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Perinteinen sanonta:

Kuu kiurusta kesään, pääskysestä ei 

päivääkään.

UUsi meritUUlelainen sanonta:

Kuu kiurusta kesään, kesäflunssasta ei 

päivääkään.



Juhliminen on kivaa, sanotaan. Kuitenkin jokainen meistä, 
joka on joskus järjestänyt juhlia, tietää, että juhlat voivat olla 
myös a) stressaavia b)täynnä kiirettä ja valmisteluja sekä c) 

kaukana hauskanpidosta. 

Olen tämän kevään abiturientti ja uskallan väittää, että vain 
kivenheiton päässä olevia ylioppilasjuhliani varten on jo 

valmisteltu yhtä ja toista. Isä osti uuden auton, äiti on puunan-
nut vessanlattiaa, puhdistanut kaikki talon ruukkukasvit ja 

ommellut niin verhoja, tuolinpäällisiä kuin hamettakin. Mitä 
minä sitten olen tehnyt juhlieni eteen? Yrittänyt varmistaa, 

että koulujuhlimista riittää jatkossakin – lukemalla yliopiston 
pääsykokeisiin.

Ja miksi olen pohtinut omia juhlavalmistelujani lippukuntaleh-
den päätoimituspalstalla? Siksi, että myös partioon liittyy sekä 
juhlimista että pirskeiden valmistelua.  Partioviikolla kävimme 

Pyhäjoella syömässä Hanhikiven Kiertäjien synttärikakkua 
ja pian sen jälkeen lippukuntamme juhlatoimikunta kokousti 

ensimmäistä kertaa ensi vuoden juhlahumua suunnitellen. 
Ajatelkaa, lippukuntamme täyttää 90 vuotta! Tuskin kovin 

moni edes meidän nuorten partiolaisten isovanhemmista eli 
vielä tuolloin, kun lippukuntamme sai alkunsa. Olisit ehkä 
halunnut olla kärpäsenä katossa kokouksessamme, siellä 

heiteltiin ilmaan monia villejä ideoita. Juhlatouhua riittää ensi 
vuonna varmasti teillekin ihan kaikille, kannattaa odottaa 

innolla.

Jotta saisit juhlistaa ihan tavallista päivääsi lukemalla kevään 
viimeistä, mutta sitäkin laadukkaampaa, Reimaria, minä 

painun kirjoittamaan lisää juttuja. Kivaa partiokesää sullekin!

Partiovasemmalla, 
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Let ’s party!
 Pääkirjoitus

Kuin kaksi 
marjaa?!

Toimitus 
onnittelee 

Mr. Lordia 
Suomen ihka 
ensimmäisestä 

Euroviisu 
voitosta. 

“Europe, get 
ready to get 

scared.“

Reimarin 
pitkäaikainen
päätoimittaja

Euroviisu 
voittaja
2006
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Lpkj:n tervehdys

Puolitoista vuotta on menty minun johdollani, enemmän 
tai vähemmän. Juuri nyt minunkin pitäisi olla pursiseuralla 
remontoimassa venettä, mutta ilmat eivät tunnu suosivan. 
Niin, yleensä kesä on siis partiossa ollut kesälomaa, tosin 
ainahan kesällä on ollut mahtava kesäleiri, niin kuin nytkin 
Leimu. Muuten on kesäisin vietetty hiljaiseloa. Kunhan ve-
neemme on remontoitu, niin voimme tarjota myös kesäk-
si partiotoimintaa. Ehkä meripartiointi tuo vireyttä myös 
lippukuntamme poikiin, niin nuoriin kuin jo hieman vart-
tuneempiin. 

Hankkimallamme veneellä on jo yli kolmenkymmenen vuo-
den ikä ja näin ollen sillä on ehtinyt olla monta omistajaa 
ja sillä on varmaan myös käyty monessa paikassa. Tiedän 
senkin, että se on kuulunut entiselle partiolaiselle, kyseinen 
partiolainen on ollut myös meidän edellisen veneemme, tut-
tavallisesti Piekun, käyttäjä.

Tänään  oli  PikkuAmmentai,  ja  näin  siellä  monta nuorta 
johtajaa. Kaikki varsin pätevän oloisia ja varmasti hyviä joh-
tajia ensi vuonna. Ensi syksyksi saamme siis monta uutta 
johtajaa, kun vanhoja johtajia lähtee muualle opiskelemaan. 
Syksyllä sitten näemmekin, että voimmeko perustaa Ouluun 
oman Merituulen haara-jaoston, sillä niin monta vanhempaa 
johtajaamme saattaa Ouluun tulla. Sille jaostolle pitää muu-
ten keksiä nimi (jos sellainen tulee)! Noh, se on syksyn asioi-
ta sitten. 

Uusi partiovuosi alkaa sitten syksyllä Leimun jälkihuumassa 
viikonlopun Ammentailla, jolloin pistetään johtajaporukalla 
lippukunnan syksy kuntoon. Sen verran jo tiedän, että Hiip-
pari tulee olemaan todella mukava.

Moi,

Partiovasemmalla heluttaen,

Lippukunnanjohtaja
Tero Suutari
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UutisetLpkj:n tervehdys

Talkoolaisilla on ollut tuhannenlaista 
touhua: puuosien hiontaa, siivousta, 
l as iku i tupa ikkausta , 
sähkötöitä, suunnitte-
lua sekä kahvinjuontia. 
Reimarin toimitus on 
seurannut sivusilmällä 
talkootouhuja, ja kertoo 
nyt teille ihan kaikille, 
mitä purrelle kuuluu.

