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Halutessasi toimittajaksi tai
muuksi vierailevaksi
sisällöntuottajaksi ota
yhteyttä päätoimittajiin!

A L K U S A N A T
Kuten kaikki tiedämme, koronaviruspandemia on saanut aikaan
monenlaisia muutoksia partiotoiminnassa. Normaaliin nähden
tapahtumia on järjestetty hyvin vähän, ja tästä vähästä ei juuri ole
riittänyt jutunaihetta. Suomalaisen sananlaskunkin mukaan tyhjästä on
paha nyhjästä. Pohjan Tähti on tämän johdosta elänyt hiljaiseloa.
Kuitenkin palatessamme pikkuhiljaa normaaliin niin sanottua aineistoa
alkaa taas olla ja Pohjan Tähti voi palata normaaliin julkaisurytmiinsä!
Lehden toiminnan heräillessä koronaunilta toimittajistomme uudistuu.
Päätoimittajina toimimme nykyään me: Aada ja Iina. Haluaisimme
hieman esittäytyä, ja mikä olisikaan parempi tapa tehdä se kuin vanha
kunnon ystäväkirja. Pääset sen pariin kääntämällä sivua!
Antoisia lukuhetkiä uuden Pohjan Tähden parissa!

Päätoimittajat Aada (vasen) ja Iina (oikea) Turun saaristossa.
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YS T Ä V Ä K I R J A S S A : I IN A A N N U N EN
Mitä opiskelet/teet työksesi: Opiskelen Oulun yliopistossa suomen kieltä.

Tämänhetkiset partiopestisi: Pohjan Tähden päätoimittaja, piirin
viestintä- ja markkinointiryhmän jäsen, someprinsessa
Minusta tulee isona: Ehkä kustannustoimittaja tai yläasteen/lukion
aineenopettaja. Sanotaan, että suomen kielen opiskelijat päätyy vahingossa
opettajiksi.
Noin kolme suosikki ajanvietettä: koulu (sanon tosissaan, en vitsillä),
neulominen ja kyykkääminen
Noin kolme viime aikojen suosikkia: opiskelijalounas, se kun pääsin
HukkaXpress:in kortilla normaaliin Hukkaan kaksi kuukautta, se kun
Lidl myy nykyään irtokarkkeja, Suomen kielen rakenne -kurssi
Suosikki sanonta: Mitä nopeammin, sitä nopeammin. No pain, no gain.
Eipä ole elämässä montaa selaista asiaa, johon näitä ei voisi soveltaa. Pitää
vaan soveltaa oikealla tavalla.
Erityistaito: Teen käsitöitä ilman ohjeita. Eniten teen kuviollisia
villapaitoja, mutta välillä myös satunnaisista kankaista housuja.
Partiossa pahinta: Se, että
maailman parasta Ari-Pekka
-vartiota ei ole enää olemassa.
Partiossa parasta: Uusien asioiden
oppiminen. Tää kuulostaa
semmoselta vastaukselta, joka
sanotaan kun ei keksitä muuta,
mutta tarkotan tätä ihan oikeasti!
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VALITSE TOINEN
teltta/riippumatto
tunariisi/makaronimössö
punainen mehu/vihreä mehu
suklaabanaani/smore’s

YS T Ä V Ä K I R J A S S A : A A DA R EH N B ER G
Mitä opiskelet/teet työksesi: Valmistuin keväällä lukiosta, ja nyt teen
työkseni asiakasviestintää Sykes Berliinillä! (Mun virallinen työnimike on
agentti 8) )
Tämänhetkiset partiopestisi: Karsin kesällä suurimman osan pesteistä
muuton takia, mutta joitakin jäi vielä jäljelle: Pohjan Tähden päätoimittaja,
someprinsessa, Kajon viestintäkymppi, piirin viestintä- ja
markkinointiryhmän sekä kisajaoston jäsen. Ja ai niin, vuodenvaihteessa
alotan vielä tiedotusvastaavan pestin!
Minusta tulee isona: Toivottavasti vähän viisaampi ja parempi
aikatauluissa. Työkseni haluaisin tehdä jotain viestintään ja talouteen
liittyvää, mieluiten tietenkin johtajan asemasta
Noin kolme suosikki ajanvietettä: Netflix&chill, prokrastinointi,
leipominen
Noin kolme viime aikojen suosikkia: hummus-tomaatti -leivät, kotoa
otettu Marimekon unikkomuki ja iskältä varastettu over size -collegepaita
(Iinan kommentti: Se on tosi hieno!!)
Suosikki sanonta: Ei se ole hullu joka pyytää vaan pylly joka huutaa. Tulee
muuten yllättävän useasti käyttöä. Myös "asioilla on tapana järjestyä" on
jäänyt vanhempien toiston ansiosta selkäytimeen.
Erityistaito: Myöhästyä aina
kaikkialta
Partiossa pahinta: Herätä ennen
herätystä muiden ölinään...
Partiossa parasta: Paluumatkan
sekoilut!!

