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 Reimari

 

 



Miten sinä sait tietää lippukuntamme talvileiristä? Ehkä vartion- 
tai laumanjohtajasi kertoi siitä, ehkä löysit mainoksen kololta, ehkä 
huomasit ilmoittautumispäivän sanomalehden partiopalstalta – tai 
ehkä hoksasit leiri-infon nettisivuiltamme.

Partiotiedottaminen on aika monipuolinen ja jännä juttu. Tarjontaa 
riittää varmasti ihan jokaiselle huivikaulalle. Partio-lehti on kivaa 
lukemista, ja kaikille merituulelaisillekin löytyy sieltä varmasti poh-
dittavaa. Vartion- ja partionjohtajille on omat julkaisunsa. Myös 
miltei kaikilla partiopiireillä on oma lehtensä, meillä se on yhtei-
nen Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten kanssa. Nettisivuja 
löytyy Angolan rokotusautoprojektilta ja muiltakin tempauksilta. 
Lippukunnan sisäisessä tiedotuksessakin käsiimme lyödään mo-
nenlaisia läpysköjä. Meillä Merituulessa on ainakin Tiedotuskana-
va – ja laatujournalismin edelläkävijä Reimari!

Yhteiskunnan muutenkin teknistyessä yhä enemmän ja enem-
män, myös partiotiedotus harppoo kovaa vauhtia sähköisille aal-
loille. Jos lippukuntamme johtajisto tänään päättää pohtia vaikka 
seuraavien myyjäisten aikataulua, ei lippukunnanjohtajamme kut-
sukaan koolle kokousta, vaan… klikkaa itsensä nettiin, ja juttelee 
muiden johtajien kanssa via internet. Kun Suomen Partiolaisten 
aluetyön projektisihteeri kävi esittelemässä aluetyötä Etelä-Poh-
janmaalla, kehui hän partioliikkeen elävän ja muuttuvan aikansa 
mukana. Niin siis elää ja muuttuu myös partiotiedotus.

Sähköisistä partiopörinöistä puheen ollen: Oletko käynyt kurkkaa-
massa lippukunnan nettisivuilta vanhoja Reimareita? Niitä löytyy 
sieltä aina vuodesta 1992. Vau!

Partiovasemmalla, kynä oikeassa kädessä,  
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 Pääkirjoitus
Partiopörinöitä 
                          pohtiessa…
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Lpkj:n tervehdys

Vuosi vaihtunut, kinkut sulaneet ja niin päin pois. Meillä on kevääl-
lä tiedossa kaikenlaista mukavaa, talvileiri tietenkin ensimmäisenä. 
Pidin eilen vuoden ensimmäisen johtajiston, ja koska en ollut itse 
ammentailla, huomasin vasta eilen miten paljon meillä on johta-
jia. Aivan tosi kiva juttu. Ensi syksynä lippukunnan johtajistossa 
tapahtuu ikäleikkaus kun abiturientit lähtevät jatko-opiskelemaan. 
Siksipä oli todella hienoa nähdä, että meillä uusi johtajasukupolvi 
kasvamassa, innolla mukana toiminnassa ja ottamassa jo hieman 
vastuuta. Sitähän tämä kaikki on, eikö vain? Elämme, keräämme 
kokemusta ja siirrymme sitten uusiin ja tuntemattomiin juttuihin 
muistaen aikaisemmat kokemukset. 

Tänä vuonna Hanhikiven kiertäjät viettää 30-vuotisjuhliaan partio-
viikolla. Me menemmekin Pyhäjoelle isolla porukalla juhlistamaan 
nuorekasta lippukuntaa. Juhlista muuten, kuka tietää paljonko 
oma lippukuntamme täyttää vuonna 2007? Saa tulla kertomaan jos 
tiedät. Seuraavassa Reimarissa kerron sitten kaikille. Sen voin sa-
noa nyt, että iso luku tulee täyteen ja toivottavasti vietämme myös 
hienoja juhlia puolentoista vuoden kuluttua. 

Oletteko muuten huomanneet miten Merituulen nettisivut ovat 
muovautuneet viimeisen vuoden aikana? Minä olen, kun aina aika 
ajoin käyn siellä. Sieltä muuten löytää hyödyllistä ja tarpeellista tie-
toa, niin partiolaisille kuin vanhemmillekin. Käykää katsomassa! 
http://www.lpk.partio.fi/p-ppp/metu/

Tervehdys

Partiovasemmalla,
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UutisetLpkj:n tervehdys

Mitä meripartio on?
Meripartiotoiminta  on  monipuolista  ja 
haastavaa toimintaa kaikenikäisille tytöille ja 
pojille niin maalla kuin vesilläkin. Koulutu-
sohjelma käytännön harjoitteluineen tarjoaa 
meripartiolaisille ainutlaatuisen ympäristön 
harrastaa ja oppia yhdessä uusia taitoja ja 
asioita.