Moro Tero! Mikä on 
tilanne? Vieläkö ovat 
alkuerät käynnissä vai 
joko olemme maalis-
uoralla? 
   - Tuskin vielä kummas-
sakaan päässä. Jossain siinä välissä.

Mikä tuossa kaikessa talkootouhus-
sa on ollut kaikkein mukavinta?
   - Jaa-a, voisin kai sanoa, että mukavinta on 
sitten kun vene on vesillä.

Muutama viikko sitten uutisissa ker-
rottiin, että joidenkin EU-rahojen 

maksaminen lopetettiin! Koskiko se 
meitä? Pelottiko moinen uutinen?
  - Ei koskenut meitä, hieman huoletti silloin 
kun kuulin uutisen.

Kiva kuulla, että kaikki on ihan hy-
vällä tolalla. Olisko sinulla vielä 
joitain terveisiä Reimarin lukijoille, 
tuleville merimiehille?
  - Ei muuta kuin että alkakaahan opetel-
la merisääntöjä. Lippukunnan veneestä 
saadaan vielä kiva pursi, ja sillä pääsee pur-
jehtiinkin ihan pian.

Venekuulumisia
Lippukunnan veneen puunaus ja rappaus on jatkunut entiseen tahtiin läpi 
kevään. Välillä on jo tuntunut, että veneen vesillesaanti on yhtä mahdoton 
juttu kuin Suomen euroviisuvoitto, mutta koska sekin saavutus jo tuli, ei 

Merituulellekaan mikään ole mahdotonta!

Ulla Pirkola 
Metu
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Uutiset

Sudarityttö Katri Pyy, 8 vuotta, 
on lähdössä oman pikkusiskonsa 
ja monien muiden mukana ensi 

kesän piirileiri Leimulle. Rei-
marin toimitus tavoitti reippaan 
tokaluokkalaisen Lumikot-lau-

man kokouksesta ja kyseli vähän 
kuulumisia.

Miksikäs sinä Katri oikein läh-
ditkään Leimulle?
- Sen takia, koska tykkään käydä par-
tiota. Tämä on mun eka partiovuosi 
ja tahdon tutustua leireihin. Muilta lei-
reiltä olen saanut selville, että siellä on 
hauskaa. 

Millä leireillä olet sitten aikaisem-
min käynyt?
- Oon ollut vuoden partiossa ja käynyt 
kaikilla leireillä. En muista monellako, 
viidellä tai kolmella. 

Jännittääkö leiri yhtään?
- Leirit jännittää jonkun verran, koska 
sieltä saa uusia kokemuksia.

Odotatko jotain erityistä piirilei-
riltä?
- Saan varppina uusia kavereita ja opin 
paljon uusia juttuja. Odotan kaikkea 
uutta.

Mitä aiot ihan varmasti ottaa mu-
kaan Leimulle?
- Makuupussin ehdottomasti. Ja partio-
huivin.

“Tiedossa paljon uusia juttuja”
Tiina Reponen 
Metu

Kaverukset Katri Pyy (vas.) ja Annika 
Tuhkanen harjoittelivat Lumikkojen kokouk-
sessa teltan pystytystä. Kuva: Tiina Reponen

Leirikesä:
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Uutiset Uutiset

“Merituulelainen 
maailmanjamboreelle!”

Yksi lippukuntamme tulevista 
johtajista, Iku Merikalla, ei tyydy 
leireilemään pelkästään Pohjan-
maan maastoissa. Ensi vuoden 
kesällä Iku pakkaa rinkkansa 
ja suuntaa Iso-Britanniaan 21. 

Maailmanjamboreelle. Jamboree 
on joka neljäs vuosi järjestettävä 
leiri, jonne saapuu partiolaisia 
kaikkialta maailmasta! Jambo-
reet ovat hieman kuin partio-

laisten olympialaiset.

No Iku, jännittääkö?
- Hieman joo. Reissu on varmasti tosi 
mukava.

Miten innostuit lähtemään leirille, 
jonne odotetaan liki 40 000 partio-
laista?
- Äiti Irene luki leiristä Partio-lehdestä 
ja ehdotti lähtöä. Jamboree on niin 
ainutkertainen tapahtuma. En meinan-
nut aluksi lähteä, mutta Irene sai sitten 
suostuteltua.

Leiri on todella iso ja mahtava. Onko 
sinulla mitään valmentautumista 
sinne?
- Onhan mulla. Leirihän on vasta kesällä 
2007. Suomen leirijoukkue tapaa muu-
taman kerran ennen tapahtumaa.

Ulla Pirkola 
Metu

Leirikesä:

fakta
• Paikka: Iso-Britannia, Hylands 
Park, Chelmford 
• Aika: 27.7.2007-8.8.2007
• Leirin teema: “One World, One 
Promise“
21. maailmanjamboree järjestetään 
parioliikkeen 100-vuotisjuhlavuon-
na. Jamboreelle tavoitellaan lähes 
40 00 osallistujaa ja siitä oletetaan 
tulevan kaikkien aikojen suurin 
partiotapahtuma.
Suomen joukkueen sivut:
www.partio.fi/jamboree2007
Leirin viralliset sivut:
www. wsj.scouting2007.org/eng-
lish/index.php
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Uutiset

ururachan sanoo:
Hei Ville, tuntuuko susta joskus siltä, että partiolaiset 
mesettää ihan hulluna?
Ville sanoo:
Tuntuu! Monet partiolaiset käyttävät aika paljon nettiä ja 
erityisesti meseä.

ururachan sanoo:
Mä ainakin hoidan vaikka mitä partiojuttuja mesessä: 
juttelen rälssiläisten kans ja lähetän Reimari-juttuja Pekalle. 
Ja monista tapahtumistakin luen vain sähköpostista.
Ville sanoo:
Mä kans luen monista tapahtumista lpk:n sivuilta ja otan 
selvää/saan enemmän selvää asioita netistä kuin ihmisille 
puhumalla.

