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P Ä ÄA S IA S SA
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.
Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessa aurinkoiset päivät ovat lisääntyneet Oulussa ja
puiden lehdet tekevät tuloaan, mutta kylmä merituuli pitää kelin vilpoisena.
Kevät on tänä vuonna kuulemma myöhässä ainakin kaksi viikkoa, mutta
toivon, että räntäsateet on jo tälle keväälle nähty. Pian suvivirret ja gaudeamus
igiturit kuitenkin lauletaan oppilaitoksissa, valmistuneet saavat todistuksensa
ja ylioppilaat painavat valkolakkinsa päähän. Varma kesän merkki on myös se,
että kiireinen kevät on saatu päätökseen ja viimeiset partiokokoukset on
pidetty. Nyt aletaan laskemaan päiviä kesäleirin alkuun!
Tämä kevät on ollut erityinen, sillä on juhlittu yhdessä 100-vuotiasta
lippukuntaa. Huhtikuussa Madetojan sali täyttyi vieraista, kun vietettiin 100vuotisjuhla, joka näytti ja tuntui Pohjan Veikoilta. Saadun palautteenkin
perusteella eri ikäiset vieraat olivat hyvin tyytyväisiä juhlaan. Monen muun
vastaajan tavoin minunkin oli helppoa olla juhlassa ja sen jälkeen scout and
proud! Tietysti erityisen ylpeä olen kaikista meidän nuorista johtajista, jotka
lähtivät innokkaasti ja rohkeasti tekemään kaikkien aikojen hienointa
satavuotisjuhlaa. Juhla oli hyvä esimerkki siitä, että niinkin perinteisten
asioiden kohdalla kuin lippukunnan synttärit, on hyvä heittää vanhat tavat
romukoppaan ja tarkastella asiaa ihan uusin silmin. Satavuotisjuhla olikin
nykyisen lippukunnan näköinen, nuorekas, hauska ja ei yhtään pönöttävä.
Päivän aikana juhlan kohderyhmä eli 7-22-vuotiaat saivat osallistua oman
ikäkautensa juhlaohjelmaan ja aikuiset päättivät juhlapäivän vaeltajien kanssa
hienolla juhlaillallisella. Näitä juhlia muistellaan vielä seuraavat sata vuotta!
Seuraavaksi vietetään ansaittua kesälomaa, ehkä ne hellepäivätkin vielä
saapuvat. Nähdään Vuolalla, jossa minut löytää pestistä johtajahuollon spaosastolta!
Lpkj Maria Koskela
3

