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Reimari etsii uusia  

innokkaita toimittajia ja 
taittaja ehdokkaita.

Luvassa on paljon kirjoittamis-
ta ja mukavia hetkiä.

Jos olet kiinnostunut tule to 
7.6 klo 1600 kololle Reimarin 

kokoukseen.

Hyviä juttuja odotellessa 
Ville



Merituulen juhlavuosi on vasta aukeamassa kukkaansa, mutta 
silti yhtä ja toista on ovella. Mitä sinun partiokesääsi kuuluu? 
Lähdetkö Suurjuhlille Tampereelle tai lippukunnan juhlaleiri 
Suuntimalle? Minä pakkaan partiokamppeitani pian molempiin 
tapahtumiin. Pian kesätapahtumieni jälkeen pakkaan rinkkani 
tavallista pidemmälle reissulle. Vaihtovuosi Pohjois-Japanissa 
odottaa niin minua kuin lippukunnanjohtajaamme Teroakin. 
Ja koska päätimme taivaltaa nousevan auringon maahan junalla 
Siperian halki, saa lentolaukku jäädä Suomeen odottamaan ko-
tiinpaluutani.

Kun mietin vaihtoon lähtöämme, mieleeni nousee aina yksi par-
tioihanne: Kehittää itseään ihmisenä. Se lienee tärkein syy, miksi 
mekin tartumme junan kahvaan ja matkaamme maahan, missä 
ihmiset syövät raakaa kalaa ja istuvat lattialla vihreää teetä litkien. 

Matkani ansiosta sekä juhlavuoden kunniaksi myös yksi toinen 
merituulelainen pääsee kehittämään itseään ihmisenä – tai ai-
nakin toimittajana. Reimarin peräsin nimittäin vaihtuu. Annan 
ilolla tilaa uusille ideoille, ja mitä mainioimmalle päätoimittajalle: 
Ville Vainionpäälle
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Paljon onnea vaan!

 Pääkirjoitus

Nähdään kesämenoissa!
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 Pääkirjoitus

Kesä on pian tulossa ja leirikin lähestyy.

Kello on tällä hetkellä 01.00 maanantaiaamuna ja hajottaa (=kaikki 
kaatuu niskaan, ainakin tuntuu). 08.00 pitäisi olla koululla tekemässä 
kouluparlamenttia.

Viikonloppu meni meripelastuksen miehistönperusturvakurssilla.  
Pääsin uimaan neljäasteissa vedessä ja kädet ovat vieläkin turrat ran-
teesta ylöspäin. Melkoinen meno vai mitä? No mikä on sitten tarinan 
opetus? Älä haukkaa liian suurta palaa. Veneeseen kärsii ottaa ehkä 
yhden ylimääräisen, mutta ei kahta ja kolmea. Kun olen tässä vuoden 
vetänyt vartiota ja toiminut kaikkialla muualla tajusin, että jotain on 
karsittava. 

Mikä siis toimeksi? Pohdin asiaa ja totesin, että monien vuosien tosi 
aktiivinen partiointi saa hieman vähentyä, että saan vähän vapaa-ai-
kaakin. Muuten tulee se vesi yli laitojen veneeseen. Ilmoitin Ullalle, 
että haluan lopettaa vartion vetämisen ja hän hyväksyi asian. 

Sitten noin muutama viikko sitten Ulla kyseli: kun en jatka johtajana, 
niin haluaisinko ruveta Reimarin päällepäsmäriksi. No mietin sitä, että 
eikö tämä vapaa-ajan hankkiminen toimi, mutta homma kuulosti kui-
tenkin hieman rauhallisemmalta kuin vartion vetäminen, joten tässä 
sitä nyt ollaan kirjoittamassa reimariin ensimmäistä pääkirjoituksen 
puolikastani.

En kuitenkaan halunnut vielä luopua partiostani, koska tunsin ”tuntea 
vastuunsa ja velvollisuutensa” (partioihanne) nimisen lauseen paina-
van sydämessäni.