Ville sanoo:
Esim. Tuleva Leimu leiri josta saa paremman infon nopeammin 
netissä

Ihan totta! Leimulla on kyllä tosi hyvät 
nettisivut.

Partiotapahtumaa varten ei tarvitse tulla enää kololle. Yhä enevässä määrin osa suunnittelus-
ta ja juttelusta tapahtuu internetin välityksellä. MsnMessengerin ja Mircin kaltaiset ohjelmat 
tarjoavat meille uudenlaisen kommunikointikanavan. Pari lippukuntamme aktiivia keskusteli 

aiheesta – kuinkas muutenkaan kuin Messengerin välityksellä, mesettämällä. 

Pidetäänkö kokous mesessä     ?

wainioonpaa@hotmail.com
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Uutiset Uutiset

Ville sanoo:
On, ja sinne päivittyy info heti kun se valmista.

ururachan sanoo:
Aivan. Mitenköhän me selvittäis ilman partiomesetystä ja 
-irkkausta?
Ville sanoo:
Varmasti se olisi vaikeaa

ururachan sanoo:
Katoin just listaa niistä ihmisistä, joiden osoite mulla on 
mesessä, ja yli puolet niistä on partiolaisia.
Ville sanoo:
No minulla on kyllä myös hyvin paljon partiolaisten 
meseosotteita. 

ururachan sanoo:
Mä en käsitä miten jengi on selvinny ennen, ku aina on 
pitänyt pitää kokous leiri- ja tapahtumasuunnitteluja varten!
Ville sanoo:
Pidetäänhän niitä nykyäänkin. Ne on vain vaihtunut 
sähköisiksi 

ururachan sanoo:

Ville sanoo:
Kaikki on paljon helpompaa tehdä netin välityksellä, ja 
kirjottaa muistiin koneella. Ei tule sitte niitä “käsialasekoiluja”

wainioonpaa@hotmail.com
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Uutiset

VANHA ...
Siitä on jo aikaa, kun SP teki päätöksen uusia hyvään ikään saapunutta partiopukua. 

Mutta näin siirtymävaiheen aikana mielipiteet uuden partiopuvun tarpeellisuudesta tuntuvat 
monesti jakautuvan jyrkästikin. Tässä parin lippukuntalaisemme perustelut omalle 

kannalleen, niin puolesta kuin vastaankin. Kumman puolen sinä valitset?!

• tummempana ja vähemmän 
ihonmyötäisenä arvokkaampi ja 

juhlallisempi
• kiiltävät merkit, kuten luokkamerkit ja 

kultaiset napit näyttää 
paremmalta tummalla pohjalla
• enemmän nappeja, kultaiset 

napit pääsee esiin
• leikkaukseltaan ajattomampi

• sopii paremmin talviseen 
edustuskäyttöön ulkona, koska alle 

mahtuu enemmän vaatetta
• tumman värin ansiosta toimii 
laajemman alaosavalikoiman 

kanssa

“Uuden puvun ominaisuuksiahan pe-
rusteltiin sillä, että sitä toivotaan käytet-

tävän kokouksissa ja leireillä ihan toimin-
nassakin, mihin vanha kieltämättä ei oikein 

sovellu. Kysyn kuitenkin, että kenellä on 
varaa ostaa uusia 40 euron paitoja, kun 
paita varmasti kuluu toimintakäytössä ja 
kuitenkin virallisemmissa tilaisuuksissa 

olisi kiva käyttää siistiä paitaa.”
- Antti - 
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Uutiset Uutiset

...vai  UUSI 
       • paremmin istuva ja nykyaisempi leikkaus
• kehtaa pitää kaupungillakin, kun ei roiku päällä

• liika, turhan tärkeä arvokkuus riisuttu pois ja 
tilalla enemmän partiohenkistä rentoutta

• nyt voi hankkia AIdOT kultaiset napit 
jopa opiskelija budjetilla, kun niitä tarvii 
vähemmän ;)
• EI pidä juuttua vanhoihin 

rutiineihin vaan uusiutua aina tarpeen 
mukaan
• ei partiopuvunkaan tarvi olla 
ikuinen, eletään tätä päivää - hankitaan 
designea

• uusi kirkkaampi väri tuo eloa ja 
sähäkkyyttä

• “kylmyys on vain mielentila“ 
...kyllä partiolainen pikku 
pakkasen kestää

“Uusi paitahan tuo mukanaan 
paljon muitakin uudistuksia. Par-
tioasukokonaisuutta pääsee pian 

täydentämään muillakin paidan kanssa 
yhteen sopivilla asusteilla. Scoutter kan 

-bokserit jalkaan ja menoksi...”
- Pekka - 
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Partioviikolla partiolaisuus näkyy ja kuuluu. 
Monissa lehdissä, muissakin kuin Reima-
rissa, haastatellaan partiolaisia. Huivikaulat 
ympäri maan järjestävät monen moista 
näkyvää ja vähän näkymättömämpää tem-
pausta aina verenluovutuksesta oman poru-
kan erikoisretkeen.
    Partioviikkoa vietetään joka vuoden huh-
tikuussa sillä viikolla, mille partiolaisten 
suojeluspyhimyksen, Pyhän Yrjön, nimi-
päivä sattuu osumaan. Yrjönpäivää on vie-
tetty partioliikkeen alkuajoista lähtien B-P:n 
ohjeen mukaan.
  Tänä vuonna Yrjönpäivä ja partiovii-
kon päättävä kirkkopyhä sattuivat samalla 
päivälle. Sunnuntaista kirkkopyhää ja Yrjön-
päivää juhlistettiin Hanhikiven Kiertäjien 
isännöimänä Pyhäjoella. Yhteistyölippukun-
tamme vietti siinä samassa komeita 30-vuo-
tis juhliaan ja Raahesta lähtikin hienosti 
kokonainen bussilastillinen väkeä mukaan 
juhliin.
    Partiomessun jälkeen HaKilaiset tarjosi-
vat ruuan ja kakkukahvien lisäksi mukavaa 
juhlaohjelmaa. Esillä oli mm. valokuvista, 
viireistä ja videomateriaalista koottu näyttely 