POHJAN VEIKOT - VIREÄ SATAVUOTIAS
Minulla on ollut etuoikeus seurata aitiopaikalta Pohjan Veikkojen, Oulun
NMKY:n vanhimman osaston toimintaa yli neljännesvuosisata. Merkillepantavinta on koko ajan ollut vahva sitoutuminen partioaatteelle sekä esimerkillinen halu ja taito hoitaa lippukunnan asioita itsenäisesti
vastuuhenkilöiden nuoresta iästä huolimatta. Uskon vakaasti, että nuo ominaisuudet ovat seuranneet perintönä perustajajäseniltä sukupolvelta toiselle ja
näin tulee myös jatkumaan. Kautta aikain Pohjan Veikoista on noussut vastuunkantajia mm. niin partiopiirin kuin myös Ynnin hallitukseen. Varsinkin
viime vuosikymmeninä monet yhdistyksen puheenjohtajista (Eero Lattula,
Eero Kelhä, Sulo Ranta, Petteri Juusola ja Markku Lukkari) ovat pohjanveikkoja ja onpa Petteri Juusola toiminut Suomen Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtajanakin.
Partioaatteen mukaisesti Pohjan Veikot ovat olleet aina valmiina osallistumaan Ynnin yhteisiin tapahtumiin mm. Ynni-päivillä toimintaa esittelemässä, ohjelman myyjinä musiikkitapahtumissa, talkoissa esim.
Terwamaratonilla ja erityisen ansiokkaasti adventtikalenterien myynnissä. Kiitollisuudella on otettu vastaan myös lippukunnan erilaisten taitajien apu mm.
Ynnin jäsenlehden taittamisessa ja postittamisessa sekä atk-ongelmissa. Ilahduttavaa on myös se, että lippukunnasta on usein löytynyt kansainvälisistä
asioista kiinnostuneita henkilöitä, jotka ovat edustaneet Ynniä maailmalla ja
näin saaneet myös itse arvokasta kokemusta.
Luonnollisesti sataan vuoteen mahtuu niin myötä- kuin vastatuulia.
Jos toiminnan mittarina käyttää jäsenmäärää, voidaan todeta lippukunnan
jäsenmäärän nousseen ensimmäisen kerran yli 200 vuonna 1958 ja olleen
korkeimmillaan 404 vuonna 1960. 2000-luvulla jäsenmäärä näyttää vakiintuneen 200-270 välille, millä määrillä Pohjan Veikot on ollut Suomen kymmenen
suurimman partiolippukunnan joukossa (2015 seitsemäs 260 jäsenellä).
Toinen jäsenmäärään keskeisesti vaikuttava tekijä on vetäjien, partiojohtajien määrä ja ominaisuudet. 90-luvun lopulla partioliikkeen ollessa valtakunnallisestikin taantumavaiheessa myös Pohjan Veikoilla oli todellinen
johtajapula. Tällä hetkellä sitä ongelmaa ei ole, vaan kaikilla laumoilla ja var4