Että tulen tässä nyt sitten ainakin seuraavan vuoden kirjoittelemaan.

Hei vaan kaikille  
minunkin puolestani!

Hyvää Kesän jatkoa! 
Reimarin päällepäsmäri (=päätoimittaja)
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnanjohtaja
Tero Suutari

Kello lähenee 24:ää. Alle kymmenen minuutin päästä päättyy 
lippukunnan ensimmäinen sähköpostikokous, ainakin minun 
tietääkseni ensimmäinen. Kokous käsitteli meripartiota. Niin. 
Tiedän, että viimeisen puolentoista vuoden aikana on kuulos-
tanut siltä, ettei muuta olekaan kuin sitä. Mutta tämähän on ai-
van väärä luulo, mitään muuta partiotoimintaa ei ole vähennetty 
pätkän vertaa. Saattaa jopa olla, että muutakin on tullut lisää 
– esimerkiksi itsenäisyyspäivän. Minun mielestäni on todella 
hienoa, että meillä on meripartiota, ja varsinkin kun mistään 
muusta emme aio tinkiä. Saimme tosiaankin, kiitos Antin kovan 
työn, kasattua lippukuntamme ensimmäisen meripartio-ohjel-
man. Nyt meillä on niin sanotusti lihaa luiden päällä. Meillä on 
jotain, minkä avulla voimme käyttää Matildaa parhaiten hyväk-
si. Tästä voit lukea myöhemmiltä sivuilta.

Saadessasi tämän lehden päättäjäiset ovat jo olleet tai ehkäpä 
juuri parhaillaan menossa. Olemme omalla laavulla. Monestiko 
juuri Sinä olet käynyt täällä kuluneen vuoden aikana? Tunnet-
ko piston sydämessäsi? Ei se mitään, nyt Sinulla on koko kesä 
aikaa, voit käydä vaikka joka päivä kun ei ole kouluakaan aikaa 
viemässä. Ja tieten, mukavampihan siellä kesällä on käydä. Kesä 
siis tulee ja niin tulee Suuntima. Toivottavasti näen mahdolli-
simman monia meistä siellä ja Suurjuhlassa. Suuntiman jälkeen 
me emme sitten näekään pieneen hetkeen. 

Niin ja koska en ole varma että onko tämä minun viimeinen 
lpkj:n palstani, niin sanon teille Moikka!

Heipä hei partiolaiset!

Ps. pikkulinnut ovat livertäneet, 
että Suuntimalla löytyy Reimari 
Leiri Special. Ehkä!
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Uutiset

Alkava kesä tuo Matildan toimintaan paljon 
uutta. Saamme käyttöömme upouuden, Ma-
tildaa varten räätälöidyn suoritusvihkon, ne-
tissä toimivan purjehduskalenterin ja kaksi 
uutta kipparia.

Suurin ja tärkein uutuuksista on suoritus-
vihko. Se on tarkoitettu meripartiotoimin-
tamme rungoksi kaikille vartioikäisille ja sitä 
vanhemmille. Sen avulla vartiolaiset voivat 

alkaa suorittaan taitomerkkiensä ohella 
myös luokkien meripartiolisäsuorituksia, 
joista myös saa merkit. Meripartioluokkia 
voivat tietysti suorittaa myös vaeltajat ja joh-
tajat. Kaikki luokat suoritettuaan onkin jo 
melkein pätevä Matildan kippariksi.

Tekemistä myös vartio-iltoihin!

Vihkossa on n. 80 suoritusta, jotka on jaettu 
kuuteen aihepiiriin: aluksen käsittely, navi-
gointi, aluksen huolto, turvallisuus, sekalai-
set ja muut kuin suoraan veneilyyn liittyvät. 
Jokaisen aihepiirin suoritukset on edelleen 
jaettu vaikeutensa mukaan luokkiin: III, II 
ja I sekä kahden kipparitason suorituksiin. 
Koko vihkon suorittamisessa ja samalla 
Matildan kippariksi pätevöitymisessä riittää 
tekemistä vähintään kolmeksi vuodeksi, jo-
ten jos mielii kippariksi heti, kun oma ikä 
antaa myöten, suorittaminen on aloitettava 
vartiolaisesta vaeltajaksi tai johtajaksi siir-
ryttäessä.