koko 30-vuotiselta partiotaipaleelta. Seinälle 
heijastetun historiikin kuvista oli mukava 
bongailla tuttuja samalla kun Pyhäjokiset 
kertoivat lippukuntansa historiasta.
   Jokainen Hanhikiven Kiertäjien lauma, 
vartio ja vaeltajaporukka oli valmistautunut 
juhlaan huolella. Joka ikisellä ryhmällä oli 
esiteltävänään viiri ja usein hyvinkin kek-
seliäs huuto. Myös meidän lippukuntamme 
ryhmät voisivat ottaa hitusen mallia naapu-
rista.
   Juhlan ohjelmaan kuului myös tietovisa, 
johon ottivat osaa kaikkien yhteistyölip-
pukuntien lippukunnanjohtajat. Omalta lip-
pukunnanjohtajaltamme Terolta ei ainakaan 
puuttunut innokkuutta vastata kysymyksiin, 
mutta  palkintona  ollut  upea   Hanhikiven 
pienoismalli ei silti loppujen lopuksi pääty-
nyt Raaheen.
   Hanhikiven Kiertäjien 30-vuotis juhlassa 
oli ainakin allekirjoittaneella oikein hauskaa. 
Onnistuneet syntymäpäivät päättyivät perin-
teiseen sisaruspiiriin ja lauluun Tää ystävyys 
ei raukene.

Ensi vuonna on sitten meidän vuoromme juhlia.

Tiina Reponen
Metu

Huivikauloja näkyvissä!
Valtakunnallista partioviikkoa vietettiin 17.-23.4.

Mitä kummaa, miksi kaveri istuu luokassa partiohuivi kaulassa? Mistä ovat 
ilmestyneet teltat Helsingin keskustaan tai partiopukuiset ihmiset kantamaan lippuja 

kirkkoon? Näihin kaikkiin kysymyksiin voi tarjota selitykseksi yhtä ja samaa; 
partioviikko on meneillään.  

Toiminta
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Kiireisen pakkaamisen jälkeen eräänä 
vähemmän aurinkoisena perjantaina lähti 
Oulusta bussikyyti eräkurssille. Mutta kuten 
arvata saattaa, parti-
olaisten kyhäämä ai-
kataulu vuotaa kuin 
Titanic  törmättyään
jäävuoreen, eli eh-
dimme  linja-autoon
paremmin  kuin  hy-
vin. Oulussa linja-
autoon ei  ollut edes
pakattu kaikkea kurs-
sille lähtevää tavaraa, 
ja puolet porukasta puuttui. Poimimme 
matkan varrelta mukaan jonkin verran mui-
ta kurssilaisia mm. oulaistelaiset… 

Melkoinen matka
Linja-autossa pidettiin kurssin ensimmäinen 
oppitunti, joka käsitteli karttakoordinaatte-
ja. Jokaiselle jaettiin oma millimetripaperin 
palanen ja mittakaavaltaan hieman oma-
laatuinen kartta (se oli kuulemma päätynyt 
kurssilaisten opetuskartaksi melko monen 
mutkan ja sähköpostin kautta). Bussi park-
keerasi pian jo keskellä ei mitään sijaitsevan 
talon pihalle. Tavarat nostettiin ulos autos-
ta ja perinteisen alkusekoilun jälkeen läh-
dimme hiihtämään moottorikelkkauraa pit-
kin kohti korven keskustaa. Jokainen ryhmä 
raahasi mukanaan ahkiota (vähän niin kuin 
iso pulkka), johon oli pakattu mukaan ruuat, 
trangiat, pakit ja muu vastaava tavara. Ilta 
hämärtyi mukavasti ja metsässä liikkuminen 

kävi entistä mielenkiintoisemmaksi. Painava 
rinkka, liian liukkaat sukset ja huomaamat-
tomasti alaspäin viettävä rinne osoittautui 
varsin ”tyrmääväksi” yhdistelmäksi. Monta 
pölähdystä, liukastumista ja kaatumista 

myöhemmin pääsi-
vät kaikki ryhmät on-
nellisesti   laavulle  ja
siellä odotti laavu-
paikan kaivaminen 
metrin syvään han-
keen. Nukkumaan 
pääsimme joskus 
3.00 yöllä. 