tioilla on vähintään kaksi johtajaa, mikä parantaa sekä toiminnan laatua ja
antaa särkymävaraa. Runsaan johtajamäärän ansiosta myös lippukunnan
yhteisiä tehtäviä on voitu jakaa aiempaa useampiin pesteihin ja näin välttää
muutamien johtajien ylikuormittamista ja lisätä jaksamista.
Vaikka Ynni tarjoaa lippukunnalle ilmaiset kolot, varastot ja muut
toimitilat, näyttää tällä hetkellä yksi jäsenmäärän kasvua rajoittava tekijä olevan rajallinen toimitilojen määrä. Muutamia vaihtoehtoja on jo kartoitettu
ja niistä pyritään löytämään paras juhlavuoteen mennessä.
Yksi toiminnan laadun mittari on osallistuminen partiotaitokilpailuihin,
joissa onkin viime vuosina tullut runsaasti menestystä muutaman
taukovuoden jälkeen. Perinteikkäät kilpailuvartiot ovat olleet SM-mitalisijoillakin vuodesta toiseen, vain vartioiden jäsenten nimet vaihtuvat.
Itselleni Pohjan Veikkojen meripartiotoiminta on ollut aina lähellä
sydäntä, vaikka olen sisämaan partiolippukunnan kasvatti –onhan Oulu
Suomen kolmanneksi suurin merenrantakaupunki ainakin väkimäärällä
mitattuna. Olen ilolla seurannut, miten lippukunta on kunnostanut 1980luvulla lahjoituksena saatua luotsikutteria, m/s Pohjantähteä ja kouluttanut
uusia nuoria kippareiksi. Näin aluksella on voitu tarjota merellisiä elämyksiä niin lippukunnan omille jäsenille kuin muillekin mm. varainhankintamuotona toimineella Merirosvoristeilyillä.
Sokeriksi pohjalle koen lippukunnan tarmon ja taidon ryhtyä
uuden kämpän rakentamiseksi Pilpajärvelle. Kuten tunnettua, sinne 1975
Y-killan valmistunut vanha kämppä on kärsinyt sisäilmaongelmista, joita ei
saatu yrityksestä huolimatta korjattua. Kun hiljakkoin varmistui ulkopuolisen rahoitusavustuksen saaminen, on lippukunta saamassa käyttöönsä
uuden kämpän 100-vuotisjuhliensa kunniaksi –kiitos aktiivisten ja osaavien partiojohtajien.
Lämpimät onnittelut Pohjan Veikoille 100-vuotistaipaleen
johdosta, isot kiitokset kaikille lippukunnan toimintaa edesauttaneille ja
Korkeimman siunausta kaikille!
Kari Mettovaara
Toiminnanjohtaja
Oulun NMKY ry
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T A P A H TU M A T
TÄYSIÄ TÄHTIIN
Jokavuotinen seikkailijoiden talvileiri vietettiin Rokuan jylhissä
talvimaisemissa 24. -26.2. TÄYSIÄ TÄHTIIN -leirin teemana oli nimestäkin
pääteltävä tähdet ja avaruus. Tulevia avaruusmatkustuksen asiantuntijoita
leirillä oli komeat 37 kappaletta, joten lippukunnalla onkin tätä nykyä hyvät
valmiudet laajentaa toimintaansa metsästä ja mereltä myös
avaruusmatkailuun!
vielä kokosivat ulkomuistista legoLauantain rastitoiminnan aikana
avaruusaluksen, tokihan vain silmät
seikkailijoista todellakin tuli rautaisia
sidottuna.
avaruusmatkailun ammattilaisia.
Lauantaina myös hiihdettiin ja
Seikkailijat askartelivat peltipurkeihin
koeteltiin suksin Rokuan lumisia
oman joukkueensa tähtikuvion heirinteitä. Sää ei olisi voinut olla parjastajan ja tekivät superhienoja avaempi. Aurinko paistoi pilvettömältä
ruusaurinkolaseja. Nukkumaan mentaivaalta ja pakkasta oli mukavat -5
nessä Rokuan makkarien kattoihin
astetta.
piirtyikin komea tähtitaivas. SeikkailiIltapäivä sujui lumisissa merkeissä,
jat harjoittelivat myös ahkerasti
kun Rokuan luminen koripallokenttä
tähtikuvioita muistipelin ja skymap
muuttui sokkeloiseksi tunneli- ja
-sovelluksen avulla jottei kukaan eksyisi avaruudessa. Rokuan
alamökillä keskityttiin
avaruusaluksen olennaisiin
huoltotoimenpiteisiin.
Seikkailijat sekoittivat
avaruusaluksen polttoainetta anagrammeista
ratkaistuista raaka-aineista,
kokosivat avaruusaluksen
sytytystulpan ja pujotte
livat silmät sidottuina läpi
avaruusaluksen huoltotunPojat tekemässä joukkueensa tähtikuvioita.
neliston, jonka jälkeen
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käytäväverkostoksi. Kaivuu keskeytyi
kuitenkin äkisti kun ilkikuriset
avaruusoliot hyökkäsivät kentälle,
josta seurasi haastava galaktinen laser
game -mittelö.
Sunnuntaina koitti kova lähtösiivous.
Oli ilo huomata kuinka ahkerasti
seikkailijat osallistuivat siivoukseen ja
siirtymä bussille kulki auringon saattelemana kuin siivillä. Toivottavasti
leiriläisillä oli vähintään yhtä hauskaa
kuin leirinjohtajalla, joka on aloittanut
käytetyn avaruusaluksen metsästyksen…

Hiihtokeli oli mitä mainioin!

Onni ja Lassi osasivat koota avaruusaluksen
sytytystulpan

Teksti ja kuvat:
Leirinjohtaja Juho
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ERÄJORMA2017
Niin kuin kaikki tarinat, niin tämäkin
alkaa aivan normaalisti Ynniltä.
Olisivatpa pojat vain tietäneet mihin
joutuivat...!
Oli perjantai-iltapäivä. Aurinko
paistoi hennosti pilvien välistä ja
valaisi keveästi Ynnin eteläseinää,
paljastaen kaikki rasvaiset
sormenjäljet sivuoven ikkunassa.
Hiljalleen harjoitukseen
ilmottautuneet alkoivat valua
välitupaan kertomaan huonoja
vitsejä. Paitsi Sami, joka oli vartin
myöhässä. Siitä se alkoi, mahtava
seikkailu jonka muistaisisimme
ainakin viikon!