VALITSE TOINEN
teltta/riippumatto
tunariisi/makaronimössö
punainen mehu/vihreä mehu
suklaabanaani/smore’s
55

I L M O I T U S TA U L U
Ilmoitustaululle on kerätty toimituksen ja pohjanveikkojen huomautuksia,
kommentteja ja pohdintoja. Lähetä oma ilmoituksesi seuraavaa lehteä varten
päätoimittajille, Pohjan Veikkojen Instagram-tilille tai osoitteeseen
pohjantahti.pv@gmail.com.

HUOMAA:
Ensi vuoden suurleirien
ilmoittautumiset ovat
auenneet!
Hileen VIP 31.1.
Kajon VIP 2.2.

Vastauksia etsitään: Miksi asteroidit
putoavat aina kuoppaan?

Veikot instassa:
Otathan seurantaan nämä
samoajavartioiden upeat PVinstagramit
@uolevivartio
@lennartvartio
@rubenvartio
@okko_vartio
@frederikvartio
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Tiesitkö:
Leijonat ja Hydra ovat
jo sekalaumoja,
tulevaisuudessa
muutkin laumat.
Edistystä!

Kommentti: Turhin koulussa
opetettava taito on nokkahuilulla
Ostakaa makkaraa -kappaleen
soittaminen.

ETSITÄÄN:
Innokasta
kynäniekkaa
kertomaan
tosielämän
partiokokemuksia
Pohjan Tähteen!

( P U O L EN ) V U O DE N PA R A S M EEM I

Järjestimme Instagramissa meemikilpailun samoajille.Voittaja päätettiin
Instagram-äänestyksellä. Lähes 100 Pohjan Veikkojen Instagram-tilin
seuraajaa äänesti suosikkiaan. Tiukan äänestyksen jälkeen voittajaksi
selvisi tämä Lennart-vartion tuotos!
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1 0 T E LT TA
”Kymppiteltta” tarkoittaa eräänlaisen retkeilyvarusteen lisäksi Pohjan
Tähden jokseenkin perinteistä juttutyyppiä, jossa yhdeltä tai useammalta
haastateltavalta kysytään noin kymmenen kysymystä. Tänään vuorossa on
noin kymmenen kysymystä lippukuntamme turva-aikuisille: Minna
Arvolalle ja Maarit Kujansuulle. Jutusta löydät esimerkiksi turva-aikuisten
elämänohjeen Pohjan Tähden lukijoille ja pohdintaa siitä, milloin turvaaikuisiin kannattaa ottaa yhteyttä.

Esittele itsesi, ja kerro hieman
partiohistoriastasi.
Minna: Partiohistoriani on 38
vuoden mittainen. Se alkoi
Partiolippukunta Samposista.
Olen ollut pohjanveikko vasta
reilun vuoden. Tämä lippukunta
on kuitenkin ollut osana
perheemme elämää lasten ansiosta
jo pitkään, yli 13 vuotta. Olen
lippukuntamme toinen turvaaikuinen, mutta sen lisäksi
Leijonien akela. Olen ”siviilissä”
sairaanhoitaja. Eihän sitä tiedä,
vaikka jonakin päivänä olisin
Pohjan Veikkojen epävirallinen
sairaanhoitaja ja toimisin koko
lippukunnan paikkaajana ja
lohduttavana olkapäänä!
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Turva-aikuiset Maarit (vasemmalla) ja
Minna (oikealla) Laturissa syksyllä
2021.

Maarit: Partiohistoriani alkoi
lippukunnassa nimeltä Muonion
Susipirkat. Tällä hetkellä olen
ollut nelisen vuotta pohjanveikko.
Partiohistoriassani on
kahdenkymmenen vuoden aukko
sudenpentu- ja aikuisvuosien
välillä, mutta nyt olen taas partion
parissa, ja pois en ole lähdössä.
Olen lippukuntamme toinen
turva-aikuinen, mutta myös
sudenpentujen luotsi ja
Krokotiilien akela.
Koulutukseltani olen medianomi
(AMK).
Miten päädyit turva-aikuiseksi?
Maarit: Turva-aikuisen pesti on
ollut mielessäni jo pidempään.
Noin kaksi vuotta sitten en
ajatellut, että ”turva-aikuisuuteni”
aika olisi vielä, mutta kun
silloinen turva-aikuinen Maria
pyysi minua parikseen, en voinut
olla tarttumatta tarjoukseen.
Minna: Vuoden 2021 keväällä
huomasin Maaritin tekevän tätä
yksin ja ajattelin, että tässä pestissä
tarvitsee ehdottomasti kaverin.
Mietin kesän yli asiaa, ja syksyllä
kysyin Maaritilta, olisinko hänelle
sopiva työpari. Maarit vastasi, että
kyllä ehdottomasti olisin.