Sateen kourissa
Aamu valkeni harmaana. Aamiaisen jälkeen 
kouluttajat esittelivät erilaisia retkikeittimiä, 
telttoja ja lumimajoitteita, ja myös ensiaputai-
toja kerrattiin. Sitten lähdettiin hiihtämään 
eräälle järvelle pilkkimään. Pilkkimisen tu-
los jäi laihaksi. Kun päästiin takaisin leiriin, 
kaikki olivat läpimärkiä hiihtoreissun jälkeen 
ja vaatteita yritettiin epätoivoisesti kuivattaa, 
joten nuotiota paranneltiin huomaamat-
tomasti kokoksi lisälämmön saamiseksi. 
Myöhemmin räntäsade loppui. Myöhään 
illalla oli suunnistusta karttakoordinaattien 
avulla. 
     Aamulla oli varsin aikainen herätys ja lei-
rin purku. Sitä seurasi hikinen hiihto takaisin 
talolle, jossa bussi odotti. Kaikki lysähtivät 
väsyneinä bussin penkeille ja alkoivat keräil-
lä uusien kavereiden mese-osoitteita. Noin 
tunnin päästä bussi oli Oulun linja-auto ase-
malla ja ihmiset pääsivät kotiin.

Minna Törmälä
Metu

Toiminta Toiminta
Erätaitokurssi 2

Eli kuinka selvitään talvella metsässä (ja sieltä pois)…
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Tapahtumat Retkellä

Lumikon Vuosi

Mikä?
Lumikot lauma on Merituulen 2. 
luokkalaisista koostuva n. 10 sudenpennun 
ryhmä. Osa on ollut mukana jo ihan eka-
luokkalaisesta asti, mutta laumamme vah-
vistui myös parilla uudella jäsenellä tämän 
vuoden aikana. Suurin osa saa tämän vuo-
den jälkeen suoritettua Hukka-vaihemerkin 
ja osa pikku-hukka merkin.

Mitä?
Lumikoitten toiminta on ollut aktiivista ja 
osallistujia on kaikkiin tapahtumiin riittänyt 
mukavasti! Näistä tapahtumista raportointi 
on jäänyt vauhdikkaiden laumailtojen tii-
melleyksessä unholaan, joten kerrotaampas 
jotain tämän vuoden hauskoja juttuja joita 
ollaan puuhasteltu.
    Hiipivä haamu oli ensimmäinen yhtein-
en tapahtuma johon lumikot osallistuivat. 
Meno oli vauhdikasta, mutta tehtävistä suo-
riuduttiin kunnialla =)
    Päiväretki   syksyllä   tehtiin Merituulen 
omalle laavulle. Ohjelmassa oli vuoleskelua, 
nuotion sytyttämisen opettelua, ruoan tekoa 
nuotiolla ja erätaitojen oppimista.
    Syysleiri Pyhäjoella oli monen sudenpen-
nun ensimmäinen leiri ja olikin melkoinen 
kokemus, olihan kysymyksessä ns. eräleiri 
jossa ei vesivessaa ja lämpimiä sisätiloja 
juuri näkynyt. Kuuluipa leirin tiimellykaessä 
kommentti “ mä en oo varmaan koskaan 
ollu näin kauan ulkona”.
   Helmikuun alkupuolella ollut lumikoit-

ten oma yöretki houkutteli 90 % lumikoista 
paikalle, olihan yöretken osallistumisesta 
tiedossa suunnistaja-merkki. Retkestä muo-
dostui melkoinen selvitymistarina sekä 
laumalaisille että johtajille. Reserviupseeri-
maja osoittautui nimittäin hieman kylmäksi 
paikaksi,  kun  ulkona  oli  talven kovimmat 
pakkaset, -27-29 C pakkasen puolella. Emme 
jääneet kuitenkaan asiaa surkuttelemaan, 
vaan ongelmaan löytyi ratkaisu. Nukuimme 
kaikki siskonpetissä “kylpyhuoneen” lattial-
la, jota saimme saunan kiukaalla lämmitet-
tyä. Yöretki oli kuitenkin aika mieleenpainu-
va kokemus ja olihan palkintona keväällä 
suunnistaja merkki!
  Talvilerillekin osallistuttiin reippaasti 
melkein koko lauman voimin, kylmistä 
kokemuksista huolimatta!
   Lumikoitten viimeinen kokous keväällä 
2006 oli Oulussa Sanginsuun koululla 20.5.
Tällöin järjestettiin sudenpentukisat, joista 
voit lukea enemmän tämän lehden sivuilta.
Pt-kisat oli huippuhauska kokemus sekä lau-
malaisille että laumanjohtajille,  joten  kaik-
ki sudenpenut vaan kisailemaan seuraaviin 
kisoihin!!
     Suoritimme keväällä suunnistus- ja 
taiteilijamerkit. Voit käydä ihailemassa 
tekemäämme kolon ympäristön pienoismal-
lia kololla!

Toiveet ja terveiset!
Kaikki Lumikot toivottaa kaikille merituu-
lelaisille oikein mahtavaa kesää ja nähdään 
Leimulla!!

Lumikot
Metu

...Eli mitä lumikot lauman historiaan kirjoitettiin viime toimintavuonna.
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Tapahtumat Retkellä

Perjantai 12.5.
Pink-Pantterit- vartio päätti suunnata toi-
sen retkensä Umpan mökille viikonlopuksi. 
Mukaan lähti koko vartio, eli Sofia, Henna 
ja Julia. Mukana oli myös vj Jaana, sekä vie-
railevana tähtenä Saanaa tuuraamassa ollut 
avj Riina. Ihan ekaksi kaikki majoittautui-
vat mökkiin. Henna, Julle ja Safka majoit-
tautuvat ylös parvelle, ja rakensivat sinne 
sitten oman leirintäalueensa xD. Arvoisat 
Vj:t saivat nukkua pehmeässä parisängyssä 
alhaalla. Sitten tehtiin iltapalaa( lämpimiä 
voileipiä- NAMS!) ja kyylättiin lätkää - tai 
siis Henna kyyläs, muut vaan  jtn  jutteli. :D 
Sen jälkeen ne bileet vasta alkoki ;) Ihan 
ekaks oli aevan ihQ muotinäytös, jonka 
aikana leikittiin Jaanan kameralla.. :D Eipä 
siinä tullu räpsittyä ku jotain 90 kuvaa. :D 
Sitten oli Hennan huippu, ”USKONNOL-
LINEN” iltahartaus. Jaana ja Riina otti 
kuvia. Hennalla ja Safkalla oli Pelle-Kaija-
Pum -esitys sekä tanssiesitys, mutta vain 
Pelle-Kaija-Pum- näytöksestä oltiin kiin-
nostuneita. :( Nukkumaan pistettiin joskus 
klo 1.oo-2.oo.

Lauantai 13.5.
Aamulla herättiin joskus klo 8.oo, mutta 
joillakin(HUOM! Lue: Hennalla) heräämi-
nen HIEMAN kesti. Iltapäivällä suoritimme 
SUUNNISTUS-merkkiä, ja kokkasimme 
courmé-aterian trangialla, nimittäin makaro-
nia ja nakkeja! :D Saunoimme aika aikasin, 
koska Jaanan piti lähteä kaupunkiin gospel-
konserttiin. Saunoessa Jaana ja Riina kävivät 
naku-uinnilla :D xD Kun Jaana oli Raahes-
sa, tytöt kävivät saunassa, paistoivat makka-
raa ja olivat vain. Kun vihdoin ja viimein vj 
palasi, teimme pizzaa, joimme limsaa sekä 
katsoimme televisiota. Nukahdimme kaikki 
noin yhdeltä yöllä.

Sunnuntai 14.5.
Sunnuntaina siivoilimme, olimme suklaan-
syöntikisaa sekä löhöilimme. Kotia kohden 
lähdettiin vartin yli kaksi(14.15). Sunnuntai-
na oli myös mammainpäivä, joten myöhäi-
set onnittelut kaikille mammoille ja mam-
mainmielisille. <3 ;)

Sydämellä, Pink-Pantterit [Julia, Henna, Sofia, 
Jaana sekä Riina.]

Pink-Pantterit
Metu

Stop talking, mään! 
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Lauantai-aamu vaLkeni aurinkoisena, 
kun kaksi nelihenkistä pentuetta 
aloitti matkansa Ouluun sudenpen-
tujen kevätkisoihin. Matka sujui 
hyvin aikaisesta herättyksestä huoli-
matta ja perillä päästiin testaamaan 
tietoja  ja  taitoja   eri  ammatteihin 
liittyvissä tehtävissä.

Heti aLoitusrastiLLa sudarit pääsivät 
esittelemään nikkarointitaitojaan, 
kun tehtävänä oli oli valmistaa vesi-
mylly. Kentällä kävi melkoinen kuhi-
na, kun jokainen joukkue kävi tutki-
massa mallikappaletta ja lainaamassa 
vasaraa ennen kuin myllyt alkoivat 
yksi kerrallaan valmistua.

aLoitusrastin jäLkeen LäHdettiin maastoon 
ja tarkasti merkkejä seuraamalla löy-
si rastilta toiselle ilman karttaakin. 

Matkan varrella mm. ratkottiin vih-
jeiden perusteella roiston ikää, kek-
sittiin oma laulu tai huuto, taiteiltiin 
koristetähtiä ja muisteltiin pullataiki-
nan koostumusta ja paistoaikaa.. 
Mitenkähän on, pitikö niitä pullia 
paistaa kolme tuntia 50 asteessa vai 
oliko se sittenkin 225 astetta ja viisi-
toista minuuttia??!

kun kaikki teHtävät oLi ratkaistu, 
maalissa odotti välipala ja pistetau-
lukko, johon jännittyneinä odo-
timme pisteitämme. Kisa meni hy-
vin ja vaikka ihan kärkisijoille emme 
yltäneetkään, ovat kaikki varmasti 
nyt monta uutta kokemusta rikkaam-
pia. Tärkeintähän on kuitenkin osal-
listumisen ilo!

Tapahtumat

Lumikot PT-kisapolulla 20.5.

Elina Paloniemi
Metu
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Mitä kuuluu...

Miten ja milloin oikeastaan päädyit mu-
kaan tekemään Reimaria?
- Olin ekaa vuotta johtajana lippukunnassa, 
ja kaikki oli hieman uutta. Silloisen lpkj:m-
me Mosin vaimo Taina kysyi, että ”Alkai-
sitko Ulla tekeen Reimaria?”. Ujona tyttönä 
en uskaltanut kieltäytyä, ja tässä sitä ollaan!

Kauanko olet toiminut virallisesti leh-
temme päätoimittajana?
- Vissiin kuus vuotta, en oo ihan varma.

Mikä on mukavinta Reimariin teossa?
- Juorut ovat aika meheviä välillä, ja niitä 
on kiva päästä lukemaan ihan ekana. Silloin 
kun tehtiin Qdestaan-vaeltajatyttöjen kanssa 
ekoja Reimareita, meillä oli jopa seitsemän 
tunnin piknikkejä partiotoimistolla, ja ne oli 
aika hulvattomia.

Lukio on nyt loppu ja kuusi ällää plakka-
rissa, mutta mitä seuraavaksi? Joko on 
opiskelupaikka tiedossa?
- Hehheh. Ylioppilaslautakunta on ehkä eri 
mieltä ällien määrästä. Luen parhaillaan ta-
loustieteen pääsykoekirjoja, ja opiskelupaik-
ka tulee sitten, jos olen tarpeeksi reipas.