“

Seuraavana päivänä
tilanne oli eskaloitunut
vetämään ahkiota.
Pitkä hiihtotaipaleemme oli
kunnioitettavat 3 kilometriä ja pian
olimmekin kiintolaavun vieressä
suunnittelemassa illan menoja.

Lastasimme itsemme ja tavaramme
retken järjestäjän ajoneuvoon ja
aloitimme matkan kohti
Martimoaapan kansallispuistoa.
Matka oli lyhyt mutta silti osa
kuorsasi sikaosastolla niin, että kuola
valui pitkin partiohuivia.
Perille saapuessamme aloimme
melkein sykkien valmistelemaan
itseämme ja tavaroitamme edessä
olevalle hiihtotaipaleelle. Pystyimme
tuntemaan pian katoavan
innostuksen ilmassa kun piti lähteä
8

Välillä jouduttiin mukavan tasaiselta
suolta umpimetsään.

Tätäkin tulta varten piti puut raahata Pilpalta asti.

Harjoituksen ensinmäinen ilta meni
rakovalkean tekemiseen ja sen
sytyttämiseen. Toki välillä söimme
mustikkapiirakkaa vanilijakastikkeen
kanssa, sekä tikkupullia nakkien
kanssa.
Seuraavana päivänä tilanne oli
eskaloitunut. Sää oli muuttunut
dramaattisesti. Pyrytti lunta ja tuuli
nousi melkein myrskylukemiin.
Onneksi laavu oli suolla järven
rannalla. Vaihtoehdot olivat tukehtua
savuun tai jäätyä kuoliaaksi.
Valkoisesta maisemasta myös kuului
suden murinaa joka paljastui
myöhemmin vain yhden retkiläisen
mahan murinaksi.
Kun olimme väsänneet aamupalaksi

munakasta, niin pakkasimme
tavaramme ja lähdimme vaeltamaan
kohti seuraavaa nukkumapaikkaa.
Hiihdon aikana näimme erikoisia
jälkiä: metsäkauriin, ketun ja Juhon
suksien, jotka menivät poikki.
Kevyen 50 km hiihdon jälkeen
saavuimme pelipaikoille noin
lounasaikaan. Olimme autiotuvan
pihassa ja hullunraivolla ryntäsimme
sisään tekemään ruokaa, joka oli
pastaa sienikastikkeella poron ja
savupalvin kanssa. Kuivasimme
litimärkiä vaatteitamme ja menimme
pihalle kaivamaan laavun ja pinotulen
paikkaa.
Sytytimme pinotulet rautalangalla ja
ruudilla niin kuin kunnollisen
partiolaisen pitääkin ja tutustuimme
9

eri selviytymistaitoihin, mm. kuinka
valmistaa tonnikalapurkki
syömäkelpoiseksi paperilla ja tulella.

kohti ajoneuvoa. Aurinko lämmitti
meitä syleilyssään kun hiihdimme
keväthangella.

Loimutimme pinotulen roihuavassa
leimussa lohta ja heitimme legendaa,
joka on jo nyt unohtunut. Lohi
maistui mitä parhaimmalta, kun
valmistimme risukeittimellä
cashewpilahvia sen kaveriksi. Yön
nukuimme makoisasti kangaslaavussa
kavereiden kanssa lusikassa. ;’)

Autolla Juhon sukset sanoivat
sopimuksen irti ja pakkauduimme
ajoneuvoon ja suuntasimme kohti
Oulua. Takapenkillä taas kerran
kuolattiin pitkin huivia.

Aamulla aloitimme reippasti
tekemään aamiaista, joka koostui
pekonista ja kaikesta mukavasta.
Siivosimme ja lähdimme hiihtämään

Reissu oli maittava ja sitä oli
riittävästi.
Emännille kiitos!
Reissulla oli mukana lippukunnan
terättömin kärki: Sami, Juho, Jussi,
Miikka ja Heikki

Kahvi maistuu vaikka tuuli on myrskylukemissa, pakkasta on 30 astetta ja nälkäiset
Teksti: Heikki Martikainen
sudet pyörivät ympärillä.

