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Syysleiririnkan purkamisen jälkeen on oiva aika istahtaa hetkeksi tie- 
tokoneelle. Mitään muuta en kyllä jaksaisikaan tehdä. Jalat ovat 
hyytelönä puusuksilla hiihtämisestä, maha täynnä makaroonia ja 
jauhelihakastiketta ja univelkaakin riittää parille viikolle! Loisto leiri 
oli kuitenkin tämän kaiken pikku kärsimyksen arvoinen.

Meillä on iso lippukunta, mutta varmasti meillä ihan jokaisella on myös 
paljon kavereita ja tuttuja, jotka eivät ole partiolaisia. Noilta ihmisiltä 
löytyy monenlaisia käsityksiä toiminnastamme. Aika usea meistä on 
varmasti kuullut jo varsin kliseisen kysymyksen: 

- Teettekö te siellä partiossa muuta kuin solmuja?

Mummojen auttaminen kadun yli taas on kuulemma yksi suosituimpia 
viikonlopun viettotapojamme – silloin kun emme ole suunnistamassa 
ja rämpimässä metsissä.

Partiolaisuus muokkautuu ajan mukana. Olemmeko muuttuneet van-
huksia auttavista kullannupuista joksikin ihan muuksi, vai olemmeko 
koskaan moisia olleetkaan? Onko yöretki laavulla suunnistusmerk-
kiä suorittaen vaihtumassa bittinikkarimerkin vääntöön kotikoneelta 
käsin? Ei tullakaan enää kololle, suoritetaan merkki yhdessä meset-
täen. Paitsi partioneuvoston sedille ja tädeille, partiomietittävää riittää 
myös meille ihan tavallisille huivikauloille: sudenpennuille, vartiolai-
sille, vaeltajille ja johtajille. Ehkäpä tässä olisi aihetta jopa yhden ilta-
hartauden kulmakiveksi.
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Minkälainen on partiolainen?

 Pääkirjoitus

Partiovasemmalla

PS. Haastan jonkin lippukuntamme vartioista jalkautumaan kau-
pungille ja kysymään ihmisiltä, mitä mieltä he ovat partiolaisista. Olkaa 
rohkeita, tarttukaa haasteeseen!
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Lpkj:n tervehdys

Vauhdikas syksy on ohi, siis se vauhdikkuus. Elokuu meni 
kun aloitettiin partio ja käytiin myymässä Cittarissa kakkuja 
ja arpoja. Syyskuussa jatkettiin myyjäisiä ja sitten tuli Hiip-
pari. Syyskuu vaihtui lokakuuksi ja käytiin isolla porukal-
la leireilemässä Lännenrannalla ja sudarit kävivät omalla 
päiväretkellänsä. Vauhtia on piisannut, mutta onko meillä nyt 
rauhaisaa aina joulukuun loppuun saakka? Eipä taida olla. 
Meidän ikiomat adventtikalenterit ovat saapuneet jo Raa-
heenkin. Jokainenhan ostaa ainakin yhden ja myy vähintään 
viisi, luonnollisesti. 

Vuosi on jo hyvän matkaa ohi puolen välin. Seuraava vuosi 
onkin sitten yhtä suurta juhlaa. Partioliike täyttää vuosia, 
sen kunniaksi järjestetään maailman Jamboree Englannissa. 
Merituulestakin sinne lähtee joku onnellinen. Partioliike 
Suomessa täyttää myös pyöreitä vuosia, sen kunniaksi järjes-
tetään Suurjuhlat Tampereella. Ja kaikkein parasta, meidän 
oma lippukuntamme täyttää pyöreitä vuosia. Sen kunniaksi 
on monenlaista ja puurojuhlasta se sitten alkaa. Siellä esitel-
lään lippukunnan hihamerkki. Jokainenhan varmasti haluaa 
sellaisen kertomaan mihin lippukuntaan kuuluu. Kaikesta 
muusta juhlavuoden tulevista tapahtumista löydät tietoa var-
masti ainakin Reimarin sivuilta ja ehkäpä joku johtaja suos-
tuu kertomaan jos kysyt. Olettaen tietenkin, että johtaja itse 
tietää. 