Mitä turva-aikuisen pestiin
kuuluu ja kauanko siihen
uppoaa aikaa?
Joka viikko selviteltävää ei ole.
Tänä syksynä on ollut paljon isoja
ja pieniä juttuja, eli jonkin
näköisiä konflikteja tai ikäviä
tapahtumia, joita olemme
selvittäneet. Joihinkin tapauksiin
ovat riittäneet pelkät antamamme
selvittelyvinkit. Esimerkiksi tällä
hetkellä molemmilla meistä on
yksi tapaus selvitettävänä.
Yhden jutun selvittämiseen menee
vaihteleva määrä aikaa: joskus
päivä ja joskus taas viikkoja.
Tähän vaikuttaa esimerkiksi
tapaukseen liittyvien ihmisten
määrä, sekä se, selvitetäänkö asiaa
kasvotusten, vai kannattaako
selvitys hoitaa esimerkiksi
WhatsApp-sovelluksen
välityksellä.
Silloin kun ei juuri ole selviteltäviä
asioita, käytämme aikaamme
siihen, että saisimme tuotua turvaaikuisia tutummaksi koko
lippukunnallemme. Osallistumme
tapahtumiin, sillä uskomme
olevamme helpommin
lähestyttäviä lippukuntalaistemme
tuntiessa meidät ja kasvomme.
Toivomme, että meihin otettaisiin
yhteyttä pienistäkin asioista, ja
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että yhteydenottamisen kynnys
olisi ylipäätään matala. Meitä on
kaksi juuri siksi, että meillä olisi
mahdollisimman paljon aikaa
ottaa jokainen teistä huomioon!
Milloin turva-aikuista kannattaa
lähestyä ja mistä löydän
”Puuttumisen portaat” ?
Ei ole varsinaista virallista
ohjeistusta sille, milloin meihin
kuuluu ottaa yhteyttä. Osassa
tapauksista yhteydenoton tarve on
ollut osallisille selkeä. Tästä
esimerkkinä monet kiusaamis- tai
syrjintätilanteet. Päteviä syitä
yhteydenottoon ovat myös
esimerkiksi terveyssiteen tai
juttukaverin tarve.
Jotta voi ottaa yhteyttä, ei tarvitse
olla nimenomaan partiossa
hankalaa. Jos ihmisellä on muussa
elämässä vaikeaa, vaikeuksia on
haastavaa unohtaa partioon
tullessa. Olemme täällä
mielellämme kaikkia varten. Ei
tarvitse myöskään olla johtaja
ottaakseen meihin yhteyttä.
Kaikki sudenpennuista ylöspäin
voivat tehdä niin.
Puuttumisen portaat löytyvät
Suomen Partiolaisten nettisivuilta.
Ohjeet löytää tiedostona
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kirjoittamalla Googleen
”puuttumisen portaat”. Niiden
tarkoitus on olla johtajan apuna,
kun partiossa ilmenee ei-toivottua
käytöstä.

,,

Vaikka voi tuntua
siltä, että olet elämässä
yksin, niin et oikeasti ole.
Se on oikea tunne, mutta
se ei ole totta.

Teitä haastateltiin myös Partiolehteen. Mitä haastattelu koski?
Arvelemme, että meidän
piirissämme tiedetään Pohjan
Veikkojen turva-aikuisten
panostavan pestiinsä. Meidän
lippukunnassamme tämä ei ole
vain merkintöjä paperilla, vaan
haluamme oikeasti tehdä töitä
kaikkien hyvän olon ja
turvallisuudentunteen eteen.
Lisäksi Suomen Partiolaisten
”Puuttumisen portaat” ovat
lippukuntamme Emilian, Marian
ja Raisan käsialaa.

,,

Jollekin voi olla aivan todella
merkityksellistä, jos kysyt, mitä hänelle
kuuluu. Tuolla kysymyksellä voi jopa
vaikuttaa ihmisen loppuelämään.