Kuvat: Jussi Käkönen ja Heikki Martikainen
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POHJAN VEIKKOJEN 100-VUOTISJUHLA 8.4.2017
Pohjan Veikkojen 100-vuotisjuhla juhlittiin 8.4. Madetojan salilla Oulussa
noin 400 osallistujan voimin. Päivään mahtui myös eri ikäkausille
suunnattua omaa ohjelmaa sekä tietysti kaikkien yhteinen juhla.

Juhlapäivänä seikkailijat osallistuivat omassa ohjelmassaan kaupunkiseikkailuun.
Tarpojilla ohjelmassa oli lasersota megazonessa ja samoajat nauttivat illallisen silmät
sidottuina. Kuvat: Kaisa Vähäsalo ja Topi Juusola
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Juhlassa Pohjan Veikot vastaanottivat upeita lahjoja kuten 100 kananmunaa,
uuden teltan ja löylykauhan. Kuvat: Maija Rauman ja Topi Juusola

Jussi haastattelemassa Suomen Partiolaisten puheenjohtajaa
livelähetyksessään. Kuva: Topi Juusola
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Juhlassa lavalla nähtiin neljä juontajaa, joista kuvassa Eerik ja Juho.
Kuva: Eetu Mäläskä

Juhlapäivän päätteeksi aikuiset ja vaeltajat kokoontuivat juhlistamaan Pohjan
Veikkoja illallisen merkeissä ravintola Nallikariin. Kuva: Topi Juusola
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BEHIND THE SCENES
Miten Pohjan Veikkojen 100-vuotisjuhla syntyi? Ketkä olivat ideoiden
takana ja valmistelivat juhlaa?
Pohjan Veikot täytti vuonna 2017
huikeat 100 vuotta, ja tottahan tämän
virstanpylvään kunniaksi oli juhlat
järjestettävä! Juhlatiimin kuningattaret
Sara ja Raisa pestattiin jo varhaisessa
vaiheessa, nimittäin johtajiston suunnitteluviikonlopussa eli suunnitteluseminaarissa vuonna 2015. He
eivät kuitenkaan yksin halunneet koko
juhlaa suunnitella, vaan etsivät itselleen tiimin. Tähän tiimiin liityimme
ensimmäisinä me, eli Katja ja Tiia.
Myöhemmin remmiin hyppäsi myös
ATK-nero Joose, visionääri Jussi sekä
samoaja-expertti Piia.
Itse juhlan suunnittelu aloitettiin kesällä 2016. Ensiksi mietittiin
juhlan tavoitteita, ajankohtaa ja juhlapaikkaa sekä sitä, ketä juhlaan kutsutaan. Kun ajankohta oli lyöty
lukkoon ja juhlapaikkakin varmistunut
päästiin ohjelman suunnitteluun.
Aluksi kirjoitettiin post-it -lapuille liki
90 ideaa, joista lähdetiin jalostamaan
pidemmälle. Ideoita syntyi
savukoineista yhteislauluihin. Tällöin
syntyi myös ajatus juhlan kantavasta
teemasta, takaperin kuljettavasta aika14

“

Ideoita syntyi
savukoneista
yhteislauluihin.

Pikkuhiljaa projektin edetessä kysyimme
neuvoja ja ideoita juhlaan johtajistomme
facebook-ryhmässä. Viesteihin liitettiin
jokaisella kerralla kokouskuva.
Helmikuussa kuvaan pääsivät Jussi ja Milo.

janasta.
Joulun jälkeen alettiin suunnittelemaan kutsuja ja ikäkausien omia
ohjelmia juhlapäivälle, sekä saatiin
tiimiin uusia kasvoja juontajien,
lavastajien ja ikäkausiohjelmien
järjestäjäjien liittyessä mukaan.
Huhtikuussa koitti sitten itse juhla,
joka oli kokonaisuudessaan onnistunut. Asettamamme tavoitteet täyttyivät ja juhlasta saamamme palaute oli
erittäin positiivista.