Toivotan kaikille kivaa loppusyksyä. Älkää vilustuko ja 
mikäpä olisikaan parempaa, kuin uunituore Reimari, kuppi 
teetä ja katsella ulos sateen kastelemaa pihaa. Me kaikkihan 
näemme sitten viimeistään puurojuhlassa!

Syysterveiset

Lippukunnanjohtaja
Tero Suutari
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Lpkj:n tervehdys Uutiset

Elokuun viimeisenä viikonloppuna osallis-
tuimme kauden viimeiseen kilpailuun, Refa-
nutan regattaan, jossa sijoituimme toisiksi, 
jälleen mestaripurjehtija Jukka Pekurin 
kipparoimina. Tuulen suunnan suosiman 
spinaakkerin eli pallopurjeen nostimen puu-
te vei mahdollisuutemme voittoon.

Kesän viimeiseksi purjehdukseksi jäi il-
tapimeällä Pikkulahdella purjehdittu Taitei-
den yön eskaaderi, johon Matilda osallistui 
neljän muun RaaPS:n veneen mukana. Ma-
tilda oli eskaaderin ainoa purjeet nostanut 
vene. Varsinaisen eskaaderin jälkeen pur-
jehdimme vielä Soininsalmeen ja takaisin 
pimeänavigointia harjoitellen. Reissu oli 
elämys.

Matildan virallinen vesillelaskutilaisuus pi-
dettiin 1. 9. purjehduskauden jo päätyttyä. 
Paikalla oli muutaman kymmenen merituu-
lelaisen lisäksi muiden lippukuntien edusta-
jia, piirin edustaja, pursiseuralaisia ja Kale-
van toimittaja. Tero kertoi projektin kulusta 
ja tilasta ja venettä esiteltiin vieraille. Lo-
puksi tarjottiin kakkukahvit. Tilaisuus sujui 
onnistuneesti ja veneestämme oli hyvä juttu 
paikallislehdissä, ja jopa Kalevassa.

Ensimmäinen purjehduskausi sujui odote-
tusti, vaikka jäikin suunniteltua lyhyemmäk-
si. Purjehtimaan päästiin paljon, ja kaikki, 
minkä piti toimia, toimi ongelmitta. Vene 
saatiin myös katsastettua eli se on nyt var-
masti turvallinen. Menneen kesän miehistöt 
koostuivat lähinnä vanhemmista johtajista 
ja vaeltajista, mutta muutama nuorempikin 
pääsi käymään merellä. Kukaan mukana ol-
lut ei ole toistaiseksi katunut lähtöään.

Oi Matilda, Oi Matilda

Antti Gärding
Metu

Purjehduskausi on ohi ja Matilda telakoituna odottamassa ensi kesää. 
Edellisen Reimarin ilmestyttyä ehdittiin kuitenkin käydä merellä vielä 

pari kertaa...

Koska Merituuli on ollut ilman 
venettä kauan, meillä ei ole 
mitään vakiintuneita tapoja 
meripartiointiin. Matildasta 

halutaan kuitenkin olennainen 
osa lippukuntamme toimintaa. 
Edessä on siis paljon monen- 

laista suunnittelua, jotta 
veneestä saataisiin mahdolli-

simman paljon huvia ja hyötyä 
kaikille halukkaille. 

Jos Sinulla on ideoita tai 
toiveita Matidan tulevan 

käytön suhteen, niistä  
kannattaa kertoa nyt!
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Uutiset

Kuten olet varmaan huomannut vierailles-
sasi Merituulen kotisivuilla viimepäivinä niin 
kuvagalleriammehan on saanut huomat-
tavan ulkonäöllisen muodonmuutoksen. 
Jo muutamalla klikkauksella pääset tutus-
tumaan syksyn Hiipivässä Haamussa otet-
tuihin kuviin ja voit alkaa bongailemaan 
onkohan mukaan eksynyt kuvaa sinusta tai 
ystävistäsi. 

Kuvia kaikille ja kaikilta
Nyt onkin hyvä aika tehdä pieni syyssiivous 
tietokoneesi kovalevylle tai kymmenille 
valokuvia sisältäville cd-levyillesi ja valita 
parhaat päältä sillä etsimme juuri sinun 
parhaita otoksiasi. Kaipailemmekin kovasti 
nettigalleriaamme lisää valokuvia erilaisista 
tilaisuuksista, tapahtumista ja tempauksista 
vuosien varrelta. 