Minkä yleispätevän
elämänohjeen haluaisit antaa
Pohjan Tähden lukijoille?
Maarit:
”Vaikka voi tuntua siltä, että olet
elämässä yksin, niin et oikeasti
ole. Se on oikea tunne, mutta se ei
ole totta. Kannattaa puhua ja apua
kannattaa pyytää, vaikka meiltä
turva-aikuisilta.”
Minna:
”Jos koet, että ympärilläsi
tapahtuu jotain ei-toivottavaa,
esim. kiusaamista tai syrjintää, ole
rohkea ja puutu tilanteeseen. Kelle
tahansa lähellä olevalle aikuiselle
kertominen on askel eteenpäin.”
Entä olisiko teillä antaa muita
elämänohjetta turva-aikuisen
roolin ulkopuolelta?
Yhteinen elämänohjeemme
kaikille menee näin: ”Jollekin voi
olla aivan todella merkityksellistä,
jos kysyt, mitä hänelle kuuluu.
Tuolla kysymyksellä voi jopa

vaikuttaa ihmisen loppuelämään.
Välitetään toisistamme.”
Viimeisenä, ja mahdollisesti
vähäisimpänä, haluaisin kysyä:
Kummin päin juusto ja leikkele
laitetaan leivän päälle?
Perustele.
Minna: Juusto päälle. Jos jätän
leivästäni jommankumman pois,
se on leikkele. Olen tottunut
tähän järjestykseen.
Maarit: Juusto päälle ja leikkele
alle. Kun olin pieni, vanhempani
laittoivat juuston leikkeleen päälle,
sillä se sotkee vähemmän. Sieltä se
tapa on jäänyt. Äitini kertoi
joskus, että ravintoloissa leikkele
tulee juuston päälle siksi, että se
on tyylikkäämmän näköinen
tarjoiltaessa.
Jos joku muu tekisi minulle
voileivän, en välittäisi juuston ja
leikkeleen järjestyksestä. Olisin
vain kiitollinen siitä!
Teksti: Iina Annunen
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P Y K Ä L LY S
Tänä vuonna pykällys järjestettiin
9.10. lauantaina. Osallistuja oli
suruksemme vain kaksi:
lippukuntamme apulaisjohtaja
Valtteri ja Pohjan Tähden toimitusta
edustava Iina. Toisaalta, muuan
partiolainen lausahti kerran
seuraavasti: ”Paras ryhmä on tietysti
yksin, mutta koska ryhmän
määritelmän mukaan siinä tulee olla
vähintään kaksi ihmistä, niin ollaan
sitten kaksin.”
Osa lukijoista ei ehkä tiedä, mitä
pykällys tarkoittaa. PartioWikiniminen sivusto kertoo
tapahtumasta seuraavasti:
”Pykällys on siirtymäriitti
partiomatkalla aikuisuuteen.
Afrikkalaisen Bathonga-heimon
pojat käyvät läpi aikuistumisriitin,
jonka aikana heidät eristetään
muusta heimosta ja heidän pitää
mm. huutaa karkeita loukkauksia
entisille leikkitovereilleen, jotka
eivät ole paikalla, jotta ero
lapsuuteen tulisi selväksi. Partiossa
vähemmän roisi tapa irtautua riittää.
Pykällys on tapa liittyä ryhmään tai
perustaa ryhmä. Jotta pykällys
palvelisi tarkoituksiaan, pitäisi sen
olla uusille vaeltajille yhteinen ja
myönteinen kokemus. Se luo
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vaeltajuudelle imagoa omissa ja
muiden silmissä ja erottaa vartio- ja
vaeltaja-ajan.”
Pykällyksen on siis tarkoitus olla
mukava tapahtuma, ja niin me
tämän vuoden osallistujat sen
koimmekin. Perinteiden mukaan
pykällyksen sisällön tulisi pysyä
tuleville pykältäjille salaisena ja siksi
emme kerrokaan mitään
pykällyksen varsinaisesta sisällöstä.
Viitsimme kuitenkin näyttää yhden
kuvan pykällyksen täyteisestä
päivästä. Suosittelemme pykällystä
kaikille vaeltajiin siirtyville!

Lippukuntamme apulaisjohtaja Valtteri
nojailemassa rennosti Oulun yliopiston
humanistipalloon. Tiimimme kolmas
jäsen, Sulo-kananmuna, oli myös paikalla.

VEIKON SEIKKAILUT KÄÄNNEKOHDASSA
Partiotaitojen syys-SM kilpailut järjestettiin 2.-3.10. Kiljavalla. Pohjan
Veikkoja edustava vartio Veikko kertoo kisapäiväkirjan muodossa
seikkailuistaan Käännekohdassa.