Helmikuussa juhlatiimiin saatiin mukaan
uusia kasvoja.

Tässä luulimme kokoustavamme
viimeisen kerran juhlan tiimoilta, mutta
kuinkas kävikään. Voitokkaan juhlan
kunniaksi kokouseväinä oli
seljankukkamehua ja donitseja.
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Lopuksi haluamme vielä kiittää koko tiimiämme. Oli mahtavaa olla osana tätä
porukkaa.
Kiitos
Sara, kun hoidit pestisi esimerkillisesti etänä ja jaksoit vääntää aikataulujen
sekä budjettien kanssa.
Raisa, kun luotsasit kokoukset läpi ja keksit monia luovia tapoja suunnitella
sekä esittää asioita, etkä hermostunut vaikka iso osa huomiosta usein menikin
koiran kanssa leikkimiseen.
Joose kaikesta teknisestä tuesta sekä uskomattomasta panostuksesta juhlapäivänä, ennen sitä ja sen jälkeen.
Jussi juhlaillallisen suunnittelusta, juhlan taltioinnista livelähetyksen muotoon,
sekä kaikista hauskoista vitseistä ja jutuistasi, joiden avulla jaksoimme tehdä
parhaan mahdollisen juhlan.
Piia nuorekkaasta näkemyksestä ja hyvistä ideoista, joita ilman juhla ei olisi
näyttänyt yhtä hyvältä kun se lopulta näytti.
Suurin kiitos kuitenkin kuuluu meille kaikille juhlassa jollain tavalla mukana
olleille, riippumatta siitä olitko lavalla esiintymässä, osana suunnitteluprosessia, yleisönä juhlassa tai muuten mahdollistamassa juhlapäivää.
Haluatko jakaa siisteimmät partiomuistosi kavereillesi tai oletko osallistunut
johonkin eeppiseen partiotapahtumaan lähiaikoina?
Voit käydä lähettämässä partiomuistoja ja tapahtumakuvia Pohjan Veikkojen
sähköiselle aikajanalle osoitteessa http://pv.onmky.fi/historia.
Itse aikajanan löydät samasta osoitteesta ja sen kautta voit tutustua nopeasti
Pohjan Veikkojen hienoimpiin tapahtumiin tai fiilistellä partiomuistoja
vuosikymmenien ajalta.
16

MAJAVARETKI 22.4.

Lähdimme klo 9 kohti Ranuan eläintarhaa. Matka kesti yli kaksi tuntia. Ensin
kiersimme eläimet läpi. Ranualla oli monenlaisia eläimiä linnuista jääkarhuihin.
Kun oltiin nähty eläimet, menimme satumetsä-nimiseen leikkipuistoon. Siellä
oli tosi kivaa! Sitten söimme lihapullia ja makaronia. NAM!! Sitten koitti retken
paras osa, kun päästiin ostoksille Karl Fazerin tehtaanmyymälään. Noin kello
16 lähdimme takaisin Ouluun. Oulussa olimme noin klo 18.

Teksti ja kuvat:
Eveliina Arvola
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VAELTAJIEN MAKKARAKOKOUS 17.5.
Vihdoin 17.5 oli aika vuoden odotetuimman vaeltajakokouksen. Luvassa
oli makkaran valmistusta Heikin johdolla. Seuraavassa kuvasarjassa
käymme makkaran valmistuksen läpi vaihe vaiheelta, jotta sinäkin voisit
onnistua.
Aloitimme makkaran valmistuksen
neljän hengen tehotiimillä johon kuului
pääkokki Heikki, lihamestari Anniina ja
apukokit Tiia ja Katja. Niin kuin
kaikessa ruoanlaitossa myös makkaran
teossa työvälineiden puhtaus on kaiken
a ja o. Niinpä starttasimme makkaran
valmistuksen pesämällä kaikki
työvälineet.