Kenelle voin toimittaa kuvani?
Kuvia voi toimittaa osoitteeseen pekka.
kuru@oulu.fi, jos kuitenkin haluat avata 
arkistojasi enemmältikin (elikkä kuvia on 
useampia kymmeniä) niin niiden siirrosta 
kannattaa sopia erikseen. Allekirjoittaneen 

saa kiinni joko yllä olevasta sähköpostiosoit-
teesta, puhelimella 044 5715703 tai mesestä 
osoitteella pekkakuru@hotmail.com. 

ps. Vaeltajat/johtajat! Esimerkiksi johtajisto on 
hyvä paikka kuvien siirtämiseen huostaani. Pis-
täthän silloinkin kuitenkin varoitusmailin ensin, 
että olen liikenteessä oikeanlaisen laitteiston kanssa.

Lippukunta nettiin... 

Pekka Kuru
Metu

kuvina!

Muutama huomion arvoinen asia
1. Älä muokkaa alkuperäisiä kuvia ellet 
todella tiedä mitä olet tekemässä. 
2. Jotta myös muut saisivat enemmän 
irti kuvistasi kannattaa niille kirjoittaa 
jokaiselle kuvatekstit (kts. esimerkki). 
3. Mainitsehan myös kuka on kuvat ot-
tanut ja minä vuonna.
4. Kuvia otetaan ainakin näin aluksi vas-
taan vain digitaalisessa muodossa.
5. Ei kannata huolestua jos ei itseltä löy-
dy tarpeeksi hyviä kuvia yhdestä tapah-
tumasta. Lähetä siis vaikka vain muu- 
tamakin kuva tapahtumasta, sekin on jo 
pieni askel eteenpäin. Koostan kaikki 
samasta tapahtumasta olevat kuvat aina 
yhdeksi galleriaksi.

Esimerkki tekstitiedostosta kuvateksteille: 
(tiedoston_nimi Ja_sitten_kuvateksti_tähän)

img_231.jpg Sudaripojat Ville ja Make vuolemassa sytykkeitä.
img_232.jpg Ville ja Make haikin ruokarastille.
img_233.jpg Kylläpä hernekeitto maistui 30 asteen pakkasella.
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Syksyn toiminnan pyörähtäessä käyntiin 
näkyi Citymarketissa kolmena eri lauantaina 
huivikauloja kaupittelemassa arpaa ja mo-
nenmoista herkkua. Leivonnaisia myymällä 
kerätään varoja lippukunnan viikoittaiseen 
toimintaan.

Myyjäisissä jokainen vartio ja lauma pääsee 
vuorollaan leipomaan ja hoitamaan myyn-
tipöytää. Ann-Sofi ja Anna-Leena Pink 
Pantterit -vartiosta olivat ensimmäistä ker-
taa myyntipöydän takana ja kertoivat hom-
man olevan aika jännää ja kivaa.

- Ja matemaattisen tarkkaa kun pitää laskea, tytöt 
vielä virnistävät.

Leivonnaisten tekokin voi joskus olla melko 
tarkkaa ainesten mittailua, mutta Ann-Sofi 
ja Anna-Leena tykkäävät silti leipoa. Tytöt 
paljastavat äitien usein leipovan myyjäisiin, 
mutta vakuuttavat olevansa aina apuna. Pul-
lataikinan leipominen ei kyllä kuulemma ole 
kovin kivaa, sillä sitä tehdessä täytyy työntää 
kädet taikinan sisään.

Myyjäispöydältä löytyy usein monia erilaisia 
enemmän tai vähemmän nätisti pakattuja 

leivonnaisia. Mitkäköhän niistä lähtevät hel-
poiten ostajan matkaan?

- Normaalit pullat, tiikerikakut tai sitten vain 
kaikki suklaajutut, Ann-Sofi ja Anna-Leena 
listaavat suosikkiherkkuja.

Sen sijaan muusaantuneet tai kaupassa 
halvemmalla tarjolla olevat leipomuk-
set jäävät yleensä viimeiseksi pöydälle tai 
kokonaan ostamatta. Mitä nätimmin leivon-
naisen pakkaa, sitä helpommin se yleensä 
menee kaupaksi.