Ketä meripartiolaiset ovat?
Suomen 75 000 partiolaisesta 9 000 on 
meripartiolaisia. Meripartiotoimintaa on 
noin 100 partiolippukunnassa. Meriparti-
otoimintaa harrastetaan eri puolilla Suomea, 
sekä rannikolla että sisämaan järvillä.

Mitä meripartiolaiset tekevät?
Meripartiotoimintaa harrastetaan erilaisilla 
ja eri kokoisilla aluksilla. Alustyypit vaihtele-
vat kanooteista jolliin ja matkapurjeveneistä 
isoihin moottorikoululaivoihin. Kaikkiaan 

suomalaisessa meripartiotoiminnassa on 
käytössä noin 200 erilaista vesikulkuneu-
voa.
    Meripartio tarjoaa nuorille  mahdollisuu-
den oppia vesillä käytännössä purjeiden 
käsittelyä, navigointia ja ohjailua, erilaisten 
merenkulkulaitteiden käsittelyä aluksilla, 
merenkulun sääntöjä ja toimintaa osana 
vahtijärjestelmää ja toimivaa joukkuetta. 
Iän myötä meripartiolainen oppii lisää ja 
haasteet kasvavat. Erilaiset taitomerkit, 
kurssit, leirit ja purjehdukset luovat pohjan 
monipuoliselle harrastukselle.

Onko vaarallista olla 
meripartiolainen?!
Jokaisen partioaluksen päällystöltä vaadit-
tavassa ohjaajantodistuksessa edellytetään 
partiojohtajatutkintoa sekä tehtävästä riip-
puen veneenohjaaja-, kippari-, pelastautu-
mis- tai tutkakurssin suorittamista ja vankkaa 
kokemusta. Turvallista vesillä liikkumista 
ohjaavat Suomen Partiolaisten turvallisuus-
määräykset partiotoimintaan vesillä.

 Mutta mitä se meripartio onkaan?

Ulla Pirkola 
Metu

Merituulen venehankintaa hehkutettiin säälimättä viime Reimarissa, ja 
lippukunnan johtajisto on koulinut veneilytaitojaan jo useamman vuoden 
ajan mitä moninaisemmilla aluksilla. Merituulen yhteyteen lisätään yhä 
useammin sana meripartio, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Muuttuuko 
partiotoimintamme jollain tavalla tämän jälkeen? Keitä meripartiolaiset 

oikein ovat?
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Uutiset

Tekeekö meripartiolaiset 
mitään talvella? 
Meripartiolaiset tapaa talvella koloiltaan 
perinteisistä partiopuuhista tai talvisilta 
eräretkiltään. Jääpeitteen vangitessa purje-
hdusvedet meripartiolaiset opettelevat navi-
goinnin teoriaa sekä kunnostavat veneitään 
kesän purjehduksia varten. Meripartiolaiset 
kokoontuvat 4-6 vuoden välein valtakun-
nalliselle Satahanka-leirille, jota reippaan 
leirielämän lisäksi värittää koko komea 
partiolaivasto.

Huhhuh. Olipa siinä monenlaista. Mutta mo-
nenlaista toimintaa on Merituulellakin. Meil-
lä on käytössä jo kaksi kanoottia, olemme 
hankkimassa purjevenettä ja onpa partiolai-
sia nähty muillakin aluksilla: paikallisen 
purjehdusseuran jollilla, Raahen Fiialla ja 
Meripelastusyhdistyksen menopelien kyydissä!

Lähde: www.partio.fi

Merellä partiointi saa uusia ulottuvuuksia. 
HaKin Manna tarkkailee näkymiä ruorissa, 
Antti purjeiden kimpussa ja Tero solmuilee.
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Uutiset Uutiset

Paukku piirin 
aktiivisuushakun 

varteen!

Pauliina Tuomi, moi ja onneksi olkoon! 
Sait tunnustusta piirin joulukahveilla 
ahkerasta partiotoiminnastasi, mutta 
mikä se palkinto oikein onkaan?
     - Ukkoherran hakku eli piirin aktiivisen 
partiojohtajan kiertopalkinto.