Vaikka suurin osa vihkon suorituksista teh-
dään purjehduksilla, mukana on paljon myös 
vartioilloissa tehtäväksi tarkoitettuja suori-
tuksia. Esimerkiksi navigointi eli suunnista-
minen merellä avautuu paljon helpommin, 
kun on ensin harjoitellut merikartan käyttöä 
talvella kololla. Halukkaat vartionjohtajat 

Uusi suoritusvihko  
sullekin!

Antti Gärding
Metu

MATILDA
-UUTTA!

Mitä minuun pitää tehdä 
päästäkseni Matildan 

kippariksi?

-
ohjaajakurssi

Matildalla aktiivisena miehistön 
jäsenenä

luokkasuoritukset ja muut kippa-
reilta vaadittavat suoritukset

päiväsaikaan
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Uutiset

voivat siis alkaa järjestämään vartioilleen 
myös meriaiheista ohjelmaa. Heille järjeste-
tään luonnollisesti koulutusta ja muuta apua 
tätä varten.

Haluatko merelle?  
Kurkkaa nettiin!

Matildan sujuvan käytön helpottamiseksi 
nettisivuillemme on tehty Matildaa varten 
oma kalenterinsa. Kaikki tulevat purjehduk-
set merkitään kalenteriin, joten halutessaan 
merelle, tarvitsee vain etsiä kalenterista so-
piva purjehdus ja seurata sen ilmoittautu-

misohjeita. Linkki kalenteriin löytyy Matil-
dan sivulta.

Viime kesä jäi Matildan osalta hieman hiljai-
seksi, kun kippareita oli vain yksi. Tähänkin 
saadaan tänä kesänä parannus, kun partio-
laistemme vanhemmista Esko Sipola ja Esa 
Törmälä kipparoivat iltapurjehduksia silloin 
tällöin. Näin kippareita on jo kolme. Kippa-
reiden työnjako tulee olemaan sellainen, että 
minä Antti, lippukippari, purjehdin enim-
mäkseen kiinteän, kippariuteen nopeasti täh-
täävän porukan kanssa, kun taas Esko ja Esa 
purjehdituttavat muita lippukuntalaisia.

Tässä pieni esimerkki Matildan uuden suorituskirjan yhdeltä sivulta. 
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Uutiset

Lippukuntamme nettisivut siirrettiin toukokuussa uuteen 
osoitteeseen: www.merituuli.fi. Samalla otettiin käyttöön 

joukko uusia sähköpostiosoitteita, “pestiosoitteet”.

webmaster@merituuli.fi Nettisivujen ylläpitäjä
meripartio@merituuli.fi Meripartio-ohjaaja

lippukunnanjohtaja@merituuli.fi Lippukunnanjohtaja
sihteeri@merituuli.fi Sihteeri

rahastonhoitaja@merituuli.fi Rahastonhoitaja
akela@merituuli.fi Akela
sampo@merituuli.fi Sampo

reimari@merituuli.fi Reimarin päätoimittaja

www.merituuli.fi
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Kesän kynnyksellä Merituulessa testattiin 
vartiolaisia II- ja III-luokan riihityksissä. 
Suunnistuskartat lentelivät ja jarrut inisivät 
kun merituulelaiset kiisivät taistoon pyöräi-
lykypärät loistaen…

II-luokka

Toisen luokan riihityksessä Krisseltä ja 
Elinalta testattiin ihan kaikkia taitoja, mitä 
kakkosluokka vaatii (sekä mm. taitoa etsiä 
kananmunia kolon pihalta…). Sade piiskasi 
riihittäjiä perjantaina, mutta yörastin jälkeen 
ilma helpottui lauantaina – ainakin hieman 
:) Partiolaulut olivat ihan hyvin muistissa, 
ja suunnistaminen Raahen kaupunkikar-
toillakin onnistui. Ensiaputaitoja pitää ehkä 
hieman vielä kerrata, mutta onpahan ensi 
vuodellekin jotain tekemistä! Ja terkkuja Jo-
sefinelle, kirje tulee sitten joskus perille.

