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 Pääkirjoitus

Rakas joulupukki

Jos olisi mitenkään mahdollista, toivoisin joululahjaksi uuden, hienon ja en-
tistä lämpimämmän untuvamakuupussin. Talvileirillä olisi mukavaa muistella 
joulua, kun olisi lämmin olo. En haluaisi vaivata, mutta olisi myös mukavaa 
saada ladattavia pattereita otsalamppuun, ne tahtovat loppua aina silloin, 
kun hätä on suurin. Tontuthan osaavat varmaankin tehdä makuupussin ihan 
helposti. Niin käteviä kun ne tuntuvat olevan. Olen ollut ainakin omasta 
mielestäni kohtuullisen kiltti tänä vuonna, joten minun ei tarvitse pelätä 
ovatko tontut tarkkailleet minua. 
Onhan sinullakin partiolaisten adventtikalenteri, vaikka varmasti muistat 
päivät jouluun ilman sitä. Kalenterissa on kuva sinun talostasi siellä kor-
vatunturilla. Tänään seitsemästoista joulukuuta on vain seitsemän luukkua 
avaamatta. Alkaa jo vähän jännittämään. Jännittääkö sinua, vaikka olet 
kulkenut talosta taloon jo niin monta joulua ettei kukaan tiedä tarkkaa luku-
määrää. 
Ihmettelen aina, että miten voit muistaa kaikkien lasten ja aikuisten nimet, 
iät ja harrastukset. Mutta yksi erityinen kysymys on mietittänyt minua tässä 
lähiaikoina, miten sinusta tuli joulupukki. Synnytäänkö sellaiseksi vai tuleeko 
se perintönä. Tullaanko joulupukiksi samalla tavalla kuin kuninkaaksi. 
Oletko sinä kenties jo joulupukki kolmannessa sukupolvessa, vaihtuuko 
joulupukki salassa niin ettei asia pääse vuotamaan julkisuuteen. No ehkäpä 
sinä olet vain yksi ainoa oikea joulupukki, joka on joskus päättänyt ryhtyä 
yleiseksi hyväntekijäksi. Nähdäänhän kuitenkin jouluaattona ! 

Kinkuntäyteistä Joulua toivottaen 
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnan-
johtaja
Kirsi Indren

Ei itkeä saa, ei meluta 
saa..

On taas se aika vuodesta jolloin ikkunoihin alkaa 
ilmestyä jouluvaloja ja kaupoissa soivat joululaulut. 

Maakin on valkoisena (ainakin vielä tätä kirjoittaessani) ja 
joulukalenterista on saanut avata jo muutaman luukun.
   Vielä ei ole myöhäistä olla kilttinä, tontut eivät ole ehti-
neet tehdä loppuraporttia Joulupukille. 
   Myös meillä patiossa, kuten Korvatunturilla, arvostetaan 
lähimmäisenrakkautta. Onhan yksi ihanteistamme auttaa 
ja palvella. Eikä se välttämättä vaadi muuta kuin ystäväl-
lisen hymyn vastaantulijalle tai äidin auttamista joulusi-
ivouksessa.
Hyvää mieltä pääsimme jakamaan myös itsenäisyyspäivän 
soihtukulkueessa. Mikäs sen komeamman näköistä kuin 
kymmenet reippaat tytöt ja pojat marssimassa soihdut ja 
lyhdyt kädessään
pimeässä talvi-illassa!
   Meillä on takana upea ja toiminnantäytteinen juhlavuosi, 
jonka päättymistä saamme viettää perinteisessä puurojuh-
lassa nauttien herkullista riisipuuroa ja katsellen laumojen 
ja vartioiden upeita esityksiä. Eikä tietenkään pidä uno-
htaa juhlavaa lupauksenantoa sekä monen jännittämää 
Hiipivän haamun voittajien julistamista.

Toivotankin kaikille oikein mukavaa ja rentoa joulun odo-
tusta ja nähdään taas ensi vuoden puolella!