Ohhoh. Kuulostaa hienolta. Mitä kaik-
kea olet viime vuoden aikana sitten
ehtinyt partiossa touhuta?
    - Piirin toiminnassa olen ollut piirihal-
lituksessa ja neljässä eri toimikunnassa mu-
kana. Loppuvuodesta aloittelin alueryhmän 
organisoimista ja sain hommattua yhdek-
sän alueohjaajaa sekä lippukuntajaoksen 
puheenjohtajan. Sitten tietysti olen ollut mu-
kana järjestämässä ja osallistumassa oman 
kotilippukunnan toimintaan. Lippukunnan 
jutuista viime vuoden kohokohtia olivat 
itselleni ainakin Hakuna matata -kesäleiri, 
pitkä partiopurjehdus, syysleiri ja puuro-
juhla.
 
Kylläpäs olet ollut monenlaisessa puu-
hassa mukana. Entäs nyt keväällä, mitä 
nyt on luvassa?
    - Keväällä piirihallitus ja alueministerin 
työ vie paljon aikaa, mutta on myös samalla 

Ulla Pirkola
Metu

uutta ja innostavaa. Tiedossa on kursseja, 
valiokunnan kokouksia, alueryhmän tapaa-
misia ja toiminnan ideointia. Mutta tietysti 
lähden myös talvileirille ja kesällä purjehti-
maan sekä piirileiri Leimulle. Lisäksi kum-
milippukuntien yhteiset jutut kiinnostavat 
minua. Tiedossahan on ainakin Hanhikiven 
kiertäjien 30-vuotissynttärit ja kirkkopyhä.

Tekemistä siis riittää edelleen. Näem-
mehän sinua myös Merituulen omissa 
jutuissa joskus, vaikka oletkin piirin 
touhuissa niin paljon mukana?
     - Tottakai, eihän kotilippukunnan voit-
tanutta ole!

Kiitos Paukku ja onnea vielä kerran! 

Paukku oli reippaana myös Fiian 
keittiössä viime kesänä.
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Uutiset

Robert ja lady Olave Baden-Powell

Partioliikkeen perustaja B-P ja hänen vai-
monsa Lady Olave ovat syntyneet samana 
päivänä, 22. helmikuuta. Syntymävuosi 
tosin on eri, mutta päivämäärä täsmää. 
Tuolla päivällä on myös jokin muu merkitys; 
partiolaiset kautta maailman viettävät silloin 

Tiina Reponen
Metu

 Mikä muka muistelemispäivä?

muistelemispäivää.
     Mitä   muistelemispäi-
vänä sitten pitäisi muis-
tella? Päivän tarkoitus on 
yrittää ymmärtää, miten 
paljon meitä on ja miten 
monessa maassa on ni-
itä, joita tämä harrastus 
yhdistää. Partio-toiminta 
ei ehkä ole Afrikassa sa-
manlaista kuin Suomessa, 
mutta uskon, että na-
mibialaisetkin    partiolai-
set viihtyisivät suoma-
laisella partioleirillä.
Samojen aatteiden ja ihanteiden mukaan 
täälläkin yritetään elää, eivätkä ihmiset, 
partiolaisetkaan, ole loppujen lopuksi niin 
erilaisia. Jonkin vieraan maan kulttuuriin tu-
tustuminen voisikin olla hyvä aihe vartio- tai 
laumailtaan.
     Muistelemispäivä on myös hyvä tilaisuus 
muistaa niitä ystäviä, jotka asuvat kaukaisis-
sa tai vähän lähempänäkin olevissa maissa. 
Lähetä vaikka kortti, toivota hyvää muiste-
lemispäivää ja kysy mitä kuuluu. Ruotsissa 
asuvat serkut tai viime kesänä tavattu ul-

komaalainen leirikaveri ilahtuvat varmasti. 
Lopuksi voit vielä pyytää lähettämään kor-
tissa olevan postimerkin postimerkkipank-
kiin.
     Kansainvälinen  postimerkkipankki myy 
merkit keräilijöille ja niistä saadut rahat 
käytetään partiotoiminnan tukemiseen 
kehitysmaissa. Yksi muistelemispäivän 

tarkoituksista onkin 
juuri vaikeissa oloissa 
tapahtuvan partiotoi-
minnan tukeminen. 
Postimerkkipankkiin 
lähetetyt postimerkit 
muuttuvat tärkeäksi 
avustukseksi, jonka 
avulla on koulutettu 
mm. Perun ja Uuden-
Guinean partionjoh-
tajia. Viime vuonna 
partiolaiset kaikkialta 
maailmasta tukivat 
tsunamista kärsinei-

den maiden partiolaisia, auttoivat heitä aut-
tamaan.
    Tänä vuonna meidän lippukunnassam-
me kerätään postimerkkikolehti, johon 
jokainen voi ottaa osaa. Kololle ilmestyvään 
pahvilaatikkoon voisi jokainen sudenpentu, 
vartiolainen, vaeltaja ja johtaja tuoda ainakin 
yhden käytetyn postimerkin. Jos kaikki lip-
pukunnan n.120 jäsentä lahjoittaisivat yh-
den merkin, avustussumma kasvaisi niin 
kovin helposti.
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Uutiset