Pink Panttereiden myyntikikkojen mu-
kaan asiakkaita houkutellaan pöydän luo 
oikeanlaisella asenteella ja vartionjohtaja 
Saana on kuulemma aika hyvä maskotti. Tai 
sitten kannattaa vain huudella että ”Täällä 
on hyviä leivonnaisia, tulkaa ostamaan! Ar-
poja ja leivonnaisia!”

Houkuttelu taitaa tosiaan toimia, sillä Ann-
Sofi ja Anna-Leena tunnustavat, että joskus 
tekisi itsekin mieli maistaa myyjäispöydän 
herkkuja. 

- Mieluiten ehkä tuota omenapiirakkaa tuosta!

Tiina Reponen
Metu

arpoja ja leivonnaisia!

Toiminta
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Tapahtumat

Aamulla aikaisin (11.00) kokoonnuttiin 
Seurakuntakodille odottelemaan Hiippariin 
lähtöä. Osallistuja oli ennätyksellisen vähän, 
mutta sehän ei menoa haitannut. Kun vih-
doin saimme vihjelapun (joka muuten oli 
aluksi kuin algebraa [mitä se lie onkaan]) 
lähdimme matkaan. Luimme aluksi juttua 
siitä, kuinka merirosvojen ankkuri oli va-
rastettu, joten merirosvot puolestaan olivat 
pöllineet Matildan ankkurin. 

Meidän oli siis lähdettävä jahtiin ja suun-
tasimme aluksi kanavalle, jossa olikin rasti. 
Pojat ehtivät meitä ennen, joten odotimme ja 
katsoimme kun ne meloivat sillalle, aukaisi-
vat solmuköntin ja meloivat takaisin. Sitten 
oli meidän vuoro. Pärjäsimme ihan hyvin, ei 
törmätty mihinkään eikä kanootti kaatunut. :) 
Joten jatketaanpa matkaa seuraavalle rastille.

Löysimme museon seinästä kylmän rastin ja 
vastasimme hieman outoihin kysymyksiin, 
mutta kai ne aika oikein menivät. Sieltä suun- 

tasimme kirjaston viereiseen puistoon ja 
kuinkas ollakaan; siellä oli rasti. :) Tehtävänä 
oli kasata mikä-lie-jolla. Ja kyllä se kasaan-
tuikin.

Seuraavaksi suuntana oli tornitalo. Hissi-
taistelun jälkeen pojat ehtivät 
ensin rastille ja me odotet-
tiin... ja odotettiin. Varmaan 
vuosi. No ei, pääsimme 
kuitenkin rastille, jossa piti 
kiikaroida kirjaimia asteluvun 
avulla. Vaikeuksia tuotti vain 
eräs nimeltä mainitsematon 
henkilö, joka meni kirjaimen 
eteen, mutta kyllä se siitä 
häipyi. :D Selvisimme rastista 
ihan kunnialla ja lähdimme 
seuraavalle.

Noora Vainio
Metu

Hiiuli vei HiiPPaRi
Lauantaina 23.9.

Nyt on kohdattava merirosvojen antama viimeinen haaste Matildan ankkurin 
pelastamiseksi.

Kuva: Pekka Kuru

Kuva: Pekka Kuru

Vartiolaisia Tornitalon näköalatasanteella kiikaroimassa 
kirjaimia maastosta.
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TapahtumatTapahtumat

Ihanana perjantaipäivänä, kun olim-
me kaikki ensin ehtineet laavun park-
kipaikalle, lähdimme kävelemään 
jättimäärä romua mukanamme. Kun 
saavuimme laavulle teimme ruokaa ja 
pilkoimme puita.

Noora lähti tiskaamaan, tippui järveen 
ja lusikka hukkui. Nooraan saappaasta 
tehtiin lyhty. Sitten paistettiin lätty-
rieskoja ja hakattiin lisää puita. Teim-
me hienon näytelmän.

Eva ja Minnan äiti menivät nukkumaan 
ja loput menivät leikkimään majakkaa 
eli rämpimään ja ryömimään metsään. 
Törmäiltiin puihin ja ihmisiin.

Aamulla keitettiin puuroa ja paistet-
tiin lisää lättyrieskoja. Raivattiin pihaa 
ja hakattiin puita. Sitten paistoimme 
lättyjä. Teimme hyvää ruokaa: kasvis-
possu –wokki nuudeleilla.