Matka alkoi Oulun juna-asemalta
perjantaina klo 21 illalla.
Junamatka koostui suurimmaksi
osaksi naureskelusta ja
juttelemisesta, mutta myös hieman
tehtäviin valmistautumisesta.
Yön aikana olimme jotenkin
selvinneet Helsinkiin asti ja
heräsimme klo 5 valmiina päivän
koitoksiin. Helsingissä kävimme
ostamassa ruokaa ja
nautiskelimme oikein ihanasta
aamupalasta Mannerheimin
puistossa. Ennen Kiljavalle vievän
bussin saapumista ehdimme myös
leikkiä puistossa.
Kun vihdoin saavuimme
Kiljavalle, tunnelma oli
jännittynyt. Ennen varsinaisen
kisan alkamista ehdimme ihastella
oikein moderneja bajamajoja.

Kuva: Suomen Partiolaiset / Alex Inkilainen

Veikko-vartio tositoimissa.
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Kuva: Suomen Partiolaiset / Veera Melvasalo

Kisat alkoivat meidän osaltamme todella vahvasti nollan pisteen
suorituksella. Saatoimme mennä hieman yliajalle, koska unohdimme
katsoa kelloa.
Ensimmäisen rastin mokaamisen jälkeen jatkoimme kisaamista
reippaalla ja positiivisella mielellä. Kanalat saatiin lajiteltua oikein
mainiosti, mutta Suomen murteet menivät hieman sekaisin. Kaikki
loput päivän tehtävät sujuivat melko hyvin.

14

Kilpailuumme tuli kuitenkin kunnon käännekohta, kun matka päivän
viimeisille rasteille kesti hieman kauemmin kuin olisi pitänyt. Monen
väärän reittivalinnan jälkeen selviydyimme päämääräämme.
Yörastilla kaikkia väsytti sen verran paljon, että päätimme
yhteisymmärryksessä jättää yörastin tehtävät tekemättä.
Hyvien yöunien jälkeen jatkoimme kisan suorittamista kunnialla
loppuun. Toisen päivän tehtävissä yritimme vain pitää hauskaa, koska
mahdollisuudet hyvään sijoitukseen oli jo kauan sitten menetetty.
Maalissa saimme vihdoin hengähtää, tosin etikan maku suussa
viimeiseltä rastilta.
Olimme hyvin ylpeitä itsestämme, koska selvisimme maaliin elossa eikä
meitä hylätty. Sijoitus ei ketään miellyttänyt, mutta ei meillä kisaan
lähtiessä ollutkaan mitkään mitalit mielessä.
Kofeiinintäytteinen paluumatka Ouluun oli ainakin huvittava. Jatkuvan
puhumisen takia kukaan emme oikein saaneet nukuttua junassa. Matkan
aikana tuli naurettua paljon, vaikka vitsien laatu ei ollutkaan eliittiä.
Tähän saattoi vaikuttaa unenpuute. Kokemus oli kuitenkin hauska ja
meille jäi siitä paljon käteen.
Teksti: Veikko-vartio
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VA RT I O E S I T T E LYS S Ä : L U M IK KO
"Moikkulis moi, tässä Lumikon jäsenet ja ystäväkirja!"

Nimi: Enni
Ikä: 13
Lempi suklaa: vaalea maitosuklaa
Lempiväri: lila
Lempisana: niinku
Kuuluuko ananas pizzaan: kuuluu
3 asiaa, joita ilman en voi elää: puhelin,
pankkikortti ja hupparit.
Horoskooppimerkki: neitsyt

Nimi: Aino
Ikä: 13
Lempi suklaa: suolainen toffeekrokantti
Lempiväri: Sage Green
Lempisana: nams
Kuuluuko ananas pizzaan: kuuluu daah
3 asiaa, joita ilman en voi elää: puhelin,
ruoka ja vaatteet
Horoskooppimerkki: skorpioni

Nimi: Elea
Ikä: 13
Lempi suklaa: Japp-suklaa
Lempiväri: vaaleanpunainen
Lempisana: alkuheimolaiskansalainen,
täysjärjetön ja KAKE!!!!!
Kuuluuko ananas pizzaan: kuuluu
3 asiaa, joita ilman en voi elää: suklaa, kesä
ja lomat
Horoskooppimerkki: vesimies
166

Nimi: Pirna
Ikä: 13
Lempi suklaa: minttusuklaa
Lempiväri: pinkki
Lempisana: ööööö…
Kuuluuko ananas pizzaan: riippuu…
3 asiaa, joita ilman en voi elää: koti, kirjat
ja piirtämistarvikkeet
Horoskooppimerkki: kalat

Nimi: Nella
Ikä: 13
Lempi suklaa: Fazer maitosuklaa
Lempiväri: violetti
Lempisana: aika nice
Kuuluuko ananas pizzaan: tottahan toki
3 asiaa, joita ilman en voi elää: puhelin,
suklaa ja lentopallo
Horoskooppimerkki: vaaka