Lippukunnanjohtajan seikkailut osa I

Reissumme alkoi 11.12. sunnuntaina Oulus-
ta. Matkaan lähti minun lisäkseni kämppik-
seni Jussi. Reissun ensimmäinen osa kesti 
reilun viikon. Siinä ajassa ehdimme matkata 
yli kuusituhatta kilometriä, ja kaikki se  teh-
tiin junalla. Tulisimme näkemään neljä 
erilaista maata: Venäjän, Mongolian, Kiinan 
ja Thaimaan. Olimme myös varautuneet 
siihen, että menisimme vielä jonnekin muu-
alle, mutta tällä kertaa niin ei tehty.

Ongelmia lippuluukulla
Lähdimme siis Oulusta ja vaihdoimme Rii-
himäellä Tolstoihin, junaan joka liikennöi 
Helsinki-Moskova-väliä. Moskovassa o-
limme maanantaiaamuna. Siellä ensimmäi-
nen asia oli Moskova-Ulanbaatarin junali-
pun  hommaaminen.  Hieman  piti luukulta 
luukulle vaellella, mutta hetken etsiskelyn 
jälkeen löysimme oikean lippuluukun. Mat-
ka jatkui hotellille, ja sen jälkeen lähdettiin 
ulitsalle. Kulttuurishokkia ei tullut, mutta 
moni asia oli toisin kuin kotona ja vaati to-
tuttelua. 

Junatunnelmaa
Seuraavana päivänä matka jatkui junalla 

kohti Mongoliaa. Pikajuna puksutti me-
nemään viisi vuorokautta, veturi sentään oli 
sähkökäyttöinen, mutta vaunut lämmitet-
tiin hiilellä, ja joka asemalla hiiliä lapioitiin 
vaunuihin. Juna oli kiinalainen, joten hen-
kilökunta oli siis kiinalainen, paitsi ravinto-
lavaunussa, joka oli sen maan missä maassa 
oltiin. Junamatka oli hieno, tutustuimme 
monenmaalaisiin ja mielenkiintoisiin ihmi-
siin. Osa oli ollut jo pitkään matkalla, ja 
jotku, kuten me, olivat vasta seikkailun 
alussa. 

Mainio Mongolia
Mongoliaan saavuimme aikaisin aamulla, 
olo oli sekava, huonosti nukuttu yö takana 
ja konduktöörin varoitukset mielessä astu-
imme hämyisään ja pirtsakkaaseen pakkasil-
maan. Hetken päästä mies tuli kysymään 
nimeäni. Olimme netin kautta varanneet 
majapaikan ja löysimme oikean ihmisen.
    Mongolia oli kaikessa järkyttävyydessä 
mahtava paikka, kunhan muistaa katsoa 
minne astuu, ettei tipu maan alle. Liikenne 
oli kaaosta,  ja  ihmiset  tuijottivat paikallis-
liikenteessä. Valitettavasti meillä ei ollut 
aikaa tutustua maaseutuun, mutta ensi ker-
ralla sitten. 

Tero Suutari 
Metu

Lippukunnanjohtajamme Tero Suutari nosti viime jou-
lukuussa rinkan selkäänsä ja reissasi Aasiassa yli puolitois-
ta kuukautta. Nyt on Teron aika raportoida matkastaan 

myös Reimarin lukijoille...

Uutiset
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Ensiapupalat

Enää ei puhuta puhallus-painelu 
–elvytyksestä, vaan painelu-puhal-
lus –elvytyksestä. Ja jos auttajia on  
kaksi niin vuorotellaan elvyttämistä, 
eli vain toinen henkilö on antamassa 
elvytystä (pari minuuttia vuorollaan) 
kun toinen lepää/soittaa hätäpuhe-
lua. Myös paineluita on lisätty... En-
nen 15, nyt 30. Tahti sama kuin en-
nen, eli sata painallusta/minuutti.

Elvytys seuraa 
kaavaa...
Tilannearvio: Pikainen silmäys, jolla koitetaan 
selvittää mitä on tapahtunut ja pitääkö poti-
las siirtää turvallisempaan paikkaan ennen 
hätäensiavun aloittamista.

