahanka
Menettely
Säätö
Praha (eipä paha?)
Judanssi
Ja moni muu häppeninki.
Sillä rinnassa sykkii partiohenki.
Elämää suurempi!

Johtajiston hengentuotokset
puhtaaksi kirjoittivat
Karoliina Lisko ja Johannes Miesmaa
Kuva: Sara Miesmaa
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MA ST E R C H E F O R I O N
Orionin joukkueretki 10. -11.11. Pilpajärvellä

Lauantaina saavuttiin kieltikselle
ja kun kaikki oli koossa, lähdettiin
käveleen piitkä matka kämpälle.
Pidettiin tauko puomilla ja sitten jatkettiin taas matkaa. Kohta
kämppä jo näkyikin! Tehtiin nuotio
ja mentiin sisälle tekemään nyyttejä,
jotka paistettiin nuotiossa.

Illemmalla tehtiin hamppareita
ranskisten kera eikä kokiskaan ollut
unohtunut kotiin! Vielä oli yhteinen iltanuotio Ilveksen kanssa ulkona, missä nähtiin muutama sketsi ja
pojat sai palkinnon onnistuneesta
skabasta.
Sunnuntaina heräiltiin
puoli yhdeksän aikoihin
ja syötiin aamupalaa,
joka ei mennyt ihan
suunnitelmien mukaan,
mut ei siitä sen enempää.

Pojat ja melkein valmiit nyytit

Maukkaan ruuan jälkeen pojilla
alkoi hirmuinen skaba, jossa täytyi
suorittaa erinäisiä tehtäviä, esimerkiksi Artun hatun nappaaminen.
Pojat onnistuikin siinä ilman, että
kukaan huomasi, ja Arttu kaipaili
hattuaan vasta parin tunnin kuluttua.

Alkoi armoton siivous,
jonka tuloksena pojat oppi, ettei roskia
lakaista hyllyn alle ja
että patjat täytyy tomuttaa. Lähdettiin kävelemään takaisin
kieltikselle, ja ennen lähtöä jaettiin
vielä hienot Retkikokki-merkit!

Fanny Juusola ja Katri Moilanen
Kuva: Fanny Juusola
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TA R J O L LA T I ET O JA JA TA IT O JA
Kevään koulutustarjontaa
ENSIAPU II –kurssi Rokualla 11. - 13.1.2013
Kurssilla opitaan vammamekanismit, murtumat ja nivelvammat ja
niiden sidontaa, henkisen puolen tuki kriisitilanteissa sekä ensiavun kriisitilanteet retkioloissa. Onnettomuusharjoitusten kautta opitaan toimimaan oikein vaativammissakin tilanteissa.
Kohderyhmä: partiolaisten EA1-kurssin suorittaneet
Hinta: 10€
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.1.
ERÄTAITO II –kurssi Siiranjärvellä 15. - 17.2.2013
Erätaito-jatkokurssi soveltuu erityisesti samoajille ja sitä vanhemmille
partiolaisille, jotka hallitsevat peruserätaidot. Kurssilla syvennetään jo
opittuja retkeilyn perustaitoja ja perehdytään erityisesti talviretkeilyn
saloihin. Kurssilla liikutaan hiihtäen ja yövytään maastossa.
Kurssin sisältö:

Erä- ja partiotaidot:
- talvivarustetietous, kerrospukeutuminen
- laavun käyttö talvella ja yöpyminen tulilla
- kota, vaellusteltta, lumikammi ja muut
talvimajoitteet/tilapäismajoitteet
- hiihtäminen metsämaastossa, lumikengät
- ahkion pakkaus ja käyttö
- talviretken ja vaelluksen ruoka ja juoma
- tulien teko talvella/vaihtoehtoiset
menetelmät
- ruokahuolto talvella ja ruokia nuotiolla

Suunnistus:
- yösuunnistus
- suunnistus luonnonmerkkien avulla
Ensiapu:
- kuljetusasennot, paarit, evakuointi
- hypotermia (talvi)
- hypoglykemia (kesä)

Kohderyhmä: yli 15-vuotiaat
Hinta: 40€ (+ mahdollisesti piirin järjestämä yhteiskuljetus)
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.1.
Lisätietoja kursseista ja muusta koulutustarjonnasta
koulutusvastaava Sirpa Juusolalta

21

VA E LTA J I E N K U U L U M I S IA
Mitä syksy toi tullessaan vaeltajaosastolle?
Vaeltajat ovat kokoontuneet
aktiivisesti erilaisen puuhastelun
merkeissä pitkin syksyä. Syyskuussa
jalkauduttiin lippukunnan paatille
viimeistä kertaa tälle vuodelle ja
käytiin suunnittelemassa tulevaa
vuotta ja katsastamassa kummituksia Ulko-Varjakan saarella.
Tulitanssiryhmä Tulikukka.

Oman ohjelman puitteissa vaeltajat
pääsivät kokeilemaan uutta tavallisuudesta poikkeavaa lajia: tulitanssia.
Hyvien ohjaajien opastuksella vaeltajat tutustuivat erilaisiin tulenpyöritystekniikoihin ja saivat illan päätteeksi
yksityisen tuliesityksen Raatin pihalla.

HeidiSi ja Sara Varjakassa kuin pihlajat
konsanaan.

Vaeltajat ovat pistäneet mietintämyssynsä alle myös uusia remppaprojekteja, joista ainakin yksi
aloitetaan varmasti jo tänä partsavuotena.

“Miettikää! Tältä tuntuu olla Jedi”
huudahti Saana. Vaeltajat harjoittelevat
tulikepin pyörittelytekniikoita.

Saana Korkiala
Kuvat: Maija Rauman,
Saana Korkiala
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VAELTAJATRIVIAA
Mikä on Pykällys?

Mikä on Kosotus?

Pykällys tarkoittaa poron korvamerkkausta. Partiossa Pykällys on
siirtymäriitti vaeltajuuteen. Pykällyksessä partiolaisen antaessa
vaeltajalupauksen hänet kihlataan
vaeltajuuden saloihin. Pykällys on
ehdottomasti salainen riitti, jonka
edesottamuksista saa tietää vain
Pykällyksen läpikäymällä.

Kosotus tarkoittaa neljä vuotta
täyttänyttä poroa. Pohjan Veikoissa
Kosotus on partiopolun päätösjuhla, jonka partioystävät järjestävät
yhdessä vaeltajaluotsin kanssa
vaeltajan neljännen vuoden päätteeksi. Kosotus, kuten Pykällyskin,
on elämys, joka täytyy itse kokea,
ja sen vuoksi sen yksityiskohdat on
pidettävä visusti salassa.
Saana Korkiala

U U S IA PA RT I O J O HTA J IA

Lippukunnan uudet partiojohtajat Heidi Saarinen (rivissä vasemmalla)
ja Jussi Meriläinen (oikealla) saivat PJ-valtakirjansa Pohjanmaan
Partiolaisten syyskokouksessa lokakuussa. Valtakirja myönnettiin myös
Johannes Miesmaalle. Kuva: Timo Mäntyvaara
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A JAT O N O U L U K U P P I
ITSELLE TAI LAHJAKSI
Pohjan Veikkojen perinteistä Oulu-astiastoa koristavat Hilkka Inkalan
Oulu-aiheiset piirrokset. Astiastoa myydään ONMKY:n toimistolla,
ja myynnillä tuetaan lippukunnan partiotoimintaa.

Kahvikuppi ja lautanen 15e, asetti (halk. 21cm) 8e, tarjoilulautanen
(halk. 27cm) 17e, sokerikko 15e, kermakko 15e. Suuremmat kuvat
nähtävillä PV:n nettisivuilla osoitteessa pv.onmky.fi/oulukupit
Hilkka Inkala (30.5.1924 - 9.7.2012) oli suomalainen kuvittaja, piirtäjä
ja pankkivirkailija. Inkala on tehnyt pääasiassa tussipiirroksia, jotka
kuvaavat muun muassa oululaista rakennushistoriaa, purjelaivoja sekä
koteja 1700-1900-lukujen taitteesta aina nykypäivän rakennussuojelukohteisiin. (Lähde: Wikipedia)
Oulun NMKY:n osastot ja Pohjan Veikkojen jäsenet: -10% ilmoitetuista hinnoista.
Kuvat: Jussi Määttä
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P U H U K A A P V :T Ä !
Osa II
Juhlavuoden juhlanumerossa ilmestyi PV-slangin päivitetty sanakirja.
Kuten jo artikkelissa uumoilin, paljon unohtui. Juhlavuoden lopulla
julkaistakoon sanakirjalle lyhykäinen jatko-osa. Älkää kuitenkaan luulko,
että tässäkään on vielä kaikki!
Herra Peruna		
- valkosipulimurska (eräs merkki, mutta laajentunut
			
yleiseen käyttöön)
Huonetta ja sukua
- samaa perhettä, sukulaisia
Karsa, mässy		
- karkki
KSE-kori		
- lyhenne sanasta Koulutuksen Suomat Edut, 		
			
maustekori, johon uorimmilla ei vielä ole asiaa.
Merimaa		
- Meriläinen+Miesmaa
Märkä lapanen		
- surkean oloinen, hoivaa kaipaava lapsi
Nakkisuoja		
- tehtäväpiilo
Puhuttaa hyväksi
- ks. tylyttää
Rötvätä			
- laiskotella
Seistä keskellä vaatteita - olla liikkumatta paikoillaan kylmällä ilmalla
			
toivoen, ettei oma iho koske vaatteisiin
Sluibailu		
- rötväystä nakkisuojassa
Tylyttää		
- antaa tiukkoja ohjeita, komentaa
Urpo			
- yleinen hellittelynimi
Uusin ilmiö lippukunnan kielenkäytössä lienee ilmaisu pentti, jonka synty
on artikkelin kirjoittajalta mennyt täysin ohi ja jonka maininta kerta kerran
jälkeen hämmentää nuorta lingvistiä. Nähtävästi pentti on yleisliite
kaikkeen mahdolliseen, ja tarkoittanee jotain samaa kuin -juttu tai -asia.
Joissain yhteyksissä termiä tunnutaan käyttävän myös lapun synonyyminä.
Esimerkkejä tämän kummallisen sanan käytöstä: syysleiripentti, jamboreepentti, tiedotuspentti, kokousaikapentti. Kenties kirjoitan tästä kandin?
VLO:n avustuksella
Sara Miesmaa
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N Ä ÄT Ä
Vartioesittely
Kaiken ei tarvitse olla täydellistä. Me ollaan silti.
Vartiolaiset

Oskar “Osku” Castrén Niklas “Nikke” Kortti
Bieber
Hukkapätkä

Miro “Wowipexi”
Korhonen
Siis ihan “OK”

Sampo “Pankki”
Kinnunen
Vararikossa

Tuomas “Turska” Roos
Ulkomaalaisesti korostaen

Janne “Joose Jr.”
Yrjänäinen
Se lyhyempi Yrjänäinen

Hengessä
mukana myös
Jere Honkanen
Arttu “Narttu” Sundquist
Kännykkä

Julius “Aivo” Mannermaa
Poromies
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Johtajat

Riku “Roska” Niemelä

Anssi “Kenssi” Lintulampi

Kuvat puhukoot puolestaan.
Näätä
Kuvat: Riku Niemelä
PYSY MUKANA LIPPUKUNNAN INFOTULVASSA
Olethan saanut kaikki jaossa olevat laput?
Tapahtumista tiedotetaan koteja
kirjeitse, tuttavallisemmin reissulapuin. Laput jaetaan omissa
kokouksissa, mutta kannattaa
myös itse pitää silmät auki, ettei
mikään lappu jää saamatta!
Kaikki jaossa olevat reissukirjeet
ja muut laput ovat osastoittain
näytillä käytävän ilmoitustaululla.
Tarkistathan taulun viikottain.
Yleensä kaikki laput löytyvät
myös lippukunnan nettisivuilta
pv.onmky.fi.
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1 0T E LTTA
Noin kymmenen kysymystä samoajaosaston luotsille.
Esittele itsesi.
Raisa Lindeman, 28 v. Intohimoinen partiolainen. Tuleva ruotsinope. Kolminkertainen
isosisko. Helposti innostuva. Korpikynsi.
Oinas. Sporttisesti matala, pyylevä ja kovaääninen sekä nauravainen. Ilmeisesti myös
säännöllisesti esittelyssä tällä palstalla (Tsekkaa, jos et usko: Pohjan Tähti 1/2008).
Mielestäni partiossa pitää välillä olla yhtä
aikaa kylmä, märkä, nälkä, väsy, pissahätä ja
pimeää. Ehkä myös koti-ikävä.
Partiopolkusi tähän mennessä.
Minulla on nyt 20. vuosi partiossa menossa.
Syksyllä 1993 aloitin sudenpentuna Ressut- Raisa lippukunnan juhlaillallaumassa. Sen jälkeen olen ollut Metsähiiret lisella. Kuva: Sara Miesmaa
-siirtymälaumassa ja Kettu-vartiossa.
Johtamiskokemusta on kertynyt vartionjohtajana, laumanjohtajana, sudenpentuosastonjohtajana, lippukunnanjohtajana ja nyt Pohjanmaan Partiolaisten alueryhmän puheenjohtajana ja meidän samoajaosaston luotsina.
Kesäleiri on jäänyt kokonaan välistä yhtenä kesänä, mutta toisaalta viime
kesänäkin olin kolmella leirillä. Kisaamassa ja vaeltamassa kävin teininä
aktiivisesti ja nyt olen aktivoitunut erityisesti lippukuntien välisen yhteistyön kehittelyssä. Ihan vasta sain vastaukseksi huokauksen, kun luettelin
tämänhetkisen pestisalkkuni sisällön.
Kerro meille yllättävä partiofakta itsestäsi.
Lipunnostajaksi olen joutunut koskaanikinä suunnilleen viisi kertaa. Se on
aika vähän, jos laskee, että monessako lipunnostossa olen ollut läsnä. Mutta
paraatissa olen kantanut lippua ja paraatikokemukseni voi laskea yhden
käden sormilla. Lisäksi olen ollut naulaamassa sekä lippukuntani että piirini
lippua, kun uusi lippu on vihitty käyttöön. Minulla ja lipuilla on yllättävän
merkillinen suhde.
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Mikä partioihanne kuvaa sinua parhaiten?
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen. Partio on vastavoima Ei kuulu mulle
-asenteelle, itse pyrin myös siihen. Minulla on myös vahvasti Tee ite parempi -näkökulma kaikessa. Turha nillittää asioista, joihin ihan hyvin pystyisi
itse vaikuttamaan! Se myös on sopivasti samoajaikäkauden “oma” ihanne.
Kävit kesällä KoGi-kurssin. Mitä jäi käteen?
Ainakin vihreä metsähuivi. Ja monta uutta partioystävää sekä ruotsinkielistä luontosanastoa (kurssi oli kaksikielinen). Tietenkin myös uutta intoa
tehdä parempaa partiota. Tämän verran lienee sopivaa kertoa Ko-Gi:sta,
koska se on vähän sellaista mystistä toimintaa, josta ei paljon kurssia
käymättömille hiiskuta.
Varsinkin nuoremmille partiolaisille samoajuus on kiehtova mysteeri. Mitä samoajat oikeastaan tekevät?
Samoajat tekevät useimmiten mitä lystäävät! Samoajaohjelma on kuin irtokarkkipussi, josta saa poimia juuri ne karkit, joista eniten tykkää. Suurin osa
samoajista toimii jossain johtamistehtävässä lippukunnassa, mutta sekin
on ihan omasta tahdosta kiinni, että alkaako johtajaksi. Johtajakoulutus eli
Onnenonkija-vuosi pitää kuitenkin kaikkien taistella läpi ennen samoajaksi
pääsemistä.
Missä piilee samoajatoiminnan ydin?
Innostumisessa,
kavereiden kanssa
hengailussa, itsensä
haastamisessa ja
sopivassa määrässä
aikuista tukea. Näillä
eväillä tulee hyvää
samoajatoimintaa.
Väiskipäinen Raisa samoajiensa kanssa kesäleiri Havulla.
Kuva: Anniina Haanpää
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Mikä samoajatoiminnassa on juuri sinua sykähdyttänyt eniten?
Varmaan se, että itse olisin kaivannut juuri jotain tällaista partiota, kun olin
tuossa iässä. Onneksi nykyään siihen on teineillä mahdollisuus. Sykähdyttäviä hetkiä ovat olleet ne, kun on nähnyt nuoren partiolaisen uskaltavan
jotain uutta ja ylittävän itsensä.
Pakkaustaitosi herättävät ihailua.
Kaikki ovat varmaan huomanneet,
kuinka järjestelmällisesti pakkaat
kaiken tarpeellisen mukaasi. Jakaisitko meille kompaktin pakkaamisen
salaisuuden?
Kompaktisti on helppo pakata, kun on
tarpeeksi suuri kassi/reppu! (Suosittelen
noin 90-litraista barrelia.) Nyssäkät ovat
pelkästään vaivaksi ja menevät hukkaan.
Ja minun kohdalla kompakti ei todellakaan tarkoita pientä tavaramäärää, sillä
repustani löytyy aina varusteet tilanteeRaisa ja putkikassi matkalla Ruotsin
seen kuin tilanteeseen. Pitää aina (erityiJamboreelle. Kuva: Raisa Lindeman
sesti partioleirillä!) varautua pahimpaan,
mutta silti toivoa parasta. Sukkien määrässä ei kannata pihistellä ellei aio
kulkea koko reissua sandaaleissa.
Mitä toivot partiolta tulevaisuudessa?
Itselleni toivon aina vain uusia kokemuksia, haasteita ja ystäviä, joiden
kanssa jakaa ne. Partion toivon pysyvän ajassa ja kasvavan eli tavoittavan
mahdollisimman suuren määrän lapsia ja nuoria. Toivon, että muillakin
olisi sama mahdollisuus kasvaa ja kokea huikeita juttuja partiossa kuten
itselläni on ollut.
Terveisesi Pohjan Tähden lukijoille.
Ihanaa joulunaikaa kaikille!
PS. Joulutauko partiosta on tulossa. Se on mitä loistavin aika pestä partiohuivi! PV-huivi on kauniimpi puhtaanvalkoisena.
Toimitus
Ihan vinkkinä vain...

30

A I K U I N E N PA RT I O S SA
Partio on aina perinteisesti ollut lasten ja nuorten harrastus.
Mikä on aikuisen paikka partiossa?
Kokouksissa ja retkillä opitaan
jo pienestä pitäen kantamaan
vastuuta ja olemaan itsenäinen.
Ryhmien johtajina toimivat samoajat ja vaeltajat eivät ole juurikaan
ryhmäläisiään vanhempia. Myös
seikkailija- ja tarpojaikäiset partiolaiset saavat kosketusta johtamiseen
ja vastuun ottamiseen. Toimintaa
tuntuvat pyörittävän aktiiviset ja
innokkaat nuoret, jotka käyvät retkillä ja viikkokokouksissa. Myös
uudistuneet ikäkaudet vaikuttavat
suosivan nuoria: aktiviteetteja löytyy
kaikille ikäryhmille sudenpennuista
vaeltajiin, mutta yli 22-vuotiaille
aikuisille ei vaikuttaisi olevan mitään
tarjolla. Loppuuko harrastus vaeltajaikäkauteen?
Vaikka partiotoiminnassa kenties
näkyvimmin mukana ovat lapset
ja nuoret, on aikuisilla suuri rooli
partiotoiminnassa. Työuran urkeneminen ja perheen perustaminen
vetävät heidät usein pois aktiivisesta
viikkotoiminnasta. Sen sijaan aikuiset toimivat lippukunnassa hallinnollisissa tehtävissä kuten lippukunnanjohtajan, ikäkausivastaavan tai
rahastonhoitajan pestissä. Partioliike
on valtavan laaja ja monipuolinen.

Aikuisilla on vapaus valita parhaat
palat päältä, rusinat pullasta, ja lupa
kiilata pullajonossa.
Vielä tärkeämpi rooli aikuisilla on
lasten ja nuorten toiminnan mahdollistamisessa ja heidän tukemisessaan sekä partioperinteen jakamisessa seuraaville sukupolville.
Iän tuoman kokemuksen myötä
he tietävät, mikä partioperinne
on aikoinaan toiminut ja mikä ei.
Aikuiset mahdollistavat sen, että
lapset ja nuoret voivat toteuttaa
partio-ohjelmaa ja oppia vastuuntuntoa ja itsenäisyyttä. Tarvittaessa
nuori saa aikuiselta apua, tukea ja
neuvoja. Aikuinen voi hyödyntää
elämänkokemustaan, partiouraansa
sekä arkielämän työkokemustaan
partiossa ja kehittää toimintaa yhä
parempaan suuntaan.
Myös aikuinen voi partiossa lasten
ja nuorten tapaan kasvaa, kokeilla
ja oppia. Seuratessaan ja tukiessaan
nuorten kehitystä he voivat kehittyä
myös itse ihmisinä ja partiolaisina.
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Krista Nyström
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Teksti on aikaisemmin ilmestynyt
PäPa:n piirilehdessä (Heppu 3/2012)

KAT E L LAA

AA M U L LA

Pohjanveikkojohtaja pakinoi nimimerkin takaa
“Hyvä ruoka, parempi partio”, totesi jo Johannes aikoinaan.
Partiossa mennään ja ollaan täysillä. Siksi partiossa tulee aina myös valtava
nälkä. Partiossa (usein ulkona) ruoka maistuu aina paremmalta. Erityisesti,
jos on kylmä, märkä ja pimeä. Partiossa syödään hyvin ja hartaasti.
Partiossa opitaan laittamaan ruokaa. Lähes aina ilman reseptiä, arvailun
ja erehdyksen kautta. Partiossa opitaan laittamaan valtavia määriä ruokaa.
Retkelle opitaan ottamaan tarpeeksi suuri lautanen ja lusikka, sillä partiossa
on usein enemmän nälkä, kuin kotona. Toiset syövät saunakauhasta.
Silloin tällöin partiossa on pahaa ruokaa. Joskus kokki ei usko, että olet allerginen. Joskus ruokaa ei ole tai edellinen ruokailija otti loput. Kun vatsaa
ei saa täyteen, ei mistään tule mitään. Silloin kiukutellaan.
Ruuasta saa kerta kerran jälkeen vuolaan keskustelun aikaiseksi. Ruokaan
liittyy suuria tunteita ja siksi sekä hyviä että huonoja ruokamuistoja löytyy
kasoittain. Ja oi, niitä muistellaan usein.
Haluatko koittaa? Mainitse koodisana ”Kirkas kasviskeitto ja piparit
puolukkahillolla” vuorotellen eri johtajille ja katso, kuka älähtää. Jos osut
oikeaan, saat näytteen tunnerikkaasta ruokamuistosta.
Nimim. Luha
POHJANVEIKKOJOHTAJA:
Miltä partio maistui tänään? Onko sinulla mielipiteitä?
Haluatko huomiota ja palstatilaa?
Anna mennä: nosta asiasi lippukunnan ykköspuheenaiheeksi!
Toimitus vastaanottaa vuodatuksesi vuorokaudenajasta riippumatta:
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T O I M IT U K S E N N U R K KA U S
Me teimme ensimmäisen yhteisen lehtemme vuonna 2007 (PT 01/07),
kun elimme vielä vanhan partsaohjelman mukaan. Kyseinen lehti ilmestyi
Pohjan Tähden kylmän kauden jälkeen - lehti ei ollut ilmestynyt vuoteen.
Esikoisemme oli fiasko! Lehti oli kooltaan liian pieni, visuaalinen ilme oli
vähintäänkin mielenkiintoinen eikä sisällössäkään ollut paljon kehuttavaa.
Noista päivistä on moni asia muuttunut.
Selasimme juuri Pohjan Tähdet viimeisen viiden vuoden ajalta ja saimme
kattavan läpileikkauksen sekä lehtemme että lippukuntamme lähihistoriaan. Ajoittain kuvanlaatu oli järisyttävän huono, vaikka leireillä, reissuilla
ja kokouksissa oli oikein kuvaamalla kuvattu. Partiotoiminta on näyttänyt
olevan hulvatonta myös viisi vuotta sitten. Lehden ulkonäkö on ailahdellut
laidasta laitaan läpi vuosien, kun olemme etsineet omaa ilmettä. Olimme
itsekin unohtaneet kuinka monenlaisia otsikkotyyppejä, asetteluja ja kuvia
on käyty läpi.
Pohjan Tähti oli pitkän hiljaiselonsa jälkeen pienen kasvojen kohotuksen
tarpeessa. Siispä aloimme jo varhain kehittää lehteen vakituisia palstoja:
ensimmäinen 10TELTTA ilmestyi numerossa 02/07, ensimmäinen Niihä
oli ja Obaman kuulumisia 01/09, ensimmäinen Scouter kan 02/10, sekä
ensimmäinen (ja toimitukselle ehdottomasti mieluisin palsta) Katellaa
aamulla 02/11. Välissä on taitettu myös erikoisnumeroita kuten OU2010special vuonna 2008 sekä 95-juhlaspecial viime talvena.
Kaikkien näiden ongelmien ja käänteiden jälkeen olemme mielestämme
löytäneet jäsenlehdellemme pohjanveikkomaisen ilmeen. Olemme olleet
perinteille uskollisia, mutta myös kokeilleet uutta. Nykyään voimme
ylpeästi todeta, että lehtemme on painokelpoisessa muodossa, jonka kehtaa
myös lähettää teille koteihin. Paljon ovat tehneet myös toimituskuntamme
ulkopuoliset kuvineen ja juttuineen.
Tätä tekemällä oppiminen on puhtaimmillaan. Vaikeuksien kautta voittoon, ja siltikin on vielä niin paljon opittavaa. Tämä oli hienoa huomata.
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Saana ja Sara

NIIHÄ OLI
HeidiSi tarpojille: Tuossa on meidän piirinjohtaja Laura.
Laura (vitsaillen): Tulin tarkistamaan lippukunnan.
Jere: Onko nyt pakko näyttää jäsenkortti?
					
Havu 2012, Liinaharjassa kuultua
Timo: Jakakaa ne lapset jotenki järkevästi [ryhmiin].
Heikki: Ois kyllä mukava vähän lyhentää niitä päistä.
					
Suunnitteluseminaarissa
Mua koitetaan kasvattaa pois mukavuudenhalusta. Siks mut laitettiin
partioon.
					
Tarpoja vuodattaa
Timo: Mää esitän, et tää kokous antaa mulle manda.. mandaa...
Raisa: Mandariinin!
					
Johtajaneuvostossa LPKJ hakee sanaa
					
mandaatti
Jussi: Tuplapalkat meille!
Riku: Joo. Kaks kertaa nolla euroa.
					
Suunnitteluseminaari sattui taas
					
pyhäinpäivälle
Seikkailijapojat pohtivat, mitä haluaisivat kysyä kiusaajalta:
“Kysytään näytteleekse toimintaelokuvissa!”
					
Havu 2012
Laitetaa lippukunnan loput rahat lottoon ja toivotaan parasta.
					
LPKJ luovuttaa varainhankinnan
					
suhteen
Ilmianna partiotoverisi kuolemattomat lausahdukset:
Parhaat julkaistaan.
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Myötäpäivät on Pohjanmaan Partiolaisten mahtavin meno vuonna
2013. Kesäkuun toisena viikonloppuna noin 2000 piirimme partiolaista valtaa aurinkoisen Vaasan. Tapahtuma juhlistaa myös partiopiirimme viisivuotista taivalta.
Myös Pohjan Veikot lähtevät koko lippukunnan voimalla mukaan!
Ilmoittautuminen Myötäpäiville alkaa tammikuussa 2013
(lisätietoja myöhemmin).
Myötäpäivien nettisivujen osoite on http://www.myotapaivat.fi.
Kannattaa käydä katsomassa. Tällä hetkellä sivuilla on mm. avoimia
pestejä partiojohtajille. Myötäpäivät löydät myös Facebookista!

Koko lippukunnan yhteinen kesäleiri

Rokualla 14. -19.6.2013

Sudenpentu- ja seikkailijaleiri 14. -16.6.

Vuonna 2001 syntyneet viimeisen vuoden seikkailijat
osallistuvat koko leirille.

LISÄTIETOA ILMESTYY POSTILAATIKKOOSI KEVÄÄN AIKANA.
Leirinjohtaja Henna Suonlahti
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