Nimi: Hilla
Ikä: 13
Lempiväri: ruskea.
Lempisana: selvä
Kuuluuko ananas pitsaan: ei kyl, sori
ananaksen rakastajat
3 asiaa, joita ilman en voisi elää: suklaa,
talo ja sänky.
Horoskooppimerkki: skorpioni
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Nimi: Saana
Ikä: 14
Lempiväri: turkoosi
Lempisana: sad moment
Kuuluuko ananas pizzaan: 3 asiaa, joita ilman en voisi elää: hevoset,
sänky ja koulu
Horoskooppimerkki: neitsyt

Nimi: Enni
Ikä: 16
Lempi suklaa: fazerin sininen
Lempiväri: vihreä
Lempisana: slurp (mutta silleen äänenä eikä
sanana)
Kuuluuko ananas pizzaan: rippuu mikä
pizza
3 asiaa, joita ilman en voi elää: villasukat,
kesä ja ruoka
Horoskooppi: kaksonen

Nimi: Hilma
Ikä: 16
Lempi suklaa: fazerin amerikan pastilli
Lempiväri: smaragdin vihreä
Lempisana: jau & jiihaa
Kuuluuko ananas pizzaan: riippuu muista
täytteistä
3 asiaa, joita ilman en voi elää: ihmiset,
suklaa ja villasukat
Horoskooppi: neitsyt
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A R K I S TO N H E L M I
Arkiston helmeä valitessa pätettiin tällä kertaa pyyhkiä pölyt tasan
kymmenen vuotta vanhan Niihä oli -palstan päältä:
Saana: Johannes, onko sulla eka koulupäivä huomenna?
Johannes: Joo. Aattelin kertoa siitä tuolla Muissa asioissa...
Johtajaneuvostossa koitetaan pysyä aiheessa
Ne on vähä niinku polttarit, mut kestää viikonlopun.
Tiia selventää Pykällyksen
luonnetta ei-partiolaiselle ystävälleen
Laumankokouksessa on juuri keitetty trangialla kaakaota.
LJ: No maistuko kaakaolta?
Sudari: Oli jopa parempaa!
Nopia ajatusvirhe mut ehin jo puhua.
Jussi avautuu
Lippukunnan tapahtumat, miinuksia:
“EI OLE” --- “Ai tapahtumia?” --- “Ei, kun miinuksia.”
Suunnitteluseminaarin palautesatoa fläppitaulusta.
Muuta kyseisessä kohdassa ei sitten lukenutkaan.
LPKJ: Partiokalenterissa on hinta-luukku –suhde paljon parempi…
[ONMKY:n joulukalenteriin verrattuna, partiokalenterin ensimmäinen luukku avataan jo 27.11.]
Juhlahyppy tuntemattomaan, Hyppyjuhla tuntemattomaan, Tuntematon
juhlahyppy...
Suunnitteluseminaarissa nimetään 95-juhlavuoden
Hyppyä Tuntemattomaan. Lopullinen nimi jääköön
tässä vaiheessa vielä salaisuudeksi...!