Herätellään kaveria: Nipistetään esimerkiksi 
solisluun seudulta (arka paikka, herää jos on 
herätäkseen). 

Soitetaan 112:een: Voi aloittaa sanoilla: 
”(Mahdollinen) elvytystapaus...”

Aloitetaan painelu-puhallus -elvytys: Enää ei mi-
tata sormilla painelupaikkaa vaan arvioidaan 
karkeasti rintalastan keskikohta josta painel-
laan (kokeillaan sormilla missä rintalastan 
ylä- ja alareuna ovat ja valitaan silmämääräi-
sesti kohta siitä välistä) ja painellaan 30 
kertaa ääneen laskien (rintalastan pitää 
painua kolmisen senttiä aikuisella) käsivar-
ret suorina (liike lähtee lantiosta). Tasainen 
mäntämäinen liike (noustaan yhtä kauan 
ylös kuin painetaan alas). Puhalletaan kaksi 
kertaa sekunnin puhalluksia tarkoituksena 
saada puoli litraa ilmaa hengittämättömän 
keuhkoihin, loput itseä varten. Potilaan leu-
kaa pitää oikeasti pitää todella ylhäällä ettei 
ilma mene vatsaan ja tule yläkautta ulos ext-
rojen kera...

Ja tätä jatketaan kunnes: Omat voimat ehty-
vät, apu saapuu paikalle tai potilas virkoaa.

Lapsilla muuten sama, mutta aloitetaan 
viidellä painalluksella, painellaan yhdellä 
kädellä (isommat lapset), kolmella, tai kah-
della sormella (pienet lapset).

 SPR:n uudet elvytysohjeet

Pauli Korkala 
Metu
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Tapahtumat

Puurojuhla rikkoi tällä kertaa ennätyksiä. 
Lupauksenantoon ja puurojuhlaan osallistui 
162 partiolaista ja partiomielistä, mikä on 
enemmän kuin koskaan ennen. Lippukun-
nan loppuvuoden huipennusta eli lupauk-
senantotilaisuutta ja puurojuhlaa vietet-
tiin jouluviikolla. Isoja ja pieniä partiolaisia 
vanhempineen kokoontui Raahen kirkkoon 
lupauksenantotilaisuuteen. Kirkossa uudet 
partiolaiset antoivat juhlavasti sudenpentu- 
ja partiolupaukset. Lippukuntamme kas-
vatti ja Oulussa vaikuttava Korven Emmi 
eli tutummin Emppu piti kirkossa puheen, 
jossa herätteli meitä muun muassa miet-
timään partiolupausta ja partioihanteita ja 
etenkin niiden merkitystä. Emppu havain-
nollisti puhettaan ilmatäytteisellä makuua-
lustalla ja muistutti meitä jokaista tärkeistä 
tehtävistämme. Käyttämättömänä makuu-
alustakin on hyödytön, eikä lämmitä ja ole 
pehmikkeenä. 
     Kirkosta siirryimme seurakuntakodille 
nauttimaan joulupuurosta ja ohjelmasta. 
Väkeä oli paljon, haimme jopa lisätuoleja 

varastosta, jotta kaikki mahtuivat istumaan. 
Aluksi puurojuhlassa esiteltiin lippukuntaa 
ja partiotoimintaa, sillä mukana oli myös 
uusia vanhempia. Myös ensi kesän piirileiri 
Leimusta oli hyvä kertoa, kun mukana oli 
paljon lippukuntalaisia vanhempineen. Lep-
pikset, Hiibbarit ja Ketut hauskuttivat meitä 
esityksillään, ja välillä lauloimme kauneimpia 
joululauluja sekä nautimme keittiömestari 
Alpon mainiota riisipuuroa ja torttukahvit. 
     Puurojuhlassa jaettiin myös ahkerille 
adventtikalenterimyyjille kannustinpalkin-
not. Lippukunnan mestarimyyjäksi nimet-
tiin Juho Miilukangas, joka oli myynyt 31 
adventtikalenteria. Tapahtumassa suden-
pennut ja vartiolaiset saivat odottamansa 
taitomerkit, jotka olivat suorittaneet syksyn 
aikana. Sudenpennut saivat myös suden-
hampaita sen mukaan, kuinka aktiivisesti 
olivat osallistuneet lippukunnan toimintaan. 
Paljon arvokasta vapaaehtoistyötä tehneet 
johtajansa lippukunta palkitsi pienillä jou-
lulahjoilla. Illan päätti sisaruspiiri ja Tää ys-
tävyys ei raukene –partiolaulu.