Kun välineet oli saatu puhtaiksi,
siirryimme itse pääraaka-aineen
käsittelyyn. Lihanleikkaajaksi
valitsimme tietysti sen, joka siitä nauttisi
vähiten. Onneksi Tiian ei tarvinnut
suorittaa tehtävää kuitenkaan yksin,
vaan avuksi tuli vanha lihanleikkaaja
Anniina.

18

Seuraavaksi tehtävänämme oli sekoittaa
makkaran mausteseos. Makkaran
maustamisessa käytimme suolaa,
pippuria, valkopippuria, mustapippuria
ja inkivääriä, aivan niin kuin ohjeessa
neuvottiin.

Samaan aikaan mausteseoksen
sekoittamisen kanssa alkoi lihan
jauhaminen luotsi Samin toimittamalla
lihamyllyllä. Jotta liha saatiin tarpeeksi
hienoksi, jauhoimme sen kahteen
kertaan. Kuvassa itse pääkokki Heikki ja
apukokki Katja jauhavat lihaa.

19

Lihan jauhamisen jälkeen oli
vuorossa maustaminen. Tässä
vaiheessa seuraamme oli liittynyt
myös kovasta ruokahalustaan
tunnettu Miikka, joka oli nähnyt
Snapchatissa kuvan makkaran
valmistuksesta ja lähtenyt
pyöräilemään vimmatusti kohti
Ynniä makkaran toivossa.

Seuraavaksi vuorossa oli suolen
asettaminen valmiiksi makkaroita varten.
Tämän hauskan työvaiheen jälkeen
pääsimme suolen täyttöhommiiin. Tässä
vaiheessa on syytä kiinnittää huomiota
siihen, ettei suoleen jää ilmaa, vaan että
massa on tiiviisti suolessa.
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Kun makkarat oli saatu näyttämään
makkaroilta, oli vuorossa
esikypsentäminen keittämällä
makkarat. Mutta mistä tietää, että
makkarat ovat kypsiä? Tämän
salaisuuden pääkokki paljasti vain
paikalla olleille apukokeille, joita tässä
vaiheessa oli ilmaantunut yksi lisää.
Myös luotsi Sami oli saapunut
paikalle.

Viimeisessä vaiheessa kypsensimme
makkarat paistamalla ne uunissa.
Kuvassa pääkokki Heikki maistelee
upeaa tuotostamme. Heikin mukaan
makkara oli hyvää, kotitekoisen
makuista, 99% suomalaista lihaa ja
isänmaallista. Näihin tunnelmiin oli
hyvä lopettaa vaeltajien kokoukset
tältä keväältä ja siirtyä kohti
kesälaitumia.

Teksti ja kuvat: Katja Jurmu
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NIIHÄ OLI
Joose: Nooh... Tää on tämmönen hiomaton timantti.
Tiia: Kyllä se on ihan kivihiili!
- Tiia ja Joose juttelevat 100-vuotisjuhlan videomateriaaleista.

Katja juhlavuosivideoita tehdessä yöllä epätoivon partaalla:
- Tarvitaanko nyt sitä uskontoa?

JN keskustelee samoajakolon vuosia jatkuneesta remontista:
Saana: Onks se vähän ninku länsimetro?
Muut: Se on just se!!

Onhan tää ihanaa kyllä!
- Miikka laittaa kädet taikinaan vaeltajien makkarakokouksessa.

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

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

rraisa
Sydäntäsärkevä partiomuisto 100 vuotta partiota
Oulussa -näyttelyn muistoseinällä. Elämä on
epäreilua! #partioscout #pohjanveikot
Haluatko, että juuri sinun partiokuvasi julkaistaan Pohjan Tähdessä? Nyt
siihen on mahdollisuus! Tägää partiokuvasi instagramissa #pohjanveikot,
paras kuva julkaistaan.
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