Ilmianna partiotoverisi kuolemattomat lausahdukset.
Parhaat julkaistaan.
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TÄÄ YSTÄVYYS EI RAUKENE - EDES PANDEMIAN AIKANA
Kokous on alkamassa, ja pyydän
seikkailijoita tulemaan sisälle. Sisälle
kirmaa punaposkisia tyttöjä
käsienpesun ja käsidesin kautta.
Maskin takaa kehotan kaikkia
tulemaan riviin. Aloitusrivissä
muistetaan pitää metrin mittaiset
välit vierellä oleviin.
Tänään suunnittelemme yhdessä,
mitä teemme kokouksissa
etäpartiosuosituksen alkaessa ensi
viikolla. Jonkun seikkailijan ääni
kuulostaa nuhaiselta. Mielessäni
mietin, altistutaankohan me nyt
kaikki.
Kokouksen loppupuolelle on varattu aikaa leikeille. Leikkejä, joissa
huudetaan, lauletaan tai kosketaan toisiin ei kuitenkaan saa leikkiä etteivät
pöpöt leviäisi. Leikkien jälkeen kokoonnutaan perinteisesti sisaruspiiriin
siinäkin turvavälit muistaen. Käsistä ei oteta kiinni.
Enpä olisi tällaiseen uskonut vielä pari vuotta sitten. Silloin tämä kaikki
oli aivan alkutekijöissään. Mietittiin, että ei kai se nyt tänne Suomeen
leviä. Onneksemme partiota on kuitenkin pyritty jollain tapaa
järjestämään, joko turvatoimenpiteet huomioiden tai etänä. Suurimmalla
osalla partio ei ole jäänyt ihan kokonaan kuvioista pois.
Pandemia on varmasti vaikuttanut meidän jokaisen pohjanveikon
elämään jollakin tavalla. Tapahtumia on peruttu, kokouksia on pidetty
etänä, kavereista ollaan mahdollisesti etäännytty, partiotaidot ovat
ruostuneet…
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Lippukunnan jäsenvastaavana voin iloisena kertoa, että partio on
pitänyt pintansa poikkeusaikoina. Uusia jäseniä on tullut Pohjan
Veikkoihin suunnilleen samoja määriä kuin ennen koronaakin. Ehkä
jäseniksi ollaan ilmoittauduttu hieman keskimääräistä myöhemmin —
liittymistä ollaan haluttu harkita pidempään tai on saatettu varmistaa,
että toimintaa varmasti on.
Kaikessa on aina hyvätkin puolensa, myös niin sanotussa korona-ajassa.
Rankan työpäivän jälkeen on toisinaan ollut mukavaa jäädä kotisohvalle
viltin alle ja pitää kokous seikkailijoille etänä. On muuten onni, että
pandemian keskelle jouduttiin näin teknologian kehittyneellä
aikakaudella. Nyt meillä on ollut erinomaiset puitteet etäkokouksien
järjestämiselle. Vielä omina pikkupartiolaisaikoinani ei olisi ollut
tällaiseen mahdollisuutta. Kieltämättä olin vähän yllättynyt siitä, kuinka
itsenäisesti ala-asteikäiset ovat osanneet tulla mukaan etäkokouksiin.
Toisaalta olivathan he saaneet siitä kokemusta etäkoulun myötä.
Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, millainen tilanne on vuosien
päästä. Onko jokin korona-ajan tapa jäänyt pysyäkseen? Kätelläänkö
enää tai pidetäänkö sisaruspiirissä käsistä kiinni?
Tunnelin päässä näkyy valoa: tällä hetkellä saamme kokoontua
kolollamme ja tapahtumiakin järjestetään koko ajan enemmän.
Kannetaan jokainen kortemme kekoon, jotta ensi vuonna partio
näyttäisi vieläkin normaalimmalta!
Jenni Impola
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SUURI JOULUGALLUP

Joulu se vain lähestyy.
Kyselimme pohjanveikkojen
joululahjatoiveista, jotta
sinunkin joulushoppailusi olisi
helpompaa.

Gallupkysymykset:
1. Mikä olisi paras lahja, jonka
voisit ensi jouluna saada?
2. Itse tehdyt vai kaupasta ostetut
lahjat?
3. Mitä antaisit lahjaksi
partiolaiselle?
Valtteri Soini ja Nanna
Puumalainen, sudenpennut
1. Valtteri: Joku Nerffi
Nanna: No ehkä uus puhelin
2. Valtteri: Itse tehty, se on ehkä
parasta antaa muille ja sukulaisille
Nanna: Itse tehdyt
3. Valtteri: Ehkä retkelle
tarvittavia: puukko, retkikeitin,
teltta, makuupussi...
Nanna: Noo, mää ehkä kans
samat jutut
Minttu Hyvärinen, seikkailijat
1. Jotain Harry Potteriin liittyvää
2. Itse tehdyt
3. Jotain partioon liittyvää itse
tehtyä, tai jotain retkivarusteita,
niinku puukon tai jotain
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Kiia Kinnunen, tarpojat
1. Oma riippumatto. Oon
toivonut sitä jo kauan
2. Itse tehdyt. Vaikka itse lahja ei
olisi hieno, niin silti on ihanaa,
että joku on tehnyt sen sua varten
3. Retkeilyvälineitä, esim. uudet
ruokailuvälineet tai uusi
makuupussi
Helmi Sivonen, samoajat
1. Semmonen iso pehmee
villapaita.
2. Itse tehdyt
3. Varmaan jonku retkeilyoppaan.
Jere Honkanen, vaeltajat
1. Villasukat
2. Itsetehdyt
3. Puukon?
Riku Niemelä, aikuiset
1. Mää en keksi mitään yksittäistä
lahjaa, Wiener Nougat on aina
hyvää.
2. Riippuu lahjasta, mutta ite
tehdyt
3. Otsalampun

Gallup: Piia Jolanki
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JOULUVISA: KUKA JOULU-PV OLET?