 Lupauksenannossa ja 
puurojuhlassa ennätysmäärä 

väkeä

Pauliina Tuomi 
Metu

Ensiapupalat
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Tapahtumat Mitä kuuluu...

Merituuli haikailee meripartioinnista, mutta 
ilman päteviä kippareita ei omaakaan purtta 
voida hyödyntää. Niinpä lippukunnastamme 
matkasikin Pohjois-Pohjanmaan Partiopiirin 
kaikkien aikojen ensimmäiselle veneenoh-
jaajakurssille uhkea määrä innokkaita ve-
neilijöitä. Yhteensä seitsemän merituule-
laista pohti viikonlopun ajan merelläkulun 
saloja – eikä kouluttajakuntakaan aivan ou-
toa ollut.

Matikka mielessä
Lippukuntamme meripartio-ohjaaja Antti 
Gärding oli kasannut muutaman muun 
kouluttajan kanssa aimo annoksen tietoutta 
niin navigoinnista kuin meriteiden sään-
nöistä ja turvallisuudestakin. Tiukka teoria-
viikonloppu ei antanut aivoille armoa eikä 
lepoaikaa. Laskin sai raksuttaa veneilyoppia 
päntätessä.
     - Aivan tosi kiva ja hyödyllinen kurssi, ke-
hui kurssia jälkikäteen laumanjohtaja Kipa.

     - Ainoa vaikea juttu oli kurssin matemaat-
tinen puoli. Sitä joudun vielä harjoittele-
maan!

Kesällä 
veneilemään!
Kipa ei ole varmasti ainut lisäharjoitusta 
tarviva. Kurssi ei päästä kokelaita helpolla. 
Jotta kipparintaidot todella olisivat kasassa, 
matkaavat veneenohjaajakurssilaiset kesällä 
vielä Pyhännälle käytännön harjoituksiin. 
Siellä veneenohjaajakisällejä odottaa muu-
tama ihka-aito pursi, joilla Antin opettamia 
juttuja päästään soveltamaan. Pelkkää hu-
viajelua ei kesän reissukaan ole, sillä siellä 
helmikuussa opittu teoriapuoli testataan. 
Teoriakokeeseen on vielä aikaa, joten Kipan 
matikanpänttäys pyörii mitä todennäköisim-
min kaikkien kurssilaisten mielessä.
   Mielenkiintoinen kurssi oli partiopii-
rimme ensimmäinen, mutta tuskin vii-
meinen. Ainakin merituulelaisia tullaan var-
maankin näkemään veneopissa vastakin... 
Vai miten on?

VOK

Ulla Pirkola
Metu

Kolme Kovaa Kirjainta

Veneenohjaajakurssi Partio Jylhässä



Leppisten toinen vartionjohtaja vaihtui jo 
viime syksynä, eikä tuota tyttöä sen jälkeen 
ole leirejä lukuun ottamatta lippukunnassa 
paljoa näkynyt. Missä on hän, joka keksii 
parhaat kokousideansa öisin ja joka on par-
asta seuraa, jos tahtoo nauraa oikein kun-
nolla? Otetaanpa selvää minne Miisa oikein 
on kadonnut.

Moikka! Missä päin sinä nykyisin vael-
lat, kun ei sinua ole Raahessa vähään 
aikaan näkynyt?
     - No nyt mä itse asiassa olen Raahes-
sa, mutta oikeasti oleskelen viikot kaukana 
poissa, Kalajoella.

Mitäpä sinä siellä?
     - Opiskelen lastenohjaajaksi Kalajoen 
Kristillisessä Opistossa eli minusta tulee 
isona päiväkotitäti. Nyt olen täällä Raahessa 
työharjoittelussa Kirkkokadun päiväkodilla 
kokeilemassa päiväkotitädin hommia ihan 
käytännössä.

Saadaanko me nähdä sinut taas talvileiri 
Louhella?
     - Tottakai, olen ilmoittautunut jo ja työ-
vuorotkin on järjestetty niin, että ehdin 
leirille.

Kuulin huhun, että olet Kalajoella ru-
vennut vetämään vartiota. Miten siinä 
niin pääsi käymään?
     - Se ei oikeastaan ollut alun perin minun 
ideani. Yksi meidän luokalla oleva tyttö ha-
lusi ruveta vartiota johtamaan ja houkutteli 
minut ja toisen kaverini mukaan. Liungilan 
Eränkävijää minusta ei silti ikinä tule, olen 
aina raahelainen!

Haluatko lähettää terveisiä entisille 
vartiolaisillesi Leppiksille?
     - Joo, oikein paljon terveisiä! Mä tulen 
katsomaan teitä tyttöjä vielä joku päivä.

