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Kinkkuisaa joulua kaikille!  

Maistakaa myös torttuja, mutta  

älkää syökä itseänne ähkyyn :)
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VANHA KITTILÄLÄINEN SANANLASKU

Vaimon perintö ei kestä kuin  

Tuomaanpäivästä jouluun.

UUSI MERITUULELAINEN SANANLASKU

Puurojuhlapuuro ei kestä lautasella kuin viis minsaa, 

ehkä neljä, kolme, kaks... No ei ainakaan jouluun!!!



Kukapa olisi muutama vuosi sitten arvannut, millainen Puurojuhlailta 
meillä tänään oli. Valmistaudumme lippukunnan juhlavuoteen, jonka 
aikana Raahe räjähtää! Onneksi kuitenkin vain kuvainnollisesti, niin 
monenlaista partiohässäkkää keskikaupungilla on luvassa.

Harva olisi varmastikaan myös arvannut, että mantelipuuroa herku-
tellessamme lippukunnan oma vene on talviteloilla. Ehditkö jo käydä 
purjehtimassa Matildalla? Minä ehdin! Harmikseni kuitenkin vain ker-
ran, joten ensi kesäksikin riittää tekemistä.

Ennen juhlavuotta meillä on edessä pieni partiotauko. Mitä sinä aiot 
tehdä tauolla? Minä ajattelin saada kovasti lahjoja. Muistan kuinka 
vartiollani ruukasi olla joka vuosi pikkujoulu, johon jokainen toi myös 
suunnilleen kymmenen markan arvoisen lahjan. Sain eräänä jouluna 
partiokaveriltani lahjaksi sievän kipsienkelin, joka on minulla vieläkin. 
Opiskelijakämppääni Oulun keskustaan kannetaan tuskin kuusta tänä 
talvena, mutta ehkä voin laittaa enkelini roikkumaan vaikka ikkunan-
pieleen. Se voi siinä vaikka tarkkailla, että pääsen pilkkopimeinä talvi-
iltoina turvallisesti koulusta kotiin.

Vaikka minun kämppääni ei vielä kuusta mahdukaan, ehkä sinun ko-
dissasi on tilaa. Tai ehkä kaverisi tai tätisi tai mummosi tai pappasi 
tai naapurisi kodissa ei ole vielä kuusta. Onneksi lippukunnallamme 
on lääke kuusipulaan: KUUSIMYYJÄISET. Muista huikata kaikille 
tutuille, että tulevat 22.-23.12. hakemaan komean kuusen Raahen to-
rilta. Reimarin sivuilta voit myös lukea hauskasta kuusikommellukses-
ta viime vuodelta ja huimia myyntivinkkejä. Tule siis ihmeessä myös 
kaupittelemaan kuusia torille!
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Montako yötä jouluun?
 Pääkirjoitus

Partiovasemmalla (koska oikea käsi koettaa kurottaa kinkkulautaselle)
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnanjohtaja
Tero Suutari

M
oro!

M
ulla on tosi monta tenttiä, ja oon 

vielä 
M

yllytullin 
koululla 

open  

sijaisena, niin en ehdi nyt runoile-

maan kovin pitkästi. M
ut tosi hy-

vää joulua ja kivaa uutta vuotta teille  

kaikille! N
ähdään kuusimyyjäisissä 

tai viimeistään keväällä!

K
aikki M

etulaiset

joulu 2006
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Lpkj:n tervehdys Uutiset

Juhlavuosi
Paljon onnea vaan Merituuli! Pian ilotuli-
tusraketit ammutaan taivaantuuliin vuoden 
2007 kunniaksi, ja ensi vuosi onkin hieno 
vuosi. Meidän lippukuntamme täyttää sil-
loin… Niin! Montako vuotta? _____ vuotta 
tietenkin! (täytä aukko)

Mullistavia 
tapahtumia
Juhlavuoden kunniaksi lippukunnassamme 
tapahtuu monenmoisia juhlallisuuksia, sekä 
myös muutamia kummallisuuksia. Mitä kaik- 
kea oikein tapahtuukaan, lippukunnanjoh-
taja Tero Suutari?

- Kesällä räjähtää, kun Merituuli järjestää 
keskustan lähettyvillä juhlaleirin. Lisäksi 
jokainen vartio tekee oman juhlaretkensä 
lippukunnan vuosijuhlan kunniaksi – voit-
tekin alkaa suunnittelemaan retkeä vaikka 
heti, Tero vihjaa. Juhlaretkellä voi olla vaik-
ka jokin aivan erityinen teema: se voi olla 
superjuhlallinen (retkellä saa käyttää aino-
astaan juhlavaatteita!), se voi olla vartion 
ensimmäinen melonta- tai purjehdusretki, 
yöpyminen voisi tapahtua vaikka vartionjoh- 
tajan takapihalla teltassa tai leikkimökissä tai 

retki voisi huipentua parin vartion yhteiseen 
pizzareissuun! Miltä kuulostaa?

Tero muistuttaa juhlavuotena tapahtuvan 
myös paljon muuta.

- Heti alkukesästä on luvassa riihitykset, 
joihin osallistuu ennätysmäärä lippukun-
talaisia. Syksyllä on luvassa virallinen juhla 
kirkkoineen ja paraateineen. Se on varmasti 
unohtumaton elämys.

Ai että 
jokaiselle jotain?
Lippukunnalta ilmestyy myös ihan oma sa-
nomalehti, mikäli siihen saadaan kerättyä 
tarpeeksi rahaa. Matilda lasketaan vesille 
toista kertaa meidän ikiomana purte-
namme.

- Jokaiselle on ihan varmasti jotain, ja partio- 
laiset näkyvät raahelaisessa katukuvassa aina- 
kin yhtä paljon kuin tähän mennessä, Tero 
lupaa.

Eikö näytäkin? Lähdetään yhdessä purjehti-
maan ja leireilemään sekä syksyllä sankoin 
joukoin kaupunkisuunnistus Hiippariin!

Se tulee

Ulla Pirkola
Metu
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Uutiset

Suurjuhlan ohjelma suunnitellaan kaikille 
ikäkausille erikseen. Ohjelma on salapolii-
sipainotteinen, joten pääsemme varmasti 
visaisten pulmien äärelle. Sudenpennuille 
on luvassa perusteita vihjeistä väijyntään, 
salakirjoituksen alkeita ja koodien kiemuroita. 
Vartioikäisille puolestaan kaavaillaan suurta 
roolipeliä. Varttuneemmat vaeltajat tutus-

tuvat Tampereeseen kaupunki-
seikkailun mer-

keissä. 

Kun nuo-
remmat rien-
tävät ohjel-
masta toiseen, 
on johtajaikäi
sille tarjolla 
Ko-Gi-tapaa- 
minen ja muu-
ta mukavaa.   

-Suunni-
telmien  

runko alkaa olla pääpiirteissään kasassa. 
Tähän mennessä olemme lähinnä varanneet 
tapahtumapaikkoja ja ideoineet, mitä erilai-
sia tapahtumia voisi olla, johtajaohjelman 
teossa mukana oleva Riikka Tammivuori 
kertoo. 

Suunnitelmissa on myös Suomen Punaisen 
Ristin kanssa järjestettävä verenluovutusta-
pahtuma yli 18-vuotiaille. Kaikilla osallistu-
jilla on myös mahdollisuus hankkia erikseen 
tarjottava Suurjuhla-Storfest 2007 -avain 
Särkänniemen elämyspuistoon. 

Tie selvä on ja marssi soi 
Suurin odotus kohdistuu tietenkin kaikille 
yhteisiin juhliin, joissa yhteenkuuluvuus 
korostuu ennennäkemättömällä tavalla. 
Lauantaina luvassa on suuri iltajuhla, jossa 
juhlimme partioliikkeen satavuotista taival-
ta. Illan ohjelma on toki vielä suuri salaisuus, 
 mutta jännitystä on luvassa. 

Suurjuhlan ilmoittautuminen tapahtuu 1.1.-
23.3.2006 välisenä aikana, joten merkataan 
kesäkuun päivämäärät jo nyt kalenteriin!

Miltä näyttää kesäinen Tampere varustettuna 20 000 partiolaisella?  
9.-10.6.2007 järjestettävä Suurjuhla-Storfest 2007 antaa vastauksen. 

Iko Raatikainen
SP

Storfest
Suurjuhla
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Uutiset

Virallinen juhlapäivä on 1.8.2007, jolloin 
meidänkin lippukuntamme on juhlaleirillä. 
Silloin tulee kuluneeksi sata vuotta siitä kun 
ensimmäinen partioleiri alkoi Brownsean 
saarella Engalnnissa.

Mitä tehtäis?
Juhlavuoden teemana kaikkialla maailmassa 
on ”Yksi Maailma Yksi Lupaus”. Se kuvas-
taa meidän kymmenien miljoonien nuorten 

päämäärää, yhteisiä arvoja ja yhteistä tule-
vaisuuden tavoitetta.

Mitä kaikkea me voimmekaan tehdä juhla-
vuotena?
- Lähteä suurjuhlaan Tampereelle! Sinne siis kaikki!
- Lähtemällä Maailmanjamboreelle. Iku edustaa
  Englannissa meidän lippukuntaamme.
- Osallistumalla lippukunnan huipulle leirille kesällä.
- Edistää rauhaa osallistumalla lauman/vartion
  kanssa Rauhanrakentaja-hankkeeseen

Ulla Pirkola
Metu

PARTIO 100-VEE. 
Leireilemistä, luonnossa oloa, yhdessä päättämistä ja elämyksellistä 
toimintaa juhlistetaan ensi vuonna ympäri maailmaa. Partioliike  

täyttää pyöreät sata vuotta. 

JEE!!!

Ensi vuoden alusta Raahen ja Pattijoen seurakunnat yhdistyvät. 
Silloin myös partiolippukunnat Merituuli ja Tervastuli ovat saman 
seurakunnan alla. Lippukunnat pysyvät tietenkin ihan omina jut-

tuinaan, yhdistymispelkoa ei tarvitse kokea :) Jotain pikkumuutoksia 
saattaa toki tapahtua, ovathan lippukuntiemme järjestelyt kovin 

erilaisia. Toivottavasti meitä merituulelaisia ainakin näkyy useam-
min myös Pattijoen mainiolla partiokämpällä. Ehkäpä meikäläisiä 

voi bongata sieltä jo ensi kesän kynnyksellä…

PIKKU-UUTISIA
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Onko teillä jo kotona joulukuusi? 
Onko naapurilla? Onko sedällä ja 
tädillä ja kavereilla ja kummeilla? 

Eikö? Ei hätää! 

Merituulen kuusimyynti jalkautuu jälleen 
kaupunkiin, ja tällä kertaa vielä hieman viime 
vuotta komeammilla kuusilla. Kuusimyynti 
on Raahen torilla 22.-23.12, tai niin kauan 
kuin kuusia riittää :)

Aivan kuin vuosi sitten, myös tänä vuonna 
kuusien hakkuun hoitaa Lions Club Raahe. 
Viime vuoden kuusenhausta Lionsseilla oli-
kin hauska tarina: Kuusenkaatajat sopivat ajan, 
jolloin tapaisivat metsässä. Tarkoitus oli mennä ja 
viettää pitkä ja rauhallinen päivä metsässä ja etsiä 
komeimmat ja sopusuhtaisimmat kuuset. Kun osa 
kuusenkaatajista sitten saapui metsään, selvisi, 
että osa porukkaa oli tullut metsään hetkeä ennen 
ja kaatanet ensimmäisestä rivistä kaikki kuuset. 
Kuusenhakureissusta tuli siis aiottua lyhyempi!

Viime vuoden tapaan myyntipaikalle pys-
tytetään jälleen teltta. Jos perheesi ei siis ole 

kuusen tarpeessa, poiketkaa silti paikalle 
glögille ja piparille!

Jokainen merituulelainen on tervetullut 
myös myymään joulukuusia. Tässä mu-
utamia hyväksi havaittuja vinkkejä myynti-
tykeille:
- partiopuku päälle ja huivi kaulaan
- villapaitaa ja takkia ja hanskaa ja pipoa ja kaik- 
kea muutakin lämmintä ylle, ja mieluiten kaikki 
vaate partiopuvun alle :)
- mieti valmiiksi nasevia iskulauseita ja myyn-
tikikkoja. Mikä on minkäkin mallisen kuusen 
paras puoli?

Ota myös mukaasi hienoja mainoksia, ja käy 
tiputtelemassa niitä naapuruston postiluu-
kuista sisään!

Kun teltta pystytetään keskelle metsää, on siellä 
myös nukuttava! Viime vuonnakin muutamat 
rohkeat leiriytyivät kaupunkiretkelle, ja myös 
tänä vuonna halukkaat johtajat sekä vanhemmat 
vartiolaiset ovat tervetulleita. Jos kaupunkiretkeily 
kiinnostaa, soita vaikka lpkj Terolle, jonka puhe-
linnumeron löydät Tiedotuskanavasta.

KUUSIMYYNTI KUTSUU

Ulla Pirkola
Metu

Vuoden kuumin Joulukuusi-Happening alkaa huomenna!  
Tule sinäkin torille!

Uutiset
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PIKKU-UUTISIA
Moi! Meidän lippukunnan puista oli tehty taas komea rovio Kesäko-

din notskipaikalle, ja rovion olivat tehneet jotkut ihan muut kuin 
partiolaiset. Kantakaa vartioiden ja laumojen kanssa reippaasti 

puita vinttiin. Puita lippukunta kyllä saa, mutta olisi kiva, jos ne 
pysyisivät omassa käytössä!

(oma lehmä ojassa – ne puut tuodaan meijän mehtästä :D)

Uutiset

Onneksi olkoon Ville! Pääsit 
Raahen Nuorisovaltuustoon ja olit 
oikeaääniharava. Miltä nyt tuntuu?
- Ihan kivaltahan tuo tuntuu. :)

Niin montako ääntä oikein sait?
- Satakakskytkolme ääntä yhteensä.

Mitä nuorisovaltuusto oikein edes tekee?
- Kuule kun minä en tiiä vielä oikeastaan 
yhtään mitä ne tekee. Kunhan pyrin. No su-
lattoa ja Cuppia hoitavat tietysti ja ottavat 
nuorten asioihin kantaan.

Miksi juuri sinä halusit  
nuorisovaltuustoon?
- Koska kiinnosti päästä vaikuttaan asioihin.

On kyl tosi hieno homma, et nyt 
yksi meidän lippukuntalainen on 
vaikuttamassa nuorisovaltuustossa. 
Olisiko sulla vielä joitain terveisiä 
muille merituulelaisille?
- Merituulelaiset pyrkikää kaikki muutkin 
sinne kun tulee uus mahollisuus!

Onneksi olkoon Ville vielä kerran koko lippukun-
nan puolesta!

Ulla Pirkola
Metu

Lippukuntamme aktiivinen vartionjohtaja sekä myös Reimarin toimituskun-
nan jäsen, Ville Vainionpää, pääsi Raahen Nuorisovaltuustoon. Nuorisoval-

tuustoon valittiin tänä vuonna 12 uutta jäsentä. Ville pääsi nuroisovaltuustoon 
reilulla äänimäärällä, hän sai kannattajia toiseksi eniten koko vaaleissa.

Ville Nuvaan!

Metulainen Raahen  

nuorisovaikuttajien  

ykköskaartiin!



- 10 -

Toiminta Toiminta

SOIHTUKULKUE
Itsenäisyyspäivän

Soihtukulkue on yksi niitä ihania uusia 
perinteitä, joita lippukuntamme on aloittanut. 

Tänä vuonna järjestimme soihtukulkueen toista 
kertaa Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Päivä alkoi ja 
päättyi kirkolle
Itsenäisyyspäivä alkoi monella lippukuntamme 
johtajalla Saloisten 
tai Raahen kirkolta, 
missä seisoimme 
sankarihaudoilla 
seppeleenlaskun 
aikana. Illalla kokoonnuimme 
yhdessä varastolle, josta poliisisaat-
tue edellä kulkueemme lähti kirkolle 
keskustan kautta. Moni meitä 
seurannut kehui jälkeenpäin kuinka 
kivoilta ja arvokkailta vartiolaisten soihdut ja 
sudenpentujen lyhdyt näyttivät illan pimeydessä. 
Suomen lipun kulkiessa saattuemme kärjessä, 
moni mies otti matkalla myös lakin pois päästään, 
kun lipunkantaja Samu tuli kohdalle.

Arvokas 
iltaohjelma
Kulkue päättyi kirkolle, ja glögin ja piparin jälkeen 
oli kiva siirtyä kotiin seuraamaan itsenäisyyspäivän 
seuraavaa tärkeää tapahtumaa: linnanjuhlia.
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Katugalluppi
Partiolaisena sinä varmaan 

tiedät, millaisia me partiolaiset 
olemme ja mitä teemme parti-
ossa. Mutta mitä arvelevat ja 

tietävät satunnaiset ohikulkijat? 
Reimari teetti katugallupin 

Kävelykadulla ja tässä on tulos.

Millaisia partiolaiset 
mielestäsi ovat/Mitä he 

tekevät partiossa?

“Arvostan partiolaisia paljon. 
Naapurin lapset ovat partiolaisia, 
mutta omat ei. Mutta toivoisin 
että hekin liittyisivät!” -ellu-

“He ovat todella reippaita. Liik-
kuvat luonnossa. Ja opettelevat 
uusia taitoja.” -revonlahtiset-

“Partio on hyvä juttu!!”  
-partiolaisten äiti-

“On ERITTÄIN hyvä nuorten 
harrastus.” -nuorten ystävä-

“Metsässä ollaan yötä.”  
-hansu 12v-

Toiminta Toiminta

SOIHTUKULKUE

Teksti: Ulla Pirkola
Kuvat: Markus Lehto
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Eräänä synkkänä ja pahaenteisenä keskiviik- 
koiltana marraskuun lopulla Merituulen 
Oulu-jaosto kokoontuu viettämää kekkerei-
tä. Tarkemmin ottaen homma on pikkujou-
lumeininkiä Pekan asunnolla lähellä keskus-
taa. Juhlien ainut naispuolinen, elikkä Kipa, 
on valmistellut hienot tarjoilut ja paikal-
la ovat herra ja rouva Fondue-pata sekä 
lapsensa juusto- & suklaakastike. 

Herkuttelun lomassa vaihdetaan kuulumiset 

ja ihmetellään Pekan tietokonesysteemihom-
mia. Mukana menossa ovat Pekka, Kipa, 
Antti, Ville, Tero sekä Samu. Vanhojen 
aikojen muistoksi tartutaan Uno-kortteihin 
ja pelataan raivopäisten lailla saksalaista ver-
siota. Jossain vaiheessa osa porukkaa lähtee 
nukkumaan, Pekka + Kipa + Antti + Samu 
taas jäävät vielä katsomaan leffaa. ”Lord 
of  War” on yllättävän huvittava porukalla 
katsottaessa. Ennen Kalevan saapumista 
porukka haarautuu kukin omalle tielleen ja 
ilta on siltä osin ohi.

Suuren suuri juttu
Samu Moilanen
Metu

Taas on vuosi päässyt vierähtämään ja on 
aika päästä myymään joulukalentereita. 
Kololle saapuvien tiheästä massasta sain 
poimittua yhden ryhmän innokkaita myyjiä. 
Ville-Valtteri, Veera, ja Niina-äiti olivat 
lähteneet mukaan vaikka sää ei meitä suo-
sinutkaan. Äidille oli päässyt tulemaan hie-
man kylmä, mutta lapset vakuuttivat in-
nokkaina että ei ole. Paljon oli kalentereita 
mennyt ja: ”Lisää menee”, ilmoitti Ville-
Valtteri tomerasti. ”Sukulaisille pitää myydä 
myös.” Ville-Valtteri oli myös viime vuonna 
mukana myyntikampanjassa. Jätin väsyneet, 
mutta iloiset myyjät nauttimaan mehua ja 
leipää.  

Ville Vainionpää
Metu

Kalentereita kaikille!!

Kuva: V
ille V

ainionp
Toiminta
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Laura ja Jenna tulivat kololle vähän 
myöhässä. He hyppäsivät tarakoille ja läh-
dimme pyöräilemään Alto Marea kohti. Ex-
vartiolaisemme Aida odotti siellä ja liittyi 
seuraamme. Söimme ja juttelimme kaikkea 
ilosta.

Lähdimme kololle takaisin ja kuulimme 
musiikkia. Rytmikellarissa soitti bändi ja 
jäimme jammailemaan ikkunan taakse. Saa-
vuimme kololle, jonne merikapteeni Juha 
Pollari oli jättänyt meille tehtävän: keksikää 
metsäooppera Tero Suutarista, joka syö 
sieniä. Kapteenin arvostelu: pääkallo.

Porukkaa tuli ja meni, juttelimme syvällisiä ja 
Ville ja Pollari kävivät vähän yli kymmenen. 
Puhuimme potaskaa ja nauroimme. Poikien 
häädön jälkeen mässäsimme karkkia. Puoli 
yhden aikaan soitimme Juhaa tulemaan pul-
lon pyöritystä, mutta (yllätys, yllätys) hän ei 
tullut. Häröilimme kolmeen asti, jolloin sat-
tui ”pieni” välikohtaus huussissa. Laura ja 
Jenni menivät huussiin. Ekalla kerralla heillä 
ei ollut taskulamppua ja Jenniä alkoi pelot-
taa. Toisen kerran he menivät taskulampun 
kanssa:

Jenni: Hyi, mieti jos tuolta tulisi joku.
Laura: Älä mieti tollasta!
Jenni: No mietippä.
Laura laulaa: Teletapit, teletapit…

Sisällä huussissa Jenni ei meinannut uskaltaa 
istua pöntölle, joten Lauran piti osoittaa 
taskulampulla pönttöä. Samalla Laura laittoi 
vessapaperirullaa pöntön reunalle, hänen 
kätensä kolahti siihen ja JENNIN TASKU-
LAMPPU TIPAHTI KAKKALAARIIN! 
Seurauksena Laura alkoi kikattaa täysillä ja 
Jenni aluksi huutaa, mutta lopulta hänkin 
alkoi nauraa. Huussireissu loppui siihen, 
että Laura kävi penkomassa taskulampun 
huussin takaa…

Pari tuntia myöhemmin, kun olimme 
mässänneet PALJON karkkia, kävimme 
kävelyllä vesisateessa. Sitten aloimme pullon 
pyöritystä. Joskus puoli 4 aikaan päätimme 
alkaa nukkua, mutta siitä ei tullut mitään. 
KIITOS SALLAN JA ANNIN! Kaksi 
tuntia sen jälkeen nukahdimme. Yhdessä 
vaiheessa, kun olimme juuri nukahtamassa 
(Jenni, Jenna & Laura), niin ”IHANAT” 
johtajamme alkoivat kiljua täysillä yhteen 
ääneen, koska he näkivät ruman vanhan 
miehen, joka osoittautui kuitenkin vain lika-
tahraksi ikkunassa.

Aamulla heräsimme, koska Annin äiti soitti 
Annille ja Shake that soi. Vähän sen jälkeen 
heräsi eräs Jonne ja soitti Lauralle. Sitten 
söimme aamupalaa, siivosimme ja läh-
dimme kotia.

Sekasorto

Hiibbarit
Metu

Hiibbareiden yöretki 23.-24.9.

RetkelläToiminta
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Mitä kuuluu...

Missä Ida oikein oli kun me  
aloitimme partiosyksyn?

- Olen ollut kylmääkin kylmemmän Län-
tisen Australian talven keskellä. Eilenkin oli 
yöllä vain kahdeksan astetta lämmintä.

No huhhuh. Ompa ihan sikakylmää. 
Ida kävi myös Santosin saarella siis-
tissä museossa. Entä sitten? 

- Santosalta jatkoimme Under Waterwol-
diin, missä näin sahahain.

Hui! Mun mielestä myös se ravintola, 
missä kävitte tuona iltana oli tosi siisti.

- Paikan idea oli se, että raaka ruoka tarjoilti-
in kuumien kivien päällä, jossa ne kypsen-
nettiin itse haluamallaan tavalla.

Miten Idan ensimmäinen viikko 
Australiassa sujui alkusyksyllä?

- Ensimmäisen viikon ajan hoidin aikaeroa 
ja totuttelin uuteen maahan. Hoitelin myös 
joitakin käytännön asioita kuten pankkitilin 

avaamisen, Australian puhelinliittymän ja 
koulupuvun. Nyt neljäntenä päivänä olen 
yhä vain vähemmän ymmälläni. Menen vii-
konlopuksi Perthiin, jossa on saapuneiden 
vaihto-oppilaiden tapaaminen.

Entä minkälaista koulu on  
Australiassa?

- Australiassa ei ole välitunteja samalla 
tavoin kuin meillä Suomessa. Päivässä on 
kaksi taukoa: 20 minuutin välitunti yhdeltä-
toista ja 40 minuutin ruokatunti yhdeltä.
- Oppitunnit ovat täällä hiukan erilaisia 
Suomen järjestelmään tottuneelta. Opiske-
lu tuntuu välillä kaoottiselta, koska täällä 
tunnit ovat putkeen ja keskittyminen on 
vaikeaa. Tunneilla puhutaan lisäksi varsin 
paljon asiaan kuulumattomia. Parhaassa ta-
pauksessa opettaja liittyy mukaan näihin jut-
tutuokioihin. Läksyjäkään ei täällä tunneta 
samassa muodossa kuin Suomessa.

Oletkohan ehtinyt tutustua vielä paikallisiin partio- 
laisiin? Hmm. Ehkä kuulemme siitä joskus. Ida 
on ehtinyt myös käydä sirkuksessa ja ostaa tuliai-
sia pikkusiskolleen Evalle. Nähdään Ida taas ensi 
syksynä!

Ulla Pirkola
Metu

Mitä kuuluu Ida?
Meillä on ollut tämän syksyn ajan yksi ihana vaki-veejii vähemmän mukana touhuissam- 
me. Ida Aho on ollut jo tovin Rotary-vaihto-oppilaana kenguruiden maassa Australias-

sa. Emme tavoittaneen Idaa koaloiden seasta, mutta kävimme kurkkaamassa Idan 
kirjoittamia kirjeitä netissä. Tässä parhaat palat kaikille Reimarin lukijoille.
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Mitä kuuluu... Sudarisivut
Hei! Pian partiostakin on pikku loma. Jouluna ja uutena  

vuotenakin on silti hyvä pitää mielessä partiohenki –  
reippaus ja aina valmiina oleminen. 

Koetapa selvittää, mitä kukin pikku partioystävistäsi tahtoo  
joululahjaksi…

Mitä sinä itse haluaisit pukilta? Olisiko kenties joitain partiojuttuja, joita et enää 
halua lainailla ympäri naapurustoa? Joulu on jo ovella, mutta jos olet oikein vikkelä, 

ehdit vielä kirjoittaa pukille! Rakas Joulupukki…

Valtteri Vilukissa  
(nimi muutettu) 

Timo Taapertaja 
(nimi muutettu) Miina Makeauni 

(nimi muutettu) 
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Vartiolaisen palsta
Oikeat vastaukset: 1. 1800 ja 1900, 2. Robert, 3. Olave, 4. Brownsean,  

5. 1907, 6. 100, 7. pojat, 8. 75 000, 9. 300 miljoonaa
Hei! Oletteko tutustuneet vartionne kanssa vielä herra Baden-Powel-
liin? Toivottavasti. Baden-Powellhan on koko partioliikkeen perustaja. 

Tässäpä sinulle muutamia varsin visaisia kysymyksiä  
herran historiasta…

9. Montako partiolaista maail-
massa on tähän mennessä ollut? 

________________

1. Millä kahdella vuosi-
sadalla Baden-Powell eli? 

_____  ja ______ 2. Mikä hänen 
etunimensä on? 

________

3. Mikä hänen 
vaimonsa nimi oli? 

_______

4. Missä ensimmäinen 
partioleiri pidettiin? 

__________ saarella

5. Milloin ensimmäinen 
partioleiri pidettiin? 

_________

6. Montako vuotta partioliike 
siis täyttää ensi vuonna?  

______ vuotta!

7. Kummat pääsivät par-
tioon ensin, tytöt vai pojat? 

________
8. Kuinka monta partiolaista 
Suomessa on suurin piirtein? 

__________
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Vartiolaisen palsta

!WANTED!
Oletko synnynnäinen kynäniekka tai 
valokuvamestari? Tai ehkä sinua vain 

kiehtoo näiden taitojen salat?

Haluamme lisää innokkaita toimittajia ja valokuvaajia  
remmiimme, Reimarin toimituskuntaan. Olet mieluiten jo  

kakkosluokan riihittänyt mallikas merituulelainen. 

Tervetuloa Reimarin kevätkokoukseen 11.1.2006 kello 
19.30. Tapaamme kololla, jonne ehkä jäämme, ehkä 

emme. Luvassa lehtikeskustelua sekä kevyttä  
naposteltavaa.

Me Reimarissa luomme kaikille innokkaille mahdol-
lisuuden suorittaa toimittaja ja/tai valokuvausmerkin. 

Ulla & Pekka

PS. Jos et pääse kokoukseen ja haluat  
olla silti touhussa mukana, soita Ullalle.
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Juorut
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Juorut



ÖSuomalaisten partiolaisten adventtikalenteriperinne sai alkunsa puoli vuosisataa sitten,  
vuonna 1947. Ensimmäistä kalenteria kuvitti ruskea piparkakkutalo. Kalenteri meni kehnosti 

kaupaksi: ihmiset eivät ymmärtäneet kalenterin ideaa, ja kuvakin oli ankeanlainen.  
Kokeilua kuitenkin jatkettiin ja pian kalenteri oli jo varsin suosittu. 

Tietyt kuva-aiheet vakiintuivat luukkuihin heti ensimmäisinä vuosina: jokaisena adventtina 
luukusta paljastuu kynttilä, Lucian päivänä Lucia-neito ja itsenäisyyspäivänä Suomen lippu. 

Nämä kuva-aiheet ovat pysyneet vakiona näihin päiviin asti, vaikka kuvittajat ovat vaihtuneet. 
Vain yhtenä vuonna on kuvittajalle unohdettu kertoa vakioaiheista. Silloin ostajia närkästytti 

erityisesti se, että 6.12. luukusta paljastui Suomen lipun sijasta kameli.

  Ö aapisen laidasta