Copyright: Leppikset (Noora, Meri, Lot-
ta, Krisse, Eva, Anna, Minna, Minnan 
äiti Päivi ja Tiina)

Saapaslyhty ’06

- No niin, pystyttäkääpä lippu, kuului 
seuraavan rastimiehen ohjeistus.

Kyllä se sinne nousi ja tuli alaskin mutta... ei 
siitä sen enempää. Jäljellä oli enää yksi rasti 
Pikkulahdella. Matkalla eräät nimeltä mainit-
semattomat yritti huijata meitä, mutta eihän 
me jääty lankaan.   Sytytimme nuotion en-
nätysajassa ja kävelimme seu-rakuntakodille 
hyvillä mielin... mutta sitten kohtasimme 
merirosvot.

- Kaivakaa noista astioista matkalaukun 
koodi, niin saatte ankkurin, merirosvot an-
toivat vielä yhden mahdollisuuden pelastaa 
Matildan ankkuri.

Sidoimme yhden silmät ja sitten kaivele-
maan. HYI! Oli jo ällön näköisiäkin. :D 
Matkalaukku aukesi ja ankkuri palautettiin!! 
Lopuksi oli vielä leipää, keksejä ja kaakaota.

“Jee, se syttyi sittenkin!“

Kuva: Pekka Kuru

Leppisten herkullinen yöretki  
lippukunnan laavulle 15.-16.9.

poiminta laavun vieraskirjasta

Kirjanmerkki
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Tapahtumat

kuka muistaa vielä mitä syysleirillä tapahtui? 
Tässä leirielämän parhaat palat!

Jo ensimmäistä yötä vasten leiriläiset 
joutuvat visaisten rastien armoille. 
Metsän siimeksessä haikilla poh-
dittiin muun muassa monenmoisten 
kippojen tilavuuksia.     

Kipan seurassa sudarit pää-
sivät muistipelin kimppuun. 
Illan hämärtyessä oli mu-
kava touhuta hieman myös 
sisätiloissa.

Ville laittoi vartiolaiset miet-
timään merimerkkien saloja. 
Ihan ilman mitään tietämystä 
on vaikea hypätä esimerkiksi 
lippukunnan oman veneen 
kyytiin. 

Tekstit: Ulla Pirkola
Kuvat: Markus Lehto
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TapahtumatTapahtumat

Ovatko kaikki muistipelin osat 
sudareilla kasassa? Nopeus-
kisan ensimmäisellä rastilla suu- 
rinta päänvaivaa aiheutti tuk-
kihumalassa pyöriminen. 

Näin hienon kuningastuolin väsä-
sivät Leppikset. Myös kantamistek- 
niikka oli tytöillä hallussa.

Ja suksi luistaa! Poikien kova 
aherrus puusuksilla palkittiin, 
kun kolmikko voitti sunnuntain 
nopeuskidan ylivoimaisesti. 

”Tää ystävyys ei 
raukene, vaan kes-
tää ainiaan, on suu-
ri silloin riemumme, 
kun jälleen kohda-
taan…”



Tapahtumat
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Hei sinä pirteä 
pieni partiolainen! 
(myös hieman isommat saavat lukea)

Adventtikalentereiden myynti on 
tosi tärkee osa meidän lippukun-
nan rahankeruuta. Niin kannat-
taa siksi myydä niitä kalentereita 
tosi reippaasti. Sit retkilläkin on 
useemmin suklaansyöntikisoja ja 
leireillä waahtokarkkeja :D

Let’s sell adventtikalentereita! All 
together!

PS. Sit itsellensä saattaa kans 
saada joitain kivoja juttuja jos 
on oikein reipas. Viime vuonna 
jaettiin ainakin kasseja ja lusikka-
haarukkasysteemeitä. Jou!

Kodikkaan Bompa-talon yläkerrassa oleva iso joh-
tajaporukka oli innokas vastaamaan kysymykseeni. 
“Ystävät!” kuuluu heti yhdeltä patjalta. Ja heti perään 
“Ruoka!” 

Myös Päivi nousi samoihin aikoihin yläkertaan, ja 
kun kysyn saman kysymyksen häneltä, hän lisää 
heti: “Valmiiksi katettu ruokapöytä.” 

Myöskin australialainen vaihto-oppilas Jose oli tul-
lut leirille ja huomauttaa, että on mukavaa, että par-
tiossa on niin paljon mukavia ihmisiä jotka mm. hie- 
rovat koulun käynnistä kipeiksi tulleita hartioita.

Lisäksi uusi johtajateltta on saanut positiivisen vas-
taanoton ja mikä tärkeintä - keittiöhenkilökunta oli 
mukava ja hyvä. Joustinpatjoista oli myös tykätty 
(hmm… joustinpatja partioleirillä). 

Jätin johtajien viettämään ansaittua ”vapaa-aikaa.”

MikÄ On PaRaSTa 
SYYSLEiRiSSÄ??

Kuva: V
ille V

ainionpää

Ville Vainionpää
Metu



Lippukunnan laavun maasto sai eräs lauan-
taipäivä esittää viidakon roolia, kun sudarit 
seikkailivat päiväretkellään Viidakkokirjasta 
tutun Mowglin kanssa. Mowgli-retkelle lähti 
nokkelia sudenpentuja kolmesta eri laumas-
ta, Ketuista, Meripingviineistä ja Mustahau-
koista.

Valtakunnallisena sudenpentujen retkipäi-
vänä sudenpennut ympäri Suomea touhusi-

vat samoja asioita omilla paikkakunnillaan. 
Tasan kahdeltatoista kaikui jokaisesta su-
denpentujen retkipaikasta sama Baghera-
pantterin opettama metsästyshuuto, ”Amya, 
aya, aya, aya, ah!”

Sudenpentujen retkiohjelmassa oli toki muu- 
takin kuin äänijänteiden koettelua. Jokai-
nen viidakossa liikkuja teki itselleen oman 
jousipyssyn ja nuolen. Niillä saattoi sitten 
kilpailla siitä, että kuka saakaan ammuttua 
nuolensa pisimmälle.

- Ja Shere Khan -tiikeriä tällä kai pitäisi met-
sästää, eräs sudari tuumasi jousipyssystään.

Sudenpennut pääsivät käyttämään taito-
jaan myös Mowglin auttamiseksi, sillä ilkeät 
Bandarlog-apinat olivat siepanneet viidak-
kopojan. Apinoita jäljitettäessä sudarit 
saivat muun muassa suunnistaa, tunnistaa 
jalanjälkiä ja myrkyllisiä marjoja sekä mais-
tella eksoottisia hedelmiä.

Lopulta sudenpennut saivat selville, että api- 
nat olivat säikähtäneet ja sännänneet pa-
koon kuullessaan sudenpentujen olevan kin-
tereillään. Mowgli pääsi rauhassa jatkamaan 
matkaansa ja jätti sudenpennuille kiitok-
seksi banaaneja. Loppuretki kuluikin sitten 
mukavasti suklaabanaaneja mutustaessa ja 
leikkiessä.

Mowgli ’06
Tiina Reponen
Metu

Tapahtumat

Sudenpentujen päiväretki lippukunnan laavulle 14.10.2006

Julia keksi, että jousipyssyllä voi tehdä muutakin kuin ampua; 
nimittäin soittaa.

Kuva: Tiina Reponen
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Tapahtumat



- 14 -

Mitä kuuluu...

Hei Elina, missä sä oikeen oot?
Täällähän minä, Englannissa! 

Oioi. Mitä sä siellä teet, ja miksi sä 
oot sinne menny?
Oon töissä hotellissa tarjoilijana ja huonesii-
voojana. Tulin tänne viettämään välivuotta, 
saamaan uusia kokemuksia ja kavereita sekä 
oppimaan kieltä.

Kuulostaapa hienolta. Onko sulla 
ollut yhtään ikävä äitiä tai 
meitä partiokavereita?
Molempia kyllä. Välillä siis. 
Varsinkin nyt kun te olitte syys-
leirillä, olis ollu tosi mukava 
olla mukana. Mutta täällä on 
niin paljon tekemistä ja uusia 
juttuja, ettei kamalasti ole ehti-
nyt ikävöidä.

Tuutko sä milloinkaan 
takaisin sieltä? Mitä sä 
aiot sitten tehdä?
Tuun mä takas, ainakin tarko-
tus olis. Tammikuun lopulle 

on lennot varattu ja sen jälkeen pitäis alkaa 
pikkuhiljaa valmistautumaan pääsykokeisiin 
kevättä varten.

Meillä Reimarin toimittajilla sekä 
ihan kaikilla MeTu:n sudareilla on 
sua jo kova ikävä. Haluatko sanoa 
vielä jotain terveisiä koti-Suomeen?
Terveisiä kaikille partiokavereille ja eri-
tyisesti mun entisille sudareille! Nauttikaa 
munkin puolesta ensilumesta ja joulusta ja 
kaikesta mukavasta partiotoiminnasta mitä 
syksyn aikana vastaan tulee :)

Ulla Pirkola
Metu

Mitä kuuluu Elina?

Vaikka syksy on jo pitkällä, pikkulinnut visertävät silti. Yksi talitintti 
rohkeni lavertelemaan Reimarin toimituskunnalle, että eräs laumanjohtaja 

olisi lähtenyt kaukomaille. Partiotoimitus ei uskonut ihan heti, mutta päätti 
ottaa asiasta selvää.

“Terveisiä Englannista!”
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Mitä kuuluu... Sudarisivut

Viime Reimarin Sudarisivuissa riitti Selma Sudarille kovasti kivaa 
tekemistä. Silti Selmaa alkoi myös mietityttämään moni sivuilla  
esiintynyt sana. Purjehtimista ikänsä harrastanut Simo Sampo 

riensi onneksi Selmalle avuksi…

Selma: Mitä oikein on luoviminen?
Simo: Luoviminen on purjehtimista vastatuuleen.
Selma: Entä mitä sillä pinnalla oikein tehdään?
Simo: Pinnalla ohjataan purjevenettä, esimerkiksi Matildaa. Sen avulla saadaan 
peräsin liikkumaan. 
Selma: Häh? Mikä ihmeen peräsin?
Simo: Peräsin on se juttu, joka on perässä veden alla. Sen avulla alus saadaan 
kääntymään.
Selma: Ai jaa… Tiikki kuulosti tutulta jutulta, mutta mikä se oikein olikaan…?
Simo: Tiikki on puulaji, jota käytetään usein veneissä.
Selma: Takila on kyllä sellainen sana, jota laumanjohtajanikaan ei tiennyt kun 
kysyin!
Simo: Takila tarkoittaa mastoa, puomeja sekä köysistöä. Kaikkia niitä juttuja, 
joita tarvitaan purjeiden kiinni pysymiseen ja säätämiseen.  
Selma: Onko kölikin sellainen juttu, joka on siellä veden alla?
Simo: Onpa hyvinkin. Köli on semmoinen paino. Kun purjevene kallistuu, se kaa-
tuisi jos ei olisi köliä. Ja ilman köliä vene ei myöskään välttämättä menisi siihen 
suuntaan, mihin sen haluttaisiin menevän. 
Selma: Entäs nää styyrpuuri ja paapuri? Oon kuullut niistä joskus televisiossa.
Simo: Styyrpuuri tarkoittaa oikeaa ja paapuuri taas vasenta. 
Selma: Muut sanat muistinkin. Kiitti kovasti Simo!
Simo: Eipä mitään. Lähdenkin tästä nostamaan meidän venettämme talveksi 
maihin.
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Vartiolaisen palsta

Huovuttaminen
Tarvikkeet neulahuovutukseen: huovu-
tusneula ja huovutusvillaa sekä muut mah-
dolliset koristeet ja tykötarpeet

Tarvikkeet perinteiseen huovuttamiseen: 
huovutusvillaa, kolme vatia huovutukseen, 
joista yhteen lämmintä puhdasta vettä, yh-
teen kylmää puhdasta vettä ja yhteen läm-
mintä mäntysuopa/saippuavettä. Lisäksi 
tykötarpeet koristeluun ja esim. pieniä 
hakaneuloja, jos huovutaa rintakoruja.

Näin huovutus sujui Suunto-syysleirillä.

Kuva: M
arkus Lehto

VINKKI 1: HUOVUTTANINEN 
Huovuttamisen saloihin moni pääsikin Suunto´06-syysleirillä. Huovuttaa voi perinteisellä tavalla saippua/mänty-suopavedellä + kylmä&kuumavesi tai neulahuovuttamalla ilman vettä. Huo-vuttaa voit esimerkiksi avaimenperiä, rintamerkkejä, huovutettuja helmiä ja käsikoruja ja pieniä maskotteja. Avaimen-periä ja rintaneuloja voit koristella myös pienillä helmillä ja kirjomalla vaikkapa huovutettuun palloon silmät ja suun.