Toimitus kiittää Miisaa vastauksista ja kulu-
neesta ajasta

Mitä kuuluu...

“Tällä palstalle kurkimme lippukunnan 

johtajien elämää ja tutustumme niihin 

Merituulen huivikauloihin, jotka eivät 

majaile pääsääntöisesti enää Raahessa.”

Tiina Reponen
Metu

Mitä kuuluu 
Miisa?
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Sudarisivut

 1. LATTET
 2. KOUKUP
 3. EDUNSUNPET
 4. TEKIR
 5. TAKUNANNUPPILOHJJA
 6. LIERÄSEKI
 7. LOKO
 8. KIHAKI
 9. SULLEVA
 10. HOITIVIUPAR

 Seuraavista sanoista ovat kirjaimet menneet aivan sekaisin, 
 keksitkö, mikä sana kustakin muodostuu??

Partioon liittyviä sana-arvoituksia

1. Teltta, 2. Puukko, 3. Sudenpentu, 4. Retki, 5. Lippukunnanjohtaja, 6. Kesäleiri, 7. Kolo,
 8. Haikki 9. Vaellus, 10. Partiohuivi.

OIKEAT VASTAUKSET:
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Vartiolaisen palsta

Tässäpä pieni visa vartiolaisen 
taitomerkeistä

1. Nodu, 2. Leipuri, 3. Kansanperinne, 4. Palo, 5. Melonta, 6. Bittinikkari, 7. Retkikokki.

OIKEAT VASTAUKSET:

1) Tätä merkkiä on vain mestari tasoisena.
    Joudut tekemisiin Itämeren kanssa.
    Merkin nimessä on neljä kirjainta, joista kolmas on D.

2) Merkkiä tehdessä pääset maistelemaan monia herkkuja.
    Merkissä komeilee kaulin.

3) Tutustu Kalevalaan, lautanauhaan ja muinaisiin jumaliin.
    Sekä sudarit että vartiolaiset suorittavat tämän Louhi’06 leirillä.

4) Joudut tekemisiin tulen kanssa.
    Merkki ei ole nuotiomestari eikä tulentekijä.
    Tässä vain mestaritason merkissä joudut sammutuspuuhiin.

5) Tätä merkkiä suorittaessa pääset vesille.
    Ennen sitä opit asioita rantautumisesta, erilaisista meloista ja 
    varusteista.
    Taidat joutua veteenkin suoritusten yhteydessä.

6) Ainut merkki, jota ei voi suorittaa ilman tietokonetta.
    Monet poikavartiot ovat suorittaneet tämän.

7) Tätä merkkiä suorittaessa pääset laittamaan ruokaa ulkona.
    Ruokaa tehdään perusraaka-aineista ja mestaritasossa tehdään
    jopa oma retkiruokakirja.
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Herkkunurkka
Extra

Pottumuusin pyörteissä
Kirpeän pakkasilman innostamana Qdestaan-vaeltajaporukka päätti vetää vaellussukat 
jalkaan ja tarpoa metsänsiimekseen, Mattilanperälle, kotaretkelle. Ihan helpolla tytöt eivät 
myöskään aikoneet itseään päästää, sillä reissun missiona oli suorittaa Retkikokki-merkki, 
mestaritasolla tietenkin.

Herkkunurkka extra matkaa tyttöjen mukana kotaretken tunnelmiin. Illan gourmet menu 
koostuu pottumuusista, neljällä tavalla maustetusta lohesta, vihanneshöysteestä sekä itse teh-
dystä ohrarieskasta. Kaikki ruuat valmistetaan nuotiolla

Appelsiinilohi, 5 hengelle

1 lohifilee
1 appelsiini
200 g appelsiinituorejuustoa
 merisuolaa
 foliota

Tee loheen pieniä viiltoja. Hiero merisuolaa 
loheen ja levitä tuorejuusto kalan pinnalle. 
Leikkaa appelsiini siivuiksi ja asettele siivut 
lohen päälle. Kierrä lohen päälle ainakin 
kaksi kerrosta foliota ja laita nuotioon hiil-
loksen päälle. Paisto kestää 20-30 minuuttia. 
Voit kurkata välillä folion alle. 
    Lohi on heti valmista nautittavaksi. Ap-
pelsiiniviipaleiden maku imeytyy loheen 
ihanasti, mutta lämpimät appelsiinipalat 
eivät välttämättä ole koin hyviä.

Vinkki 1: 
Me Qdestaan tytöt ostimme yhden 

fileen ja teimme pikkuannoksen jokais-

ta gourmetlohisorttia. Näin kaikki 

saivat maistaa kaikenlaista ja maku-

nautinto oli verraton!

Ruohosipuli-yrttilohi, 5 hengelle

1 lohifilee
200g ruohosipulituorejuustoa
 ruohosipulia
 merisuolaa
 yrttejä

Tee loheen pieniä viiltoja. Hiero merisuo-
laa loheen ja levitä tuorejuusto kalan pin-
nalle. Leikkaa ruohosipuli ja yrtit pieneksi 
rouheeksi ja ripottele lohen päälle.
     Kierrä lohen päälle ainakin kaksi kerros-
ta foliota ja laita nuotioon hiilloksen päälle. 
Paisto kestää 20-30 minuuttia. Voit kurkata 
välillä folion alle.
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Herkkunurkka
Extra

Soijalohi, 5 hengelle

1 lohifilee 
 soijaa

Tee loheen pieniä viiltoja. Kaada johonkin 
laakeaan astiaan soijaa ja anna lohen ma-
rinoitua siinä n. puoli tuntia. Kääri lohi 
folioon, voit halutessasi laittaa myös folio-
käärön sisään hieman soijaa. Laita käärö 
nuotioon hiilloksen päälle. Paisto kestää 
20-30 minuuttia. Voit kurkata välillä folion 
alle.

Vinkki 2:
Myös perinteinen ja helppo suolalohi on 

hyvää. Valmista suolalohi kuten muut-

kin lohiherkut, mutta hiero lohen pintaan 

vain runsaasti suolaa. Kyllä onnistuu.

Pottumuusi, 5 hengelle

10 isoa pottumuusiperunaa
 vettä
100g oikeaa voita
 maitoa
1 sipuli

Viidelle hengelle sopiva pottumuusiannos 
täyttää suunnilleen kaksi pakkia. Kuori pe-
runat pakkeihin niin, että niihin jää vielä 
hieman tilaa. Laita pakit miltei täyteen vettä 
ja laita ne nuotioon mahdollisimman kuu-
maan paikkaan. Kokeile välillä perunoiden 
pehmeyttä haarukalla.
     Perunoiden kiehuessa voit pieniä sipulin 
ja kuullottaa paloja voissa lättypannulla.
     Kun perunat ovat pehmeitä, ota pakit 
pois nuotiolta ja kaada vesi pois. Lisää voi ja 
muussaa   potut   esim.   haarukalla.    Lisää 
muussattuihin pottuihin maitoa, kunnes 
pottumuusi näyttää mummon tekemältä. 
Lisää vielä sipulit ja nauti.

Vinkki 3:

Vihanneshöyste  valmistuu  helposti kau-

pan pakastevihanneksista. Kerää moni-

puolisesta pakastevalikoimasta mieleisesi 

vihannesmix ja kuullota rehuja voissa let-

tupannulla. 

Ohrarieska

 vettä
 ohrajauhoja
 suolaa
 voita

Kaada haluamasi määrä vettä kulhoon tai 
lautaselle (esim. yhden lettupannullisen 
taikinaan tarvitsee n. 2 dl vettä). Kaada 
joukkoon hieman jauhoja ja lisää suola. 
Lisää jauhoja niin kauan, että taikina irtoaa 
astiasi reunoista. Rieska on nyt valmis lei-
vottavaksi.
     Lämmitä lettupannulla nokare voita ja 
levitä ohrarieskataikina siihen. Taikina voi 
olla hieman sitkeää. Paista, käännä, paista ja 
herkuttele. Rieska on lämpimänä ihan huip-
pua!

Retkikokkimerkkiä suorittamassa olivat Umppa, 
Pikku-Ulla, Kipa, Heini ja Elina.
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 Juorut
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 Juorut



ÖOlemme paljastaneet Reimarissa jo tyttöjen lupausmerkin salat, mutta 
kuinka on poikien merkin laita? Pojilla on lupausmerkkinään Partiopoikien 
Maailmanjärjestön tunnus, partiolilja, jonka voi löytää myös erään Reimarin 

lukijoille tutun lippukunnan tunnuksesta...

Partiopoikien lupausmerkki on lila-valkoinen. Valkoinen edustaa puhtautta ja lila 
johtajuutta sekä toisen ihmisen auttamista. Liljan kolme lehteä edustavat partiolu-

pauksen kolmea pääkohtaa, viisisakaraiset tähdet taas uskollisuutta ja tietoa. Liljaa 
ympäröivä köysi merimiessolmuineen symboloi maailmanlaajuista yhteyttä. 

Lähde: Fakta, asiatietoa partioliikkeen kansainvälisyydestä, 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

  Ö aapisen laidasta