Valitse alla oleviin kysymyksiin vastausvaihtoehto, joka mielestäsi
kuvaa sinua parhaiten. Lopuksi laske, mitä vastausvaihtoehtoa (A, B, C
vai D) vastauksissasi esiintyy eniten. Eniten esiintynyt kirjain kertoo,
kuka joulu‐PV olet. Vastaukset löydät seuraavalta sivulta.

On marraskuun ensimmäinen päivä. Mitä se sinulle tarkoittaa?
A: Joulunviettoni on alkanut jo!
B: Huhhuh… Joulu ja kiireet lähestyvät… Hikikarpalot nousevat
otsalleni, kun edes ajattelen joulua.
C: Joulu, eli vuoden paras kaupallinen aika, lähestyy! Kaltaiseni
massikeisarin parasta aikaa!
D: Eipä ihmeempiä, taitaa olla aika vaihtaa paksumpaan takkiin.
Milloin on sopiva aika aloittaa joululaulujen kuuntelu?
A: Lokakuussa! Silloin alkaa virittäytyminen joulua varten.
B: Silloin kun on aikaa rentoutua kiireiltäni... Eli yleensä jouluaaton
ollessa jo ohi.
C: Jaa-a, varmaan silloin jos sattuu olemaan musamanageri.
D: Milloin ei olisi sopiva aika kuunnella niitä?
Mikä on mielestäsi parasta joulussa?
A: Rentoutuminen.
B: Se tunne, kun valmistelut ovat ohi ja pääsen nauttimaan työn
hedelmistä!
C: Jouluilon vieminen ovelta ovelle!
D: Ruoka.
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Milloin hankit joululahjat ystäville ja perheelle?
A: Hyvissä ajoin! On mukavaa valmistautua ajoissa, jotta jouluna ehtii
rentoutua!
B: Aloitan suunnilleen syyskuussa, mutta yleensä käy niin, että
viimeisistä joulupukin tuomisista saa huolehtia vielä jouluaaton iltana!
C: Säästän ja teen ne itse silloin, kun aikani vain riittää.
D: Valmistelen ja ideoin niitä vuoden ympäri.
Onko sinulla joulukalenteri? Jos on, niin millainen?
A: Minulla on vaikka kuinka monta joulukalenteria!
B: Riippuu vuodesta. Se ei ole minulle niin iso asia vaan itse jouluaatto
on tärkein.
C: Tietysti. Yleensä minulla on NMKY:n kalenteri ja esittelenkin sitä
ylpeänä muille.
D: Tottahan toki. Joka vuosi sama perinteinen!
Kuvaile itseäsi.
A: Pidän asioiden hoitamisesta ajallaan enkä jätä asioita viime tippaan.
B: Olen niin sanotusti multitaskaaja: elämässäni on usein monenlaisia
asioita meneillään.
C: Olen oikea myyntitykki. Unelma-ammattini on pienestä asti ollut
toimitusjohtaja.
D: Olen rennon rempseä ja tykkään nauttia elämästä!
Millaisissa tunnelmissa vietät joulukuuta?
A: Nautin tunnelmasta ja rauhasta.
B: Joulu menee ohi kiireisissä tunnelmissa ja joskus sen vietto saattaa
alkaa vasta joulupäivän puolella.
C: Innostuneissa tunnelmissa! Suunnittelen jo ensi vuoden
myyntikierrosta.
D: Iloisen odottavaisena! Jouluaatto menee usein vauhdilla ohi.
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Vastaukset:
Eniten vastausvaihtoehtoa A: Olet kalenteritonttu. Olet organisoiva ja
pidät asioiden hoitamisesta ajallaan. Aherrat ennen joulua ja vietät
joulusi rauhallisesti.
Eniten vastausvaihtoehtoa B: Olet ilmiselvä Juusola. Joulun
lähestyminen tarkoittaa sinulle kiirettä. Huhkit muiden joulunvieton
onnistumisen varmistamiseksi niin, että lopulta vietät joulusi myöhässä.
Eniten vastausvaihtoehtoa C: Olet lippukunnan mahtimyyjä. Sinulla
supliikki sujuu ja saat vastahakoisimmankin naapurin innostumaan
joulunodotuksesta! Muut katselevat kateellisena vierestä kun viiletät
myymässä ennätysmäärän kalentereita.
Eniten vastausvaihtoehtoa D: Muistutat joulupukkia. Et ota joulusta
turhaa stressiä ja osaat keskittyä tärkeimpään: joulunvietosta
nauttimiseen!

Haluatko oman partiokuvasi Pohjan Tähteen?
Julkaise kuvasi Instagramissa hästägillä #pohjanveikot.
Toimitus valitsee julkaisujen joukosta oman suosikkinsa!
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POHJAN TÄHTI TOIVOTTAA
IHANAA JOULUNODOTUSTA!