VINKKI 2: NAHKATYÖT 

Nahkasta voi tehdä esimerkiksi kivoja 

avaimenperiä, kun leikkaa pohjaksi 

esimerkiksi ympyrän tai kolmion, te-

kee siihen reikäpihdeillä reiän, polttaa 

nahkaan kolvilla jonkun kivan yksin-ker-

taisen kuvion ja pujottaa pihdeillä teh-

dystä reiästä avaimenperän.

Partiolainen on kätevä käsistään ja itse tekemällä oppii. Lisäksi kohta on tulossa 
Naistenmessut, jonne lippukunnan myyntipöytään tarvitaan kovasti arpajais-

palkintoja. Tässä pari kädentaitovinkkiä, joita voit askarrella kololla tai kotona 
itsellesi sekä arpajaispalkinnoiksi. Muista toimittaa arpajaispalkinnot sihteeri- 

rahastonhoitaja Päiville Lähivakuutukseen tai omalle johtajallesi kololle.

Nahkatyöt
Tarvikkeet: nahkaa (hukkapaloja saa yleen-
sä ilmaiseksi esim. verhoomosta, nahka-
liikkeestä tai suutarilta), kolvi, reikäpihdit 
ja avaimenperiä (voi ostaa esim. lukkoliik-
keestä) 
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Vartiolaisen palsta Herkkunurkka

Tiikerikakku
200g margariinia
2dl sokeria
3 munaa
2tl  vaniljasokeria
2tl  leivinjauhetta
3dl vehnäjauhoja
2-3rkl kaakaojauhetta
3rkl  kermaa

Näiden lisäksi tarvitset margariinia sekä korppu-
jauhoja kaakkuvuoan voiteluun.

Sitten aineksille kannattaa tehdä 
seuraavat jutut:

1. Vatkaa pehmeä margariini 
sekä sokeri vaahdoksi. Lisää 
munat yksitellen sekä koko 
ajan vatkaten. 

2. Sekoita vaniljasokeri ja leivinjauhe vehnä-
jauhoihin. Lisää sen jälkeen jauhot marga-
riini-sokeri-munaseokseen.

3. Erota taikinasta yksi kolmasosa toiseen 
kippoon. Sekoita siihen kaakaojauhe sekä 
kerma.

4. Voitele kaakkuvuoka margariinilla ja 
vuoraa se korppujauhoilla. Kaada takina 
vuokaan seuraavasti: ensin yksi kerros 
vaaleaa taikinaa, sitten yksi kerros tummaa, 
ja sitten vielä yksi kerros vaaleaa taikinaa.

5. Paista kaakkua 175 asteessa 50-60 mi- 
nuuttia.

Kovin myyjäisrykäisy on tältä syksyltä ohi, mutta Naisten Messut ovat 
ovella. Sinne on jälleen lupa leipoa mitä lystää. Yksi myyjäispöytien 

kuumimmista artikkeleista on vuosi toisensa jälkeen ollut tiikerikakku. 
Tässä annamme teille kaikille yksinkertainen ohje tuon herkun tekoon. 

Ei muuta kuin essu päälle ja kaakun tekoon!

Herkuttele kaakku itse tai pakkaa se nätisti myyjäisiin. :)

VINKKI:

Voit kokeilla myös muunnella  perinteistä tiikerikakkua vä- hän eksoottisemmaksi esi-merkiksi käyttämällä mus-tikoita tai mustaherukka-hilloa kaakaojauheen tilalta.

Vain mielikuvitus on rajana. ;)
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Juorut
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Juorut



ÖMiksi partion perustaja piirteli perhosia?

Lordi Robert Baden-Powell tunkeutui nuorena vakoojana vihollisen linnoitukseen ja poistui 
sieltä mukanaan taidokas piirros perhosesta tai vaikkapa mosaiikkityön luonnos. Mennessään 

hän oli koukkuselkäinen vanhus ja palatessaan vallaton poikanen. Myöhemmin tämä  
brittivakoilun luova hahmo perusti partioliikkeen.

Lähde: www.vakoilumuseo.fi

  Ö aapisen laidasta


