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Kaikki puhuvat siitä kuinka mukavaa on kun tulee kesä ja lämmintä, mutta onhan 
mukavaa että syksykin tulee. Silloin nimittäin alkaa partiokokoukset. Kun kesäleiri 
on ohitse alkaa odottamaan jo kokouksia että pääsee taas partioon. 

Vaikka eihän partiosta mitään lomaa edes ollut. Ensin kesäkuussa oli Suurjuhla, 
sitten johtajat pitivät kahvilaa Iso-Kraaselissa ja lopuksi vielä juhlakesäleiri Fantis-
sa. Monesta kesätapahtumasta voit lukea reimarin sivuilta. Jossain vaiheessa aloin 
miettimään, että kun koko kesä on ollut täynnä erilaisia tapahtumia niin mitä teen 
nyt kun ne loppuvat syksyllä. Sitten menin ammentaille ja sieltä tullessa ongelmaa 
ei enään ollutkaan. Merkkasin kalenteriin lippukunnan ysikymppiset, syysleirin, 
hiipparin ja pari kurssia. Ja huomasin että partio täyttää minun syksyni jo aika lail-
la. Siihen vielä viikottaiset kokoukset päälle ja kouluakin on vielä joitakin vuosia 
jäljellä. (;

Kaikki ovat varmasti tietoisia siitä että tänä vuonna meidän lippukunnassa on eri-
lainen tilanne kun kolme johtajaa on muilla mailla. Ulla ja Tero viettävät vuotta 
Japanissa ja Tiina on vaihto-oppilaana Ranskassa.  Siispä oli aika uusia Reima-
rin toimittajakokoonpanoa.  Minä sain tehtäväksi olla ensimmäisenä päätoimittaja 
mutta muutkin saavat vuoronsa. Vähän aikaa päätoimittajana toiminut Ville rupesi 
taittajaksi. Vaikka reimarissa onkin nyt uudet toimittajat niin älkää huoliko lupaam-
me pitää reimarin ilmeen yhtä hienona kuin ennenkin.  

 

Ps. Haastan  jokaisen vartion ja lauman jokaista jäsentä keksimään itselleen par-
tionimen seuraavassa kokouksessa. 

Hauskaa ja partiontäyteistä syksyä ! 

 Pääkirjoitus

 Kesä meni. Syksy tuli.
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnan-
johtaja
Kirsi Indren

Syksy on yhtä juhlaa! 

Nyt se alkaa olla jo ohi. Kesä nimittäin. Monenlaista par-
tiokivaa ehti tänäkin kesänä olla. Päällimmäisinä varmaan 

kaikilla mielessä lippukuntamme juhlaleiri, joka sujui parem-
min kuin hyvin, vaikka välillä säät eivät olleetkaan sellaiset mitä 
olimme leiriä varten tilanneet. Sen sijaan alkukesästä olleessa 
suurjuhlassa meille paistoi aurinko täydeltä terältä ja ainakin 
allekirjoittanut nautti täysin siemauksin ensimmäisistä helteistä. 
Ja olihan se komean näköistä kun 16 000 partiolaista marssi 
ykköset yllä paraatissa.

Nyt onkin sitten aika suunnata uusiin kuvioihin ja tunnelmiin. 
Laumoilla ja vartioilla ovat kokoukset jo alkaneetkin ja tänä 
syksynä lippukunnassa taitaa olla lähivuosiin nähden ennätys-
määrä väkeä. Myös johtajistomme on hyvin voimissaan ja olem-
mekin saaneet joukkoomme monta reipasta ja innokasta uutta 
johtajaa ja vaeltajaa.

Sen lisäksi että partioliike täytti tänä vuonna 100 vuotta, on 
oma rakas Merituulemmekin jo kunniakkaasti 90-vuotias. Sitä 
pääsemme vielä syksympänä juhlimaan oikein kunnolla 23.9. 
Toivottavasti kaikki saapuvat silloin paikalle viettämään mu-
kavaa juhlaa.

Itselleni tämä partiosyksy on monellakin tapaa erilainen kuin 
aikaisemmat. Uusia haasteita ainakin on luvassa kun minut 
pestattiin lippukunnanjohtajaksi. Kiitos luottamuksesta! Odo-
tankin jo innoissani mitä kaikkea uutta saan kokea ja oppia tul-
evan kauden aikana.

Oikein hyvää partiosyksyä kaikille uusille ja vanhoille Meritu-
ulen jäsenille!

-Kipa-



Lpkj:n tervehdys Pikapuhelu
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Moikka Paukku ! On kuulunut 
huhuja että  Raahen 90-vuotiasta 
partiotoimintaa juhlittaisiin syysk-
uussa. Minkälaisesta juhlasta on 
oikein kyse? 

Kyse on tosiaan meidän lippukunnan 
tai tarkasti ottaen raahelaisen parti-
otoiminnan 90-vuotisjuhlasta. Kyl-
lähän niin pitkää partiotaivalta pitää 
tietysti juhlia. Myös Suuntima´07 juh-
laleiri oli osa lippukunnan 90-vuotisen 
taipalen juhlimista, mutta lippukun-
nassa halutaan juhlistaa pitkää partio-
taivalta leirin lisäksi muutenkin. 

No haluatko paljastaa jotain päivän 
ohjelmasta ?

Juhla alkaa juhlajumalanpalveluksella 
klo 10 Raahen kirkossa. Sen jälkeen 
seurakuntakodilla on lounas ja kakku-
kahvit. Juhlalounaan jälkeen meillä on 
juhlaparaati Raahe-salille. Raahe-sal-
issa on pääjuhla, joka alkaa paraatin 
jälkeen klo 13.30.
Merituulihan ei ole 90-vuotias vaan 
Raahelainen partiotoiminta. Minkälais-
ta partiotoimintaa Raahessa on ollut 
ennen Merituulta ?

Raahessa oli kaksi lippukuntaa Raa-
hen Sissipojat ja Raahen Tytöt. Raa-
hen Sissipojat perustettiin 1917 ja 
Raahen Tytöt 1918. Lippukunnilla 
oli yhteistyötä, kuten paljon yhteisiä 
leirejä. Lippukunnat yhdistettiin 1977 
Merituuleksi. Merituulen historia on 
kuitenkin aina katsottu alkaneeksi 

sieltä alusta lähtien eli 1917 vuodesta. 

Keitä juhlaan on tulossa, onko tu-
lossa kutsuvieraita ? 

Juhlaan ovat tervetulleita tietysti kaikki 
lippukuntalaiset perheineen. Lisäksi 
juhlaan on kutsuttu vanhoja lippuku-
ntalaisia, piirin väkeä, kummilippukun-
nat, yhteistyöjärjestöjä sekä kaupungin 
ja seurakunnan edustajat.

Kun järjestetään tälläinen juhla niin 
minkälaisia järjestelyjä juhla on 
vaatinut ja onko niitä ollut vaikeaa 
hoitaa sieltä Tampereelta ? 

No, onneksi puhelin ja sähköposti 
toimivat ja meillä aktiivista porukkaa 
myös Raahessa auttamassa juhla-
järjestelyissä.

Ja vielä tärkein. Milloin on juh-
lapäivä ? 

Juhlapäivä on sunnuntai 23.9. Lait-
takaahan kaikki se kalentereihinne!

Pauliina “Paukku” 
Tuomi

Raahelaista partiotoimintaa juhlitaan syyskuussa. 
Reimarin toimitus otti selvää mitä kaikkea juh-
lassa tapahtuu ja miksi me edes juhlimme. Ha-

astattelimme asiasta juhlan päätekijää Paukkua. 



Mikä on SINUN uusi ikäkautesi?

Sinäkin voit pian kuulla itseäsi kutsuttavan seikkailijaksi tai vaikkapa samoajaksi sillä nyky-
isen kolmen ikäkauden tilalle on tulossa piakkoin viisi uutta ikäkautta. Ikäkausien mukana 
uudistuu myös ohjelmat ja tiedossa onkin siis entistä enemmän suunniteltua toimintaa en-
tistä vanhemmille ryhmille. Uudet ikäkaudet otetaan käyttöön lippukunnissa, kuten myös 
meillä, viimeistään vuonna 2010.

Mistä on oikein kysymys?

Suomen Partiolaisten tavoitteena on uudistaa ikäkausirakennetta jotta tunnistettaisiin 
ikäkausien tarpeet entistä paremmin ja voitaisiin ottaa paremmin huomioon tyttöjen ja 
poikien erilaiset tavat toimia eri ikäkausina. Samalla halutaan tarjota entistäkin enemmän 
mielenkiintoista ohjelmaa lapsille ja nuorille. Ohjelmaa joka saa heidät pysymään toimin-
nassa mukana entistä pidempää. 

Lähde ja lisätietoa: www.partio.fi/ohjelmauudistus 

Pekka Kuru
Metu

SUDENPENTU, SEIKKAILIJA, TARPOJA, SAMOAJA, VAELTAJA... SP LANSEERASI UUSIEN 
IKÄKAUSIEN NIMET VIIMEINKIN SUURJUHLASSA TAMPEREELLA. VANHAT IKÄKAUSINIMET 
JA –OHJELMAT JOUTUVAT PIAN ROMUKOPPAAN, KUN UUDISTUSTEN TUULET ALKAVAT PU-
HALTAAN MYÖS LIPPUKUNNISSA UUDEN IKÄKAUSIOHJELMAN MYÖTÄ.  
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Uutiset
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Noora Vainio
Metu

Partioparaati 10.06.07

Paraatiin järjestäytyminen aloitettiin 
partiomessusta. Sieltä piiri kerrallaan 
poistuttiin järjestäytymiseen. Meidän 
lippukunta marssi Oulun suuntovelj-
ien kanssa, joilla oli liian pieni joukkio 
omana lippukuntana marssimiseen. 
Kuin ihmeen kaupalla meidänkin lip-
pukunta sai aikaan jonkinlaisen ne-
lirivin. Harjotuksissa kun se oli vähän 
niin ja näin.
Joka puolella kuului partiohuutoja. 
Erotin joukosta ainakin Hanhikiven 
kiertäjien huudot ja Satakunnan piiri-
huudon. Kaikkien pitäisi ainakin tämä 
huuto tunnistaa:
    ”Mistä tuulee?”
    ”Mereltä tuulee!”
    ”Mikä tuuli?”
    ”Merituuli!”
    ”Mistä?”
    ”Raahesta”
  

Saavuttiin alueelle jossa huuto piti lo-
pettaa, ja kääntää päät tervehtimään 
Sauli Niinistöä, joka seisoi porottavas-
sa auringonpaisteessa ihan vain meitä 
partiolaisia tervehtiäkseen. Niinistön 
tervehtimisen jälkeen paraati jatkui 
vielä vähän matkaa, ja päättyi koululle 
jossa ruokailimme.

Kuvat:Kalle Rapi, Joel Nytker

Tapahtumat
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Lähdimme aamulla bussilla Pyynikin harju-
lle. Olimme pukeutuneet 
agenteiksi, salapoliiseiksi, poliiseiksi, ti-
etäjiksi ja 
tiedemiehiksi, noidiksi, velhoiksi, super-
sankareiksi ja 
taruolennoiksi. Kaikilla oli oma kykynsä. 
(kuten taruolennoilla 
parantaminen.                                                                                       
                          Siellä jonotimme ja luimme 
Tamukeista, Tramagonista,MiGistä. Piti 
varoa Tamukeja 
ja Tramagonia. MiG auttoi jos tarvitsi apua. 
Saimme kartat joihin oli merkitty rastit ja 
ensimmäinen polku. Rastit eivät menneet 
järjestyksessä joten jouduimme 
kulkemaan ympäri harjua. Kaikilla ei ollut 
saman väristä reittiä, 
jollain oli ruskea toisilla taas sininen ja kol-
mansilla vihreä. 
Kuljimme ympäriinsä etsimässä riimejä joilla 
voisimme pelastaa B-P:n madon reiästä. 
Kuljimme ympäriinsä paahtavassa helteessä, 
ja välillä jouduimme Tamukien hyökkäysten 

kohteeksi ja jouduimme parantamaan 
toisia. Tamukien pääpahis Trama-
gon oli piilossa jonkin sähköpöntön 
takana, eikä tehnyt muuta kuin 
pelotteli viattomia larppaajia.                                                                                         
 Riimejä oli kolme, ja ne muodostivat 
yhdessä koodin, jonka avulla B-P saataisiin 
ulos sieltä madonreiästä. Harju oli pitkä, 
ja sitä pitkin piti kulkea pitkiäkin matkoja. 
Mikäli vastasit edellisellä rastilla väärin, ja 
menit seuraavalle, siellä luki, että vasta-
sit väärin, ja jouduit matkaamaan pitkän 
matkan takaisin edelliselle rastille.
Kun vihjeet olivat selvillä, piti mennä 
“kuvagalleriaan”, jossa oli eri taideteoksia. 
Vihjeet kuvailivat jotain taideteosta, ja se 
piti etsiä parinkymmenen muun joukosta. 
Kun kuva oli löydetty, piti mennä telttaan, 
josta lähdettiin aluksikin, kertomaan ratkai-
susta. Mikäli ratkaisu oli oikein, sai lähteä 
syömään, mikäli ei, piti palata takaisin. Niin 
ei onneksi käynyt.

Partioparaati
-Vartiolaisten ohjelma

Vartio Z
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Maailmanjamboree

-38 000 partiokaveria ja muutamat hyvät juhlat

Englannissa tänä vuonna järjestetty 21. 
maailmanjamboree oli partioliikkeen 
satavuotisen taipaleen kunniaksi erity-
isen mahtava. Paikkana oli 50 kilometrin 
päässä Lontoosta sijaitseva Hylands 
Park. Valtava, 2,6 neliökilometrin 
suuruinen telttakaupunki kohosi hyvin 
hoidetulle puistonurmelle. Mukana 
oli partiolaisia 158 maasta. Suomen 
joukkueen koko oli yli tuhat henkeä: 
kuusitoista 14-17 –vuotiaiden leirilip-
pukuntaa ja palvelutehtävissä toimineita 
aikuisia partiolaisia. 

Oma leirilippukuntani oli nimeltään 
Taimen ja siinä oli partiolaisia Oulusta, 
Limingasta, Kajaanista, Kuopiosta, 
Siilinjärveltä ja Joensuusta. Harvat 
tunsivat toisensa entuudestaan. Siksipä 
jamboreeta edeltävänä vuonna pidimme 
neljä viikonlopun mittaista ennak-

kotapaamista. Lähtöpäivän koittaessa 
bussiin nousi aika hyvä kaveriporukka. 
Uudet partioystävät, sekä suomalaiset 
että muunmaalaiset, olivatkin jambo-
reen parasta antia.
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Iku Merikalla 
Metu

Kuva:Janne Seppänen

LeirilläTapahtumat
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Kaikki suomalaiset leirilippukunnat 
pystyttivät omat savunsa eri alaleirei-
hin. Meidän naapureinamme alaleiri 
Oasiksessa oli englantilaisia, saksalai-
sia ja srilankalaisia. Lähellä asusti 
myös japanilaisia, bangladeshilaisia, 
hollantilaisia, amerikkalaisia ja sveit-
siläisiä. Muihin tutustuttiin rennosti 
vapaa-aikana vaikka nettikahvilassa, 
mielenkiintoisissa ohjelmapisteissä 
sekä suurissa ja vähän pienemmissä 
juhlissa. 

Suuria, koko jamboreen yhteisiä 
juhlia olivat pääareenalla järjestetyt 
spektaakkelimaiset avajaiset, Sunrise 
Seremony sekä tietysti päättäjäiset ilo-

tulituksineen. Iltaisin alaleireissä bile-
tettiin vapaamuotoisemmin. Elokuun 
ensimmäisenä vietettiin partioliikkeen 
satavuotisjuhlia auringon noustessa. 
Brownsean saarella, jossa Baden-
Powell järjesti ensimmäisen partiolei-
rin vuonna 1907, Englannin parti-
olaisten johtaja Peter Duncan puhalsi 
BP:n Kudu-antiloopin sarvesta teh-
dyllä torvella tervehdyksen partioliik-
keen uudelle vuosisadalle ja Hylands 
Parkissa kaikki osallistujat uudistivat 
partiolupauksensa juhlallisesti.

Maailmanjamboreen avajaiset Hylands Parkin pääareenalla 28.7.2007.
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LeirilläLeirillä
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Maailmanjamboreen avajaiset Hylands Parkin pääareenalla 28.7.2007.

Vesipyssylabyrintistä juhlailtanuotioon
-Suuntimalla leireiltiin keskustan kupeessa

Viime kesän yksi kohokohta eli Suuntima´07-
juhlaleiri poikkesi hieman lippukuntamme 
aiemmista kesäleireistä. Tällä kertaa emme 
leireilleet kummilippukuntien kanssa yh-
dessä tai olleet piirileirillä. Leiri ei myöskään 
ollut kaukana taajamasta tai Raahen ulko-
puolella niin kuin yleensä, vaan tällä kertaa 
leiripaikkana oli Fantti. Leirin rakentaminen 
Fantin pellolle metsän kupeeseen ja meren 
viereen onnistui mainiosti, ja tilaa oli hy-
vin teltoille, maastoleikille ja vieressä meri 
melontaa ja muita vesiaktiviteettejä varten. 
Leiripaikka sai kiitosta etenkin sudenpentu-
jen vanhemmilta. Muutamat kertoivat, että 
perheen sudari uskalti lähteä ensimmäiselle 
partioleirilleen leiripaikan ollessa lähellä ko-
tia.

Suuntima´07 kokosi reilut 60 merituule-
laista leireilemään. Lisäksi Suuntimalle osal-
listui useita avuliaita vanhempia auttamaan 
muonituksessa, ensiavussa, leirirakentelussa, 
tavaroitten roudaamisessa ja yövalvonnassa. 
Leirinjohtajana olikin ilo nähdä mukana 
myös uusia vanhempia. Myös partiossa tar-
vitaan vanhempien apua, ja mukaan voi tulla 
rohkeasti, vaikkei itsellä olisikaan partio-
taustaa. Lisäksi keskiviikon juhlailtanuotiolle 
osallistui iso joukko leiriläisten vanhempia, 
sisaruksia ja isovanhempia.

Leirillä melottin lpk:n kanooteilla.
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Kaikki suomalaiset leirilippukunnat 
pystyttivät omat savunsa eri alaleirei-
hin. Meidän naapureinamme alaleiri 
Oasiksessa oli englantilaisia, saksalai-
sia ja srilankalaisia. Lähellä asusti 
myös japanilaisia, bangladeshilaisia, 
hollantilaisia, amerikkalaisia ja sveit-
siläisiä. Muihin tutustuttiin rennosti 
vapaa-aikana vaikka nettikahvilassa, 
mielenkiintoisissa ohjelmapisteissä 
sekä suurissa ja vähän pienemmissä 
juhlissa. 

Suuria, koko jamboreen yhteisiä 
juhlia olivat pääareenalla järjestetyt 
spektaakkelimaiset avajaiset, Sunrise 
Seremony sekä tietysti päättäjäiset ilo-

tulituksineen. Iltaisin alaleireissä bile-
tettiin vapaamuotoisemmin. Elokuun 
ensimmäisenä vietettiin partioliikkeen 
satavuotisjuhlia auringon noustessa. 
Brownsean saarella, jossa Baden-
Powell järjesti ensimmäisen partiolei-
rin vuonna 1907, Englannin parti-
olaisten johtaja Peter Duncan puhalsi 
BP:n Kudu-antiloopin sarvesta teh-
dyllä torvella tervehdyksen partioliik-
keen uudelle vuosisadalle ja Hylands 
Parkissa kaikki osallistujat uudistivat 
partiolupauksensa juhlallisesti.

Maailmanjamboreen avajaiset Hylands Parkin pääareenalla 28.7.2007.
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Maailmanjamboreen avajaiset Hylands Parkin pääareenalla 28.7.2007.

Vesipyssylabyrintistä juhlailtanuotioon
-Suuntimalla leireiltiin keskustan kupeessa

Viime kesän yksi kohokohta eli Suuntima´07-
juhlaleiri poikkesi hieman lippukuntamme 
aiemmista kesäleireistä. Tällä kertaa emme 
leireilleet kummilippukuntien kanssa yh-
dessä tai olleet piirileirillä. Leiri ei myöskään 
ollut kaukana taajamasta tai Raahen ulko-
puolella niin kuin yleensä, vaan tällä kertaa 
leiripaikkana oli Fantti. Leirin rakentaminen 
Fantin pellolle metsän kupeeseen ja meren 
viereen onnistui mainiosti, ja tilaa oli hy-
vin teltoille, maastoleikille ja vieressä meri 
melontaa ja muita vesiaktiviteettejä varten. 
Leiripaikka sai kiitosta etenkin sudenpentu-
jen vanhemmilta. Muutamat kertoivat, että 
perheen sudari uskalti lähteä ensimmäiselle 
partioleirilleen leiripaikan ollessa lähellä ko-
tia.

Suuntima´07 kokosi reilut 60 merituule-
laista leireilemään. Lisäksi Suuntimalle osal-
listui useita avuliaita vanhempia auttamaan 
muonituksessa, ensiavussa, leirirakentelussa, 
tavaroitten roudaamisessa ja yövalvonnassa. 
Leirinjohtajana olikin ilo nähdä mukana 
myös uusia vanhempia. Myös partiossa tar-
vitaan vanhempien apua, ja mukaan voi tulla 
rohkeasti, vaikkei itsellä olisikaan partio-
taustaa. Lisäksi keskiviikon juhlailtanuotiolle 
osallistui iso joukko leiriläisten vanhempia, 
sisaruksia ja isovanhempia.

Leirillä melottin lpk:n kanooteilla.
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Leirin ohjelma oli tietysti partiomaista 
ja toiminnallista erilaisine rasteineen, 
kaupunkikisoineen ja haikkeineen. 
Tällä kertaa haikilla ei kuitenkaan 
kävelty, vaan melottiin. Ainoa harmil-
linen seikka ohjelmaa ajatellen oli li-
ian kova tuuli, minkä vuoksi kolmena 
ensimmäisenä leiripäivänä Matildalla ei 
päästy lainkaan purjehtimaan. Turval-
lisuustekijät on kuitenkin aina otettava 
huomioon ohjelmassa. Yksi leirin su-
osikkiohjelmanumero oli vesipyssylab-
yrintti. Vaikka torstai ei ollutkaan tosi 
helteinen, vesipyssylabyrintti kokosi 
yli kahdeksi tunniksi pikku sudareista 
vartiolaisiin ja isoihin johtajiin innos-
tuneita pelaajia. Vesipyssyilyn jälkeen 
kukin vaihtoi kiltisti kuivat kamppeet 
päälle, kun vihelsin maastoleikin alka-
vaksi.

Partioleireillä johta-
jat ja vaeltajat 

järjestävät tietysti ohjelmaa pienem-
mille, mutta Hakuna matata –kesäleirin 
tavoin Suuntimallakin oli myös johta-
jille suunnattu ohjelma. Esko oli jälleen 
kerran suunnitellut hienon johtajakisan, 
jossa päästiin niin syömään munkkeja 
ilman käsiä kuin tekemään nopeasti lin-
tupönttöä ja melomaan – sekä uimaan 
vaatteet päällä. Voittajakaksikoksi selvi-
ytyivät Antti ja Jonas.

Leirinjohtajana haluan kiittää lämpimäs-
ti kaikkia leirille osallistuneita ja erityis-
esti oivaa leiristaabia eli Elinaa, Eskoa, 
Kipaa, Umppaa, Teroa, Pikku-Ullaa ja 
Anttia. Lisäksi suurkiitokset loistaville 
pääkokeille, Elisalle ja Lekelle sekä näp-
pärälle leiristaabin apurille Päiville.
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Juhlaleiri Suuntima

Maanantaina, kun saavuimme leiriin, meitä 
odotti jo upea leiriportti. Leiri aloitettiin 
tuttuun tapaan teltan pystytyksellä. Hetken 
vapaa-aikaa vietettyämme ja syötyämme 
päivälliseksi hyvää ruokaa lähdimme Tekun 
saunalle painamaan kasseja. Kasseissa on 
hienot Merituuli-logot. Tosin oman kassin 
tunnistamisessa saattanee tulla ongelmia.

Tiistaiaamun aloitimme sateisessa ilmassa 
solmuvyön väsäämisellä. Homma tuntui alk-
uun hirveän vaikealta, mutta helpottui, kun 
oppi solmun. Lounaan jälkeen lähdimme 
Pitkäänkariin suunnistamaan. Rasteja oli 
vain muutama ja aikaa suhteelisen paljon. 
Kartatkin olivat osalle jo entuudestaan tut-
tuja, joten suunnistus sujui.

Keskiviikkona lähdimme jälleen painamaan 
kasseja, tällä kertaa johtajille. Kassin pain-
aminen oli paljon helpompaa nyt kuin 
ensimmäisellä kerralla. Vähän sateisena il-
tapäivänä lähdimme kaupunkiin suunnista-
maan. Ohjeiksi meille annettiin, että vihjeet 
eli valokuvat löytyvät kirkolta. ”Tuohan on 
siinä!”, ”Niin onkin.”. Toisin sanoen suun-
nistus sujui paria rastia lukuun ottamatta 
hyvin.

Jo hieman aurinkoisempana torstaina aloiti-
mme päivän rasteilla: halon hakkuu, ensiapu 
ja melonta olivat kaikki suhteelisen mukavia 
rasteja. Päästiin purjehtimaan pikaisesti Ma-
tildallakin. Lounaan jälkeen leikittiin vesiso-
taan labyrintissä ja aloitettiin maastoleikki. 
Maastoleikissä ihmiset sidottiin yhteen ja 

sitten lähdettiin etsimään partiomaakortteja. 
Herkullisen päivällisen jälkeen lähdimme vi-
hdoin melontahaikille. Meloimme pienessä 
tuulessa ja liikuimme rastilta toiselle melko 
nopeasti. Viimeinen rasti oli yörasti kololla, 
ja yö sujui melkein hyvin laavussakin. 

Perjantaina oli sitten johtajakisa ja leirin 
purkua.

Noora Vainio
Metu

Kuva: Markus Lehto

Leirillä Leirillä



Purjehtimassa
Kraaselin kesäkahvila

Perjantaina kokonnuuimme meripelasta-
jien majalle, siis ne jotka ei olleet 
myymässä makkaroita tai tulleet myöhem-
min. Siellä leivoimme pullaa ja lähdimme 
meripelastajien kyydillä kohti Iso-Kraase-
lia. Siellä tutkimme paikkoja, ja kan-
noimme tavaraa. Myöhemmin aloimme 
paistaa makkaraa nuotiolla ja pystytimme 
myös teltan.

Launtaina kun heräsimme osa 
lähti Matildalle, ja me muut 
jäimme valmistelemaan kahvi-
laa. Kahvilan pidon oheessa me 
teimme ruokaa ja pelasimme 
unoa ja trivial pursuitia. Purje-
hdus porukka juuttui sumuun 
mutta kyllä nekin sieltä loppujen 
lopuksi pääsi. 

Illalla lähdimme meripelastaj-
ien majalle saunomaan ja pais-
tamaan lättyjä. Samalla vähän 
siivoilimme meripelastajien lei-
rin sotkuja. Palasimme saareen 
nukkumaan.

Aamulla pistimme jälleen kahvilan py-
styyn, ja asiakkaitakin kävi ihan kivasti. 
Oli hyvä sää ja pelailimme välissä pihalla 
mölkkyä tai otimme muuten vaan au-
rinkoa. Valmistettiin lisää hyvää ruokaa, 
ja aloimme siivoilla. Purimme teltat ja su-
untasimme kohti meripelastajien majaa.
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Purjehtimassa
Purjehus 9.8.07

Saavuttiin rantaan viiden maissa, kippari myöhässä. Meidät pistettiin töihin ja Antti 
ja Ville K vaan komenteli. Kiinnitettiin purjeet ja irrotettiin Matilda laiturista. Lau-
ra irrotti keula- ja Noora peräköyden. Ville käynnisti moottorin, ja suuntasimme 
merelle päin. 

Nostimme purjeet Miilukankaan edustalla, ja lähdimme luovimaan kohti Roskaa. 
Tuulta oli heikosti, mutta kyllä me sinne Roskaan päästiin. Hitaasti mutta varmasti 
etenimme kohti Päärtiä, eikä välttämättä niin varmasti kun me oltiin ruorissa. 
”Hups, siinä vilahti eka viitta (se punanen/vihreä tolppa),” kommentoi Laura 
ohjauspinnassa. Juteltiin mukavia ja siinä välissä kiristettiin ja löysättiin ja taas 
löysättiin ja kiristettiin skuuttiköysiä.

Sitten kierrettiinki jo purjehtijoitten amisympyrä eli Päärtin tolppa. Suuntasimme 
takaisin päin. Luovittiin kohti satamalaituria, tällä kertaa vähän nopeammin. 
Ohjaaminen meinasi välillä lörpötellessä unohtua, mutta kunhan ei kaaduttu niin 
kaikki hyvin. Aika kului nopeasti ja kohta olikin jo aika laskea purjeet. Se sujui ihan 
hyvin, mutta Ville meinasi törmätä poijuun
.
Laura hääri moottorin kanssa ja Noora valmistautui kiinnittämään keulaköyden. 
Laura kiinnitti peräköyden ja kohta oltiinkin laiturissa. Aloimme pakata purjeita, ja 
kiitos Villen me ei olla siellä enään. Pakattiin niitä silti varmaan tunti. Antti merk-
kasi meille muutaman suorituksen Matildan suoritusvihkoon, ja sitten kotia. Vih-
doin ! 

Noora Vainio
Metu
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Sudarisivut

1. Työväline jolla puita halotaan   
2. Viime kesän juhlaleiri    
3. Sudenpennun lyhenne   
4. Toiselta nimeltä haikki   
5. Siihen pakataan tavarat leirille lähtiessä   
6. Valvoo teltassa ettei kamina sammu    
7. Kun oman laumalaisten kanssa lähdetään yöksi tai vain päiväksi luontoon                     
8. Talvella teltassa lämmittämässä                                                                                     
9. Tuli jossa paistetaan vaikka makkaraa                                                                               
10. Työväline jolla vuollaan puuta 

Keskelle:Sudenpentu.  1.Kirves 2.Suuntima3.Sudari 4.Vaellus 5.Rinkka 6.Kipinämikko 
7.Retki 8.Kamina 9.Nuotio 10.Puukko
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Vartiolaisen palsta
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1.Kuinka monta vuotta Merituuli täytti tänä vuonna?
a) 85v
b) 100v
c) 90v

2.Kuka perusti partion?
a) Poden
b) Baden Powel
c) Baden Povel

3. Kuka pelasti prinsessan lohikäärmeeltä?
a) Hullu Yrjö
b) Pyhä Yrjänä
c) pyhä Yrjö

4.Paljonko on tullut kuluneeksi partion perustamisesta?
a) 200v
b) 110v
c) 100v

5. Vartio-osaston johtajan nimi(ke?) oli..?
a) Sampo
b) Kantele
c) Akela

6. Partiolaisten sinivalkoisen leirilakki oli nimeltään?
a) Kyösti
b) Väiski
c) Väinö

7.Lpk on lyhennys sanasta:
a) Lippukunta
b) Lappukyttä
c) Lippuluukku

8.Ja partio tunnus on?
a) Ole reipas
b) Ole iloinen
c) Ole valmis
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Ö   Ö aapisen laidasta

Pois nyrpeä nenä,
tee kiukulle tenä,
pahan tuulenkin alla,
anna ilolle valta.