Entä miten on kesäsuunnitelmiesi laita? 
Pikkulinnut lauloivat, että joku olisi läh-
dössä kauas itään Jaapanin maalle?
- Pikkulinnut olivatkin varsin fiksuja. Ke-
säkuun pääsykoerupeaman jälkeen lennän 
kuukaudeksi reissaamaan Japaniin. Ehkäpä 
Reimarissa kuullaan sitten minunkin seikkai-
luistani...

Piirileiri Leimukin on tulossa ja kesä on 
täynnä erilaista pientä partiotoimintaa, 
voivatko lukijamme bongata sinutkin 
tällaisista tapahtumista?
- Hmm. Kyllähän minua on koitettu kovasti 
rekrytoida leirille, mutta en ole vielä luvan-
nut mitään muuta kuin suunnitteluapua. 
Saavun varmaan sudareiden kanssa viet-
tämään viikonloppua Leimu-maisemiin.

Haluaisitko vielä toivottaa jotain luki-
joillemme?
- Haluaisin kiittää kaikkia juorutätejä ja -setiä. 
He ovat pitäneet huolen, että lippukunnan 
seurapiirielämä paljastuu kaikille. Ja haluai-
sin toki myös rohkaista kaikkia innokkaita 
kirjoittelemaan retkistä ja reissuistaan. 

Toimitus kiittää Ullaa ajasta sekä toivottaa onnea 
uudelle ylioppilaalle. \(^0^)/

Mitä kuuluu Umppa?

Tällä kertaa toimitus päätti ottaa selvää mitä itse Reimarin päätoimittajalle kuuluu. Ump-
pahan ei paljon esittelyjä kaipaa, sillä sinäkin olet varmasti nähnyt hänet monesti mukana 

lippukuntamme toiminnassa. Mutta miten tämä toimelias sampomme ja toimittajamme oikein 
päätyi mukaan lehden tekoon sekä millaisia tulevaisuuden suunnitelmia hänellä mahtaa olla? 

Tätä kysyimmekin suoraan häneltä itseltään.

Pekka Kuru
Metu

Tapahtumat



- 18 -

On tullut kesäleirin aika, mutta kaikki ei olekaan mennyt aivan niin kuin 
pitäisi. Tai ehkä pitäisi sanoa, että kaikki on vain mennyt niin kuin nor-

maalistikin leirillä. (^_^) Pienellä sähellyksellä pilke silmäkulmassa. Auta 
sinä nyt vuorostasi Selma-sudaria, Valtteri-vartiolaista ja Vilma-vaeltajaa 

löytämään etsimänsä. Mitähän kukin mahtaakaan oikein etsiä?

Sudarisivut
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Vartiolaisen palsta

1. Kuka on B-P?
a) Partioliikkeen perustaja
b) En tiedä.
c) Häh? Ai P-B?

2. Oletko usein poissa 
kokouksista?
a) En, kuolisin mieluummin kuin
      jäisin pois.
b) No joo, ehkä pari kertaa.
c) Milloin en olisi ollut poissa?

3. Mitkä kaksi asiaa ottaisit 
mukaan autiolle saarelle?
a) tulitikut ja puukon
b) teltan ja sarjakuvalehden
c) kännykän ja kannettavan tietokoneen

4. Haikilla on eväänä 
nötköttiä. Mitä teet?
a) syöt ne varmasti
b) maistat
c) syötät ne kaverille ja pelastat 
     hänen päivänsä

5. Tuolla menee 
lippukunnanjohtaja!
a) Menet tervehtimään häntä iloisesti.
b) Heilautat kättä kaukaa.
c) Kuka toi on? Et tunnista koko 
     tyyppiä.

6. Pakkaatko itse leirille?
a) Tottakai, silloin kaikki tulee 
     varmasti mukaan.
b) Yhdessä äidin kanssa <3
c) En mä käy leireillä.

7. Mitä teet jos 
vartiosi eksyy?
a) Suunnistan kartan ja 
      kompassin avulla.
b) Seuraan muita.
c) Itken, huudan ja juoksen 
     tuntemattomaan.

8. Et jaksa kantaa rinkkaasi 
leiripaikalle. Mitä teet?
a) Yrität kantaa vielä itse.
b) Kysyt apua vartionjohtajaltasi.
c) Jätät rinkan maahan ja toivot, että 
joku kantaa sen leiripaikalle.

9. Kuinka kauan selviät 
autiolla saarella puukolla, 
pitkällä köydellä ja 
huovalla?
a) pelastumiseen asti
b) 1-2 kuukautta
c) kolme minuuttia

10. Kuka ompelee merkit 
partiopukuusi?
a) minä itse 
b) puolet minä, puolet äiti
c) Mitkä taitomerkit?

Millainen partiolainen olet? Testaa 
elätkö partiotunnuksen mukaisesti 

– oletko aina valmis?
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11. Mitä teet jos heräät 
keskeltä metsää ilman muis-
tikuvaa edellisestä illasta?
a) Rakennat majan ja jäät asumaan 
     sine eristyksiin.
b) Pysyt rauhallisena ja suunnistat   
     takaisin sivistyksen pariin.
c) Panikoit ja huudat kunnes joku 
     tulee auttamaan.

12. Mikä leviää nopeammin 
kuin kulovalkea?
a) Juoru Merituulessa.
b) Onko tää kompa?
c) Tuli.

13. Luetko juoruja 
Reimarista?
a) Tottakai, ne tuovat mukavan 
      lisän partioelämääni.
b) Jos ehdin.
c) Mitä juoruja?! Missä?!

14. Uusi Reimari ilmestyy 
päättäjäisissä. Mitä teet?
a) Juokset hakemaan sen ja luet 
      ensimmäiseksi juorut.
b) Laahustat hakemaan lehden ja 
      vilkaiset sen läpi.
c) EEVK (ei vois vähempää 
     kiinnostaa) 

Vartiolaisen palsta

Laske nyt kuinka monta A-, B- ja C-vastausta sait. 
Tarkista sitten, kuinka aina valmis olet...

Oletko partiossa 
kenties vain siksi, että 
kaverisikin ovat? Ehkä 

erähörhöily ei ole 
sinun lempipuuhaasi. 
Onneksi partiossa 

on myös monia muita 
kivoja juttuja kuin 

halkojen kanto. 
Toivottavasti innostut 

harrastuksesta vielä 
enemmän.

eniten C-vastauksiaeniten B-vastauksia

Olet reipas ja pidät 
partiopuuhailusta 

kovasti. Ehkä sinulla 
on kuitenkin myös 

muita harrastuksia, ja 
haluat uhrata aikaasi 

niillekin. Olet varmasti 
aina mukana retkien 

kipinämikkomenoissa, 
jos vain jokin muu 

tapahtuma ei pääse 
menemään edelle. 

Jatka samaan malliin, 
monipuolisuuttasi hyö-

dynnetään varmasti 
partioelämässäsikin.

Olet todellinen 
partipörhö. Sinä olet 
se, jonka vessapaperia 
kaikki lainaavat metsän-
siimeksessä, ja jolla on 
suolaa mukana silloin,  

kun nötköttimaka-
rooni ei maistu miltään. 
Partiopuvussasi saat-
taa olla pihkatahroja, 

mutta kannat sitä 
ylpeänä paraateissa 
ja koulun käytävillä 

partioviikolla. Olet aina 
mukana menossa, mutta 
pidäthän huolen, ettei 

sinuun iske partioburn-
out!

eniten A-vastauksia



1. Paistetut 
vaahtokarkit
waahtokarkkipussi

Sytytä nuotio ja 
vuole paistotikku. 
Kärvennä karkki 
sopivan pehmeäksi. 
Nauti.

2. Köyhät 
ritarit

 trangialla
pullapitko tai rans-
kanleipä, rasvaa, mai-
toa, hilloa ja kermaa, 
tarvitset myös kulhon 

sekä lastan
Laita tulet trang-
iaan, ja lämmitä 
laakea pannu. Sii-
vuta pitko/leipä, 
laita pannulle ras-
vaa ja vatkaa kerma. 
Kääntele pullapalat 
maidossa ja paista 
sen jälkeen molem-
milta puolilta. Ko-
ristele ritarit hillolla 
ja kermalla nam!

3. Notski-
omenat

omppu per nuppi, 
kauraryynejä, voita, 
sokeria, kanelia, tarit-
set myös foliota ja om-

enakairan
Laita notski kun-
toon. Kairaa ome-
noihin reikä keskel-
le. Sulata voi ja lisää 
siihen kauraryynejä, 
sokeria ja kanelia 
makusi mukaan, 
kunnes     seos    on 
kiinteää. Täytä ome-
nan kolo massalla 

ja kääri foliota ym-
pärille. Aseta nyytti 
hiillokselle ja kään-
tele välillä.

4. Suklaa-
banaanit

banaani per nuppi, 
suklaata, tarvitset 
tässäkin foliota

Suklaabanaanit voi 
valmistaa nuotiolla, 
takassa,  uunissa  tai
vaikka saunan kiu-
kaalla. Vedä banaa-
niin parin sentin 

syvyinen viilto pit-
kittäin, älä kuori 
banaania. Paloittele 
suklaa, ja työnnä 
viilto täyteen suk-
laapaloja. Kääri ba-
naani huolellisesti 
folioon. Paista kun-
nes oletat suklaan 
olevan sulaa.

5. Tikkupullat
vesi, jauho, suola, 

kardemumma, hillo
Sekoita jauhot, suo-
la ja kardemumma 
veteen, voit halutes-
sasi laittaa taikinaan 
myös hieman koho-
tusainetta. Sytytä 
nuotio ja vuole pais-
totikku. Leivo taiki-
nasta sormenpak-
suinen nauha ja kier-
rä se paistotikun 
ympärille. Paista 
hiilloksella, irrota 
tikusta, laita hilloa 
pullan tikunreikään 
ja herkuttele.
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Herkkunurkka
Kesän kunniaksi Reimari rankkasi partiojälkkäreiden viiden kärjen. Notskin kasaamisen 
ja solmujen väkertelyn ohessa me huivikaulathan olemme tunnetusti kovia herkuttelemaan. 

Maukkauden lisäksi seuraavan partioherkut ovat myös todella helppoja valmistaa.

Vartiolaisen palsta

Partiojälkkäreiden TOP5:

Kö
yh

iä 
rit

at
eit

a, 
hi

llo
a 

ja 
ke

rm
aa

...
 N

A
M

! ;
) 

E
ve 

ko
kk

au
sp

uu
hi

ssa
. K

uv
a: 

Ti
in

a 
Re

po
ne

n 



- 22 -

 Juorut
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 Juorut



Ö“Kani on viisas”, sanoi Puh mietteliäästi.
“Niin on”, sanoi Nasu. “Kani on viisas.”

“Ja hänessä on Älyä.”
“Niin on”, sanoi Nasu. “Kanilla on älyä.”

He olivat pitkään hiljaa.
“Siitä varmaan johtuu”, sanoi Puh, “että hän ei koskaan ymmärrä mitään.”

Lähde: A.A. Milne, Nalle Puhin mietekirja (1998)

  Ö aapisen laidasta