Riihitysmotto: ”Ystävyyttä yli valtamerien” 
(lähinnä siis Australiaan, ja hieman myös ja-
panilaisille bändeille…)

III-luokka

Kolmannen luokan riihittäjät hieroivat vielä 
silmiään, kun Umppa vouhotti ensimmäi-
siä rastitehtäviä. Miksikö? Siksi, että riihitys 
alkoi lauantaiaamuna kello 7! Onneksi kui-
tenkin alkoi, koska muuten riihittäjät olisi-
vat olleet metsässä vielä keskiyölläkin, niin 
monta rastia olivat vartionjohtajat riihittäji-
en päänmenoksi suunnitelleet. Kaikki taidot 
oli testattava. Nuotiohommat meinasivat 
tosin jäädä hieman puolitiehen, kun nots-
kipuut olivat laavulla turhan märkiä, mutta 
onneksi Pattijoen partiokämpällä päästiin 
valmistamaan kunnon nuotioruokaa: ham-
purilaisia! 

Mitenhän riihittäjien Pyhä Yrjö -näytelmä 
kuului? Ja löytyikö loppumatkan kartta lo-
pulta melontaretkeltä?

Onneksi olkoon kaikille riihityksen selvittä-
neille!

Toiminta

Pyörällä  
riihityksestä!

Ulla Pirkola
Metu
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Aluksi meillä oli myyjäisvuoro Citymarke-
tissa.
Sieltä lähdimme ajamaan koti Hanhikiven 
kiertäjien kämppää, jossa ei ole lämmitystä. 
Teimme ruokaa trangialla pihalla jonka ai-
kana Noora ja Tiina kaivoivat saunaan jossa 
Eva lämmitti lunta vedeksi. Söimme ja läh-
dimme kaivamaan ja pystyttämään telttaa.

Loppupäivän vietimme saunassa vaatteet 
päällä Minnaa odotellessamme. Aloimme 
lämmittää saunaa saunomiskuntoon ja vä-
syneimmät menivät nukkumaan. Saunaa 

odotellessa söimme ja pyhäjokine Sanna 
siperianhuskynsa kanssa kävi vierailemas-
sa. Kiitimme onneamme, että hän ei ollut 
saanut värvättyä apujoukkoja ensi-apu la-
vastukseen. Eli sitä ei ollut. Kun vihdoin 
pääsimme saunomaan kello oli jo 0200. 
hihhuloimme alasti laittamaan puita telt-
taan. Kolmen jälkeen aloitimme kipinät. Aa-
mulla söimme saunassa ja teimme välineitä 
rautalangasta(Jota katkoimme ruuvimeisse-
lillä) jeesusteipistä ja jätesäkeistä. Söimme 
vielä oikeaa ruokaa ja lähdimme kotiin.

Mukana olivat: Tiina, Minna, Noora, Meri, 
Lotta, Eva ja Emilia

Riihitys alkoi perjnaintaina 18.5-07 klo 16.30 
varastolta.  II-luokan riihittäjiä oli vain kak-
si, mutta aika kului rasteilla ihan mukavasti.
Aluksi selvitimme salakirjoituksen, jonka ai-
kana meidät säikäytti koira. Selvitimme sen 
ja jatkoimme seuraavalle rastille. Perjantaina 
rasteja oli neljä, joista neljäs oli yö-rasti. Siel-
lä metsästimme ulkoa maitopurkin  ja 10 ka-
nanmunaa, joista teimme lettutaikinan. Nu-
kuimme sisällä kololla ja olisimme pelanneet 
unoa, mutta kortteja ei löytynyt. Nukuimme 

hyvin ja lähdimme aamulla rasteille, joissa 
kirjoitimme kirjeen ja muistelimme laulun 
sanoja. Melkein eksyimme pari kertaa  Lau-
antaina riihitimme myös III-luokan. Ryhmiä 
oli kaksi, ja olimme yhä kahdestaan. Laavul-
le matkatessamme upposimme lätäköihin ja 
kastuimme. Tiekin oli yhtä ylämäkeä. Kun 
pääsimme perille rastin pitäjät miinustivat 
meiltä pisteitä kaikesta.