Pipari kädessä joululauluja hyräillen:
                                                                -Kipa-
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Matilda-kuulumisia

Viime kesä sujui onnistunees-
ti, vaikka alkoikin jälleen 
hieman myöhässä. Kahden 
uuden kipparin voimin 
meripeninkulmia kertyi 171, 
mikä on viidenneksen en-
emmän kuin ensimmäisenä 
kesänä. Tavoitteena oli vain 
parantaa tulosta ja siinä on-
nistuttiin. Matildalla purjehti 
35 merituulilaista ja erityisen 
tyytyväinen olen tuoreiden 
johtajien mukanaolointoon.
     Uusi suoritusvihko saatiin 
käyttöön ehkä hieman kangis-
tellen, mutta saatiin kuitenkin. 
Moni taisi yllättyä suoritusten 
saamisen vaikeudesta. Kyllä 
niitä vielä saa, mutta myös 
kippareilla  menee aikaa vihk-
oon totutellessa.

    Ensi kesänä jatketaan 
samalla linjalla kuin men-
neenäkin kesänä. Esa ja Esko 
purjehtivat nuorempien ja 
minä vanhempien kanssa. Vi-
ime kesäinen vaeltajakahvila 
Iso-Kraaselissa oli hyvä idea 
ja soisin sen saavan jatkoa. 
Myös toivottuja, pidempiä 
reissuja pyritään tekemään 

Matilda-uutta!

K
uva:M

arkus Letho

Antti Gärding
Metu

UutisetLpkj:n tervehdys
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Gallup

Veera 7v
” Myin 15 kalenteria, Ens 
vuonna ajattelin myyä 
yhtä monta ”

Saara  8v
”Mää myin 27 kalenteria, 
mulla itellä ei oo semmos-
ta kalenteria mutta äitillä 
on. Ens vuonna vois myyä 
enemmän. ”

Iida 7v
”Myin neljä kalenteria, kaks 
menee vielä mummulle.” ”Myin kahdeksan ja 

itelle meni yks ”

Elmo 8v. 

Montako kalenteria olet myynyt??

Kuvat: Salla Törmänen
Metu
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Hiipivä Haamu 30.10

Perinteinen Hiipivä Haamu järjestettiin tänä vuonna lokakuun lopulla. Tietämättömille 
tiedoksi, hiipivä haamu on kaupunkisuunnistus, jossa suunnistetaan vihjelappujen avulla 
Raahen keskustassa. Vihjeet voivat olla mitä vain valokuvista lottonumeroihin.
Tämän vuotisen hiipparin teemana oli sadut, ja matkalla rastilta toiselle moni var-
maan ryhtyikin muistelemaan satua Lumikista tai Tuhkimosta. Pimeään ja märkään (eli 
perinteiseen hiippari-säähän) lähti moni Merituulelainen uhmaamaan säätä.
Vihjeet olivat tänä vuonna kirjoitettu sanomalehden muotoon. ”Tuhkimo hukannut 
kenkänsä lukionpippaloissa.” Tuollaistenkin vaikeiden vihjeiden avulla osasivat niin varti-
olaiset kuin sudaritkin suunnata oikealle rastille. Kukaan ei eksynyt missään vaiheessa. 
Rasteilla oli monenlaisia tehtäviä, omenan syöntiä Lumikin tapaan, ja sammakkoprinssiä 
heitettiin kultapallolla. Olipa paikalle eksynyt pari Tuhkimoakin korkokenkineen, joita sai 
heittää niin kauas kuin vain ikinä jaksoi.
Varastolla Esko oli tainnut käydä kiroamassa pyöränsä, koska se meni juuri sinne minne 
et halunnut. Kun käänsi oikealle, se kääntyi vasemmalle, ja päinvastoin. Ihme kun ku-
kaan ei ajanut mereen moisella pyörällä.
Mutta pyörääkin suurempi vaara veteen joutumisesta oli kanavalla. Kanavan siltojen alla 
nimittäin piileksi vihaisia peikkoja, jotka saattoivat hyvinkin heittää viattoman partiolais-
en kanavaan. Onneksi kaikki selviytyivät rastista kunnialla, eikä kukaan kastunut. Paitