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P Ä ÄA S IA S SA

Paljon on taas tapahtunut partiovuoden aikana. Kevät valmistauduttiin
finnjamboree Roihuun ja odotus palkittiin heinäkuussa Evolla. Pohjan
Veikkojen sudenpennut ja seikkailijat kokoontuivat Kajo16-kesäleirille muiden
oululaisten lippukuntien kanssa. Innokkaimmat pohjanveikot täydensivät
kesäänsä vielä Roverwaylla Ranskassa ja ESG-seminaarilla Sveitsissä.
Hyvää ehdittiin tekemään osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen ja
valtakunnan korkeimman tason partiopäätöksentekoa päästiin seuraamaan
läheltä, kun Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestettiin Oulussa. Kiirettä
on riittänyt myös lippukunnan omien isojen projektien parissa.
Yhdessä saimme kerättyä aineiston Pohjan Veikkojen 100-vuotishistoriikkia
varten ja historiikkitiimi muovaili meille teoksen, josta voi todellakin olla
ylpeä! Pilpajärven kämppäprojekti on edennyt harppauksin eteenpäin, kiitos
siitä kaikille talkoilijoille ja varsinkin timanttiselle ydinporukalle. Vanha
kämppä ja varasto saatiin purettua ja uusien rakennusten hirsiä sovitellaan
paikalleen parhaillaan tätä kirjoittaessani. Vuoden aikana on myös
valmistauduttu tulevaan juhlavuoteen alati kiihtyvällä tahdilla.
Ensi vuonna Pohjan Veikot täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden
kärkitapahtumia ovat juhlava viikkotoiminta ympäri vuoden, 100-vuotisjuhla
huhtikuussa sekä juhlaleiri Vuola heinäkuussa. Tehdään juhlavuodestamme
sellainen, että sen tuottama innostus kantaa meitä seuraavankin vuosisadan
yli!
Vuosi 2017 on myös oululaisen partion 100-vuotisjuhlavuosi. Kanssamme
tähän varsin kypsään ikään ensi vuonna pääsevät Oulun Metsänkävijät sekä
Oulun Valppaat. Lippukuntien yhteistyönä on luvassa juhlanäyttely Oulun
pääkirjastolla ja kaikille avoin iltanuotio Taiteiden Yön yhteydessä.
Täräytetään kaikkien oululaisten tajuntaan se, että me ollaan oltu täällä aika
kauan ja aiotaan olla jatkossakin!
Alpkj Johannes Miesmaa

T A P A H TU M A T
ROIHU 2016 FINNJAMBOREE VII

Pohjan Veikot perustivat
yhteisen leirilippukunnan
Kiimingin Virkkujen
kanssa. Lisävahvistukseksi
saatiin vielä 8 ruotsalaista
Kuva: Janne Seppänen

Myös leirilippukunnanjohtajat
pääsivät välillä nauttimaan omasta
ohjelmasta
Kuva: Tiia Niemelä

Heikki
Kuva: Eetu Mäläskä

Maija hevoskyydissä
Roihulla
Kuva: Eetu Mäläskä

Yhteinen
leikkihetki
Sveitsiläisten
kanssa
Kuva: Eetu
Mäläskä

Sveitsiläiset rakensivat
leirillä yli 14 metriä
korkean puumajan
Kuva: Eetu Mäläskä

Päälavan yhteisohjelmaa kokoontui katsomaan parhaillaan yli 17 000
partiolaista
Kuva: Eetu Mäläskä

Roihulla päästiin monien muiden aktiviteettien ohella myös purjehtimaan
Kuva: Eetu Mäläskä

ROVERWAY 2016
Roverway oli vaeltajille suunnattu kansainvälinen leiri Ranskassa kesällä
2016. Pohjan Veikoista sinne osallistuivat Tuomas, Eerik, Miikka,Topi ja
Fanny. Matka alkoi pienellä lomalla Pariisissa ja jatkui Bordeauxiin
viinitilalle, jossa leireiltiin Polulla noin viikko.Tämän jälkeen siirryttiin
Jambvilleen Pariisin lähettyville.
Ohjelmaan kuului erilaisia aktiviteetteja, rakentelua, yhteisohjelmia ja
tietysti näyttävä ilotulitus sekä runsaasti vapaa-aikaa uusien
ulkomaalaisten kaverien kanssa.

Fanny Juusola
Kuvat: Topi Juusola

ESG LEADERSHIP TRAINING AND SEMINAR 24. –28.8
24.8 keskiviikko
Tapasimme kentällä klo 4:30. Siitä
alkoi yhteinen reissumme kohti
Sveitsiä. Lensimme ekana Helsinkiin, josta oli jatkolento Zürichiin.
Zürichissä oli lämmintä. Siellä mentiin ekana YMCA:n paikalliseen päämajaan, johon jätimme laukut. Sieltä
saatiin nimikyltit ja lähdimme etsimään ruokapaikkaa. Löydettiin ittemme jostain
paikallisesta ravintolasta
(oli muute aika kallista).
Kun mahat olivat täynnä,
lähdimme kiertelemään
kauppoja. Sen jälkeen ku
saatiin tarpeekseen shoppailusta, nii pitikin jo
lähteä takas. Kun päästiin
takasi, paikalla oli jo
muitakin. Meidät jaettiin
vartioihin sekä annettiin
jokaiselle juomapullot.
Sen jälkeen mentiin vartioissa suunnistaan kaupungille ja ettimään
nähtävyyksiä, joiden
avulla löydettiin paikka
missä saatiin ruokaa. Raitiovaunulla mentiin päämajalle, josta haettiin kamat ja

mentiin junalla bussiasemalle. Ahtauduttiin bussiin, jossa oli valmiiks
jo paikallisia ja viimeiset penkkirivit
meni täyteen pelkistä kamoista.
Loppujen lopuksi bussissa oli n. 80
ihmistä ja n. 60 henkilön matkatavarat. Perillä majoittauduimme ja menimme nukkumaan.

25.8 torstai
Aamulla herätys oli vähää vaille kahdeksan ja sen jälkeen aamupala (vaaleaa leipää, nutellaa ja hilloa).
Runsaan ja monipuolisen aamupalan
jälkeen menimme ulos pelaamaan
roolipeliä missä etsittiin kartan paloja, jotka johdattivat Wilhelm Tellin
luokse. Pelin jälkeen oli lounas ja

ryhmäaika. Ryhmäajalla puhuimme
eilisestä kaupunkipelistä ja siitä miten asiat ovat sujuneet tähän mennessä. Leadership Trainingissä
tutustuttin roolipelin tekemiseen ja
päästiin tekemään oma peli. Illalla
oli iltanuotio, jonka jälkeen oli päivän lopetus ja seuraavan päivän informointi. Sen jälkeen päästiin
nukkumaan. Jee!

26.8 perjantai
Aamulla oli herätys klo 6.50 ja aamupala oli klo 7.00. Aamupalan jälkeen lähdimme bussilla
juna-asemalle, josta lähdimme
Bachteliin. Sieltä alkoi vaellus kohti
Bachtel tornia. Matkalla kävimme
luolassa. Päästyämme huipulle maisemat olivat mahtavat. Lähdimme
kipuamaan jyrkkää
rinnettä alas kapeaa
polkua pitkin. Matkalla alas näimme
lehmiä ja upeita autoja. Alas päästyämme juoksimme
junaan ja junasta
päästyämme pääsimme nauttimaan
Sveitsiläisestä uimarannasta (tietysti
maksullisesta ja
kalliista). Uimarannan jälkeen palasimme junalla ja bussilla takaisin
majapaikkaan. Illalla oli vielä group
timet, joissa keskusteltiin pienissä
ryhmissä päivän tapahtumista sekä
mahdollisuus käydä armenialaisten
saunassa. Illalla oli vielä pieni elokuva, joka liittyi seuraavaan päivään.

27.8. lauantai
Aamulla oli herätys ja sen
jälkeen jakaannuimme leadership training ryhmään ja
seminar ryhmään. Leadershipissä oli mahdollista jakautua kolmeen ryhmään,
joissa jokaisessa pystyi tehdä eri asioita (esim. rakentaa tai testata köysirataa ja
tutustua miten sellainen rakennetaan). Päätettiin samantien rakentaa silta semmosen puron/ojan
yli. Leadership trainingiin kuului se,
että jakaudutaan ryhmiin, tehdään
ruokaa ja syödään se samasta kattilasta. Lounaan jälkeen oli päivän
group time ja sen jälkeen vapaa-aikaa, koska olympialaiset peruttiin.
Ennen päivällistä mietimme miten
voimme jakaa ja levittää ESG:llä oppimiamme taitoja sekä tietoja ja kirjoitimme
ne ylös.
Päivällisen
syötyämme
pidimme
kansainvälisen illan,
jossa jokainen maa
esitteli itseään ja

tarjosi paikallisia herkkuja. Meillä
suomalaisilla oli tietenkin salmiakkia,
ruissipsejä ja turkin pippureita. Viimeinen kokonainen päivä päättyi iltanuotioon, jossa pystyi kertomaan
ihmisistä ketkä ovat vaikuttaneet sinuun ja keneen haluat vaikuttaa. Tiesimme, että huomenna pääsisimme
takaisin Suomeen.

28.8 sunnuntai
Herätys oli aamulla vähän ennen
kahdeksaa. Aamupalan jälkeen oli
kirkollinen toimitus. Suomen delegaatiota oli pyydetty tekemään esirukous ja sen esitti Ella. Tämän jälkeen
aloimme siivoamaan majataloamme
ryhmissä. Rankan siivoamisen jälkeen oli viimeinen lounas ja viimeiset leikit. Jätimme kaikille hyvästit
halaamalla kaikkia ringissä, jonka
jälkeen pääsimme tunnin aikasemmin lähtemään bussilla takaisin kohti
lentokenttää. Vaihdoimme matkalla
bussin junaan ja matkasimme sillä
hetken. Kun pääsimme kentälle niin
huomasimme ettei check-in ollutkaan auennut vaan jouduimme
odottamaan noin 40 minuuttia.
Suuntasimme suoraan syömään sen
jälkeen läheisimmälle mäkkärille
(nutella ja vaalea
leipä alkoivat tulla
jo korvista). Lennon lähentyessä
menimme turvatarkastuksesta läpi ja
ostimme viimeiset
tuliaiset kotiväelle.
Sitten lento lähtikin
jo kohti Helsinkiä.
Jätimme hyvästit siellä myös Henrille, Ellalle ja Annille, jotka ovat

pääkaupunkiseudun NMKY partiolaisia ja Hannalle, joka asuu Helsingissä. Meidän loppujen väsyneiden
ihmisten matka jatkui vielä Ouluun,
jossa erkaannuimme omille teillemme. Matkasta väsyneenä mutta onnellisena menimme kaikki
nukkumaan omiin koteihimme.

Janne Yrjänäinen ja Henna Juusola
Kuvat: Henna Juusola ja Sveitsissä olleet
epäsuomalaiset

POIKIEN YHTEINEN 24. –25.8
Aluksi pystytimme teltat.
Kaikki ottivat kiinni
omasta kulmastaan ja
laittoivat sinne telttakepin.

Kun kepit oli saatu paikoilleen, lyötiin kiilat maahan ja kiinnitettiin
narut. Samalla harjoiteltiin telttasolmua. Lopuksi laitettiin keskisalko
paikoilleen, se oli aika vaikeaa. Koska yöllä oli kylmä, laitoimme vielä
kamiinan telttaan.

Telttojen pystyttämisen
jälkeen kiersimme rasteja
pienissä ryhmissä ja kaikilla
oli mukavaa. Rasteilla
puhuttiin säästä, tuulesta ja
erilaisista pilvistä. Teimme
myös tuulimittarit ja
mittailimme lämpötiloja eri
paikoista.

Fanny teki oikein kammottavaa ruokaa
onnenonkijoiden kanssa.

Tiskauskin sujui hyvin ja Jussi
käyttäytyi kunnolla koko
viikonlopun. Reissu ansaitsi
arvosanan 4,5/5.

Taurus
Kuvat: Eetu Mäläskä

Perinteinen tyttöjen yhteinen järjestettiin tänä vuonna pilpasuolla yli
kahdenkymmenen seikkailijan voimin.
Lauantaiaamuna lähdimme kävelemään eräästä tienristeyksestä kohti
pilpasuon laavua. Matka oli pitkä ja
uuvuttava, hurjimpien arvioiden
mukaan jopa tuhansia kilometrejä,
mutta kaikki jaksoivat onneksi kävellä leiripaikalle satunnaisista vastalauseista huolimatta. Pian olivatkin
teltat jo pystyssä ja ruokaa lautasella.
Iltapäivän ohjelmassa oli rastisuunnistusta pilpasuon henkeäsalpaavissa
maisemissa. Rasteilla päästiin ihmettelemään sääilmiöitä ja rakentamaan
muun muassa tuulimittari. Samalla
kuin huomaamatta tuli suoritettua
seikkailijoiden Sääntuntija-taitomerkki. Illalla oli vuorossa Iltanuotio, herkullisen iltapalan kera, sekä
laser gamea halukkaille. Yöllä vanhemmat seikkailijat pääsivät harjoittelemaan kaminavahtivuorossa eli
kipinässä olemista johtajien kanssa.
Sunnuntaina oli aika purkaa teltat,
siivota leirialue ja lähteä tarpomaan
takaisin kohti hakupaikkaa. Matka oli
kumma kyllä tällä kertaa huomattavasti lyhyempi ja jokainen jaksoi

kantaa rinkkansa nurisematta loppuun asti.

Pegasuksen tytöt
välipalalla
Kuva: Katja Jurmu

Miikka Willman

PYKÄLLYS 2. –4.9

Kuvat: Katja Jurmu

O N N E N O N K I JAT 2 0 1 5 - 2 0 1 6
Aloitimme syksyllä OO-vuoden Fannyn hoiteissa. Aluksi kokouksemme oli
keskiviikkoisin, mutta vaihdoimme ne tiistaille. Ensimmäinen reissumme oli
pilpajärvellä ja opettelimme tekemään ruokaa seikkailijoille ja käyttämään
kaasu-uunia. Toisella reissulla (Hirveintä Kamaluutta) Jouna oli mukana ja
sää ei ollut suotuisa. Joulun jälkeen vierailimme pareittain JN:ssa.
Kolmannella reissulla hiihdimme loskassa ja söimme kuivaamaamme
hernekeittoa. Reissulla kannoimme myös suksia. Myöhemmin keväällä
meillä alkoi johtamisharjoittelut. Lopuksi meillä oli mahtava OO-lopetus
ihanassa oululaisessa helteessä ja auringonpaisteessa.
Hugo, Kasler, Marjukka, Anni ja Henna

Vuosi on kulunut nopeasti mukavien koulutuskokousten lomassa (tai no, jos
mukavaksi kutsutaan kolmen ongelman pelleilyä). Leirit tai siis reissut (NO
SAMA ASIA, PILKUN VIILAUSTA t. Ilkkka) oli kivoja, jos sitä jolla Jouna
oli mukana ei lasketa. Johtamisharjoituksissa oli erittäin nautinnollista johtaa
lapsia, jos ne totteli (jota ne ei tehnyt ollenkaan). Yleisellä tasolla on ollut
opettavainen vuosi (lukekaa mielessänne Ilkan Mikki Hiiri -äänellä). KIITOS
KAIKILLE, jotka ovat jaksaneet OO ryhmämme kolmea ihmistä ja meitä
loppuja!
Kiia, Ilkka, Ninja, Eve ja Pilvi

L U M I K O N V A RT I O E S ITT E LY
Lumikko on maailman parhain. Miksikö? Koska me vaan ollaan.
Olemme urheita ja reippaita. Olemme kilttejä, ystävällisiä ja kohteliaita.
Kukaan ei pärjää meille. Miksikö? Se on vain fakta.

Saana
-Söpö
-Hevoshullu
-Leirihullu
-Superpätkä

Emma
-Jemma
-Outo
-Seko

Nella
-Ruotsi lempiaine
-Koirat elämä
-Matikka on "kivaa"

Unna
-Paksuhiuksinen
-Lyhyt
-Hyvä letittäjä

Maiju
-Kiltti
-Hauska
-Iso kirjasto pienessä paketissa
-Muksu

Lilja
-Draamakuningatar
-Puhelias ja kovaääninen
-Sekoboltsi
-Reipas

Fanni
-Muksu
-Kirahvit on elämä
-Elää auringonvalolla
-Iloinen
-Energinen

Sara
-Superpitkä
-Kiharat hiukset
-Ilopilleri
-Pikkutarkka

Rebekka "Rebe"
-On 134.6 cm
-Tosi tummat ja paksut hiukset
-Harrastaa tanssia
-Pikkumyyn sielunsisko

Elli
-Bumbeliini 2
-Tanssija
-Snäppääjä
-Paras

IMAGE
N
FOUND

Peppi "Pepsi-max"
-Bumbeliini 1
-Huumori-ihminen
-Mursu
Potter-tyyppi

Inka
-Hyvä uimari
-über kiltti
-Paksut hiukset
-Hauskat jutut

Vartion johtajat:

Pilvi "Pimpula"
-Muksu
-Kiltti Perana

Henna
-Vaka Vanha Väinämöinen
-Siika/ahven
-Järkevä
-Huumorintajuinen
-Höpö pöpö

Lumikko

V A E LT A J I E N SY K SY
Kuluneen syksyn aikana vaeltajiin on siirtynyt paljon uutta väkeä.Vaeltajat
ovat saaneet joukkoonsa myös Samin avuksi kaksi uutta luotsia Maijan ja
Jussin. Syksyn aikana vaeltajat ovat kunnostatuneet oman ikäkausiohjelman
saralla ja järjestäneet toisilleen kokouksia kuukausittain. Syksyn
mieleenpainuvin kokous oli varmastikkin nimeltään Fancy Dinner.