Riihityksen lopuksi olimme jo ihan väsynei-
tä ja iloisia kun pääsimme kotiin… pyörällä. 
Jalat kipeinä…

Retkellä

Leppisten retki Pyhäjoella 
31.3-1.4.

Leppikset
Metu

Pyöräriihitys
Leppikset
Metu
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Retkellä

Tulimme 10minuuttia myöhässä (siis Lau-
ra, Jenni ja Jenna), kun Salla ja Anni olivat 
siivonneet kolon PERUSTEELLISESTI 
jälleen kerran.  Heitettiin kamat sisälle ja lä-
hettiin heti Cittariin pyörillä. :D

Cittarissa oli meidän myyntivuoro ja is-
tuimme siellä ja mässättiin karkkia, Sallan 
ja Annin myydessä leivonnaisia. Laura pa-
kotti muut myymään kun Laura oli ollut jo 
aamulla siellä myymässä, kymmenestä yh-
teen ;D Mutta ei tytöt suostuneet myymään. 
Ehdittiin olla joku tunti, kun leivonnaiset 
loppuivat.

  Anni ja Salla oli kerrankin suunnitelleet 
meille ohjelmaa; KAU-

P U N K I 

SUUNNISTUKSEN! Eli johtajat lähtivät 
kololle järkkäämään paikkoja ja me vartio-
laiset lähettiin vihjeiden perusteella etsi-
mään rakennuksia/paikkoja Raahesta. Yhtä 
rastia ei löydetty kun se oli lähtenyt irti ja ei 
jaksettu ettiä niin jätettiin pari rastia välistä 
ja mentiin suoraan kololle xD

Kololla odottikin YLLÄTYS kun miro, tero, 
timo yms, olivat pelaamassa tietsikkaa sielä, 
”kotilanit” ja JESJESJES!!! Päästiin kesik-
selle yötä! (Sallalla ja annilla on nuita SUH-
TEITA ;D ) jejee, vesivessa! ei vessareissuja 
huussiin mehtään!

Eli ilta alkoi sillä kun koristeltiin paikkaa 
serpentiineillä ja ilmapalloilla koska ihqra-
xupoxuhöpönöpö Jennillä oli synttärit<3 :)
Sitten SYÖTIIN! Hamppareita, välissä sa-

laatin lehtiä ja kurkkusalaattia ja 
juustoa :D 

Sitten tytöt näkivät yhen Jonnen pi-
halla ja Sannin. Ja Salla ryntäs hala-

maan Jonnea ;D Sitten kun Sanni oli 
lähtenyt aloimme suorittaa valokuvaus-

merkkiä loppuun. (Tunnin välein kuva). 
Mutta 9jälkeen unohduimme saunaan 

juttelemaan, kun Jenna hokas että ruuat 
jää syömättä, niin Salla passitettiin hake-

maan ruokia, mitä milloinkin kellekkin. 
Sitten jatkettiin juttelemista, koska Jenni oli 

SAUNA´07
21-22.4.07

Retken nimi tulee siitä kun istuttiin puoliretkeä Kesiksen saunassa  
vaatteet päällä, sauna kylmänä.

meille ohjelmaa; KAU-
P U N K I

serpentiin
xupoxuhö
Sitten SY

Si
ha

ma
läht

merk
Mutta

juttelem
jää syöm

maan ru
Sitten jat
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n i i n 
hyvä kertomaan 

juttuja. Sitten huomattiin että 
kello oli jo yli 11. joo, pari kuvaa 
oltiin unohdettu ottaa…

Joskus 12 jälkeen Janne ja Juho 
tulivat pelamaan pullonpyöritys-
tä Sallan ja Annin kanssa, kun 
pikkutytöt lähtivät lenkille, oli-
vat kuulemma juosseet housut 
kintussa autotiellä varkaita ja varashälytti-
miä pakoon.? Sitten myöhemmin alettiin 
puhumaan syvällisiä.

Pojat lähtivät siinä 4jälkeen aamulla. Sitten 
alettiin syömään taas hampurilaisia ja mui-
takin herkkuja. Ja kun aloimme nukkumaan 
aurinko nousi. Heräsimme 10aikaan, siivo-
simme ja lähdimme pihalle, kunnes Jenna 
löytää ”varattu”-kyltin ja Laura halusi po-

settaan kameralle kyltin kanssa. Mutta sitten 
Laura pakotti Sallankin kuvaan.

Retkellä otettiin 20hienoa kuvaa, jotka ovat 
nähtävissä lippukunnan nettisivuilla: www.
merituuli.fi. Ja muutenkin oli aivan pa-
ras retki ikinä! KIITOS SPANSKUN JA 
BULKKIKSEN! <3 <3 <3 <3 <3 

terveisin:  HIIBBARIT = Jenni, Laura, Jenna, 
Salla & Anni

Kuvat: H
iibbarit

n i i n 
hyvä kertomaan

Retkellä



- 13 -

Sudarisivut

Keksi viivalle puuttuva sana niin, että se sopii 
ensimmäisen sanan loppuun ja viimeisen sanan 

alkuun. Aurinkoista kesälomaa kaikille sudareille, 
leirillä nähdään!

Esim. Herne__KEITTO__Lautanen   
eli hernekeitto ja keittolautanen

merimies________________naru
tasku__________________öljy

käsi___________________pukki
partio_________________merkki
partio_________________nuotio

sudenpennun______________hylly
Ilta_____________________laulu

Paistin___________________kahvi
Ole_____________________ruoka

Vastaukset:1.solmu 2.lamppu 3.saha 4.leiri 5.ilta 6.kirja 7.nuotio 8.pannu 9.valmis
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Vartiolaisen palsta
Oletko kuunnellut lippukuntajuoruilua 

ja johtajien matkasuunnitelmia tarpeeksi 
tarkasti? Testaa tietosi ja yhdistä johtaja 

ja matkakuvaus!

d) Ida

1) Olen pian jo tulossa reissustani! Kävin kurkkaamassa kuinka 
koalat rimpuilevat ja kengurut loikkivat. Tämä maa ei ole USA, 

vaikka täällä englantia puhutaankin…

2) Bonjour! Minä ajattelin piipahtaa Keski-Euroopassa vajaan 
vuoden verran ja tutustua Pariisin kevääseen. Onkohan Mona 
Lisa vielä paikallaan Louvre’ssa? Lukio-opiskelut jatkuvat taas 

palattuani maailmanmatkaltani!

3) Hej då! Minä lähden vuodeksi Nousevan Auringon Maahan 
ottamaan selvää, mitä Sapporoon kuuluu. Vaihtovuoden aikana 

ajattelin myös tutustua japanilaisiin kouluihin, ja kenties jopa 
työskennellä kansainvälisessä koulussa tuossa maassa…

4) Konnichi wa! Tulevan ekonomin on hyvä tietää kaikenlaisia 
asioita Aasian kaupasta ja kulttuureista. Japani on mulle en-

nestäänkin tuttu maa, joten ei muuta kuin Sayonara vaan teille 
kaikille, mä lähden Sapporoon!

a) Tiina

b) Umppa

c) Tero ?Mahtaakohan 
kukaan enää 
muistaakaan 

miltä Ida näyt-
tää? ;) 
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Juorut



Ö Etsivä löytää

Elämän parhaat asiat 
ovat kuin unohtunut hillopurkki…

joka odottaa löytymistä 
komeron hyllyllä.

Lähde: A.A. Milne: Tikrun pieni kirja pomppimisesta

  Ö aapisen laidasta