Vaeltajanaiset valmiina
valmistamaan illallista.
Kuva: Katja Jurmu

Pikkujouluissa vaeltajat jakautuivat kahteen joukkueeseen piparkakkukisassa. Päivän aikana
aikaan saatiin piparkakkukaupunki sekä -vene.

Katja Jurmu
Kuvat: Eetu Mäläskä

P I L P A J Ä RV I 2 0 1 7
Pilpajärvi2017 -projektista päivää.
Kahdeksan kuukautta on paiskittu
töitä Pilpajärvellä, jonka seurauksena
vanha kämppä ja ulkovarasto ovat
muuttuneet nuotiopuiksi ja pian ti-

“

allekirjoittanut onkin
syönyt Pilpalla paremmin
kuin kotonaan
lalle kohoaa uutta kämppää. Rakennustöiden ajaksi tontti on asetettu
retkeilykieltoon, mikä raukeaa jahka
mökin ympäristö ja lapset kestävät

taas toisiaan.
Ulkovarastonpohja kaivettiin käsin
auki ja kovan mitoittamisen jälkeen
perustuspilarit löysivät paikoillensa ja
kuten kuvista näkyy varaston hirsirunko odotteleekin jo vesikattoa!
Kämpän pohjan kaivaminen ja maatöiden tekeminen teetettiin kaivinkoneella ajan ja vaivan säästämiseksi ja
hyvä niin, sillä pohjasta paljastuikin
varsin kunnioitettavan kokoisia kiven
järkäleitä. Kämpän anturapilarit on
mitoitettu paikoilleen, routasuojattu
ja valettu. Kämpän pohjan routasuojaaminen ja täyttö uudella maalla on
vielä kesken, mutta hirsirungon ra-

Ahkerat vaeltajat sekä luotsi pystyttämässä varastoa sekä vessoja
Pilpalle.

kentaminen häämöttää jo horisontissa.
Talkoot ovat edenneet hyvällä tekemisen meiningillä. Erityistaitoja tai
maarakennus koulutusta ei keneltäkään vaadita. Riittää kun on toimivat
kädet ja liikkuvat jalat. Viikonloppu
talkoiden muonitus on toiminut loistavasti ja allekirjoittanut onkin syönyt
Pilpalla paremmin kuin kotonaan.
Ole menossa mukana ja zekkaa Pohjan Veikkojen facebook sivut ja
pv.onmky.fi/pilpajarvi sekä liity facebookin Pilpajärvi 2017 -ryhmään,
jossa virittäydyt talkoo tunnelmaan!
Tiia ja Heidi sovittamassa hirttä
paikoilleen
Kuva: Katja Jurmu

Teksti ja kuvat: Juho Pasma

K O N ST IT O N M O N ET
Ongelma: syysleirille unohdettiin ottaa neuloja mukaan.
Seikkailijoiden ratkaisu: ommellaan havunneulasilla.

Kuva: Katja Jurmu

Onko sinulla ongelma johon tarvitset ratkaisua tai oletko mestari
keksimään ratkaisuja muiden ongelmiin? Haluatko jakaa parhaimmat
partioniksisi muillekkin?
Lähetä oma ongelmasi, kaverin ongelma tai niksi osoitteeseen
pohjantahti.pv@gmail.com ja sinunkin ongelmasi ratkeavat.

NIIHÄ OLI

Saana voihkaisee kesken juhlavuositoimikunnan kokouksen.
Raisa: Ite oot valinnu tiimis!
Saana: En oo. Ei ollu muita ehdokkaita!

Luulin etten tienny, mut muistinki et tiesin.
- Jussi Meriläinen

Ilmianna partiotoverisi kuolemattomat lausahdukset:
pohjantahti.pv@gmail.com
Parhaat julkaistaan.

J U H L AV U O S I 2 0 1 7

1.1 Myrskylyhdyt sytytetään Nordean vitriiniin

8.4 Pohjan Veikkojen 100-vuotisjuhla Madetojan salilla

Huhtikuu Juhlanäyttely Oulun Kaupunginkirjastolla

11-19.7 Juhlaleiri Vuola Saariselällä

Elokuu Oululaisten partiolaisten yhteinen iltanuotio Taiteiden yössä

I N STA G RA M

hansuuhh
Here is me and my many new friends :) Thanks to my
hobby scouting, which brought me to #switzerland !
Where has your hobby taken you? #ESG2016
#ymcaeurope @esgymca #partioscout #pohjanveikot

Haluatko, että juuri sinun partiokuvasi julkaistaan Pohjan Tähdessä? Nyt
siihen on mahdollisuus! Tägää partiokuvasi instagramissa #pohjanveikot,
paras kuva julkaistaan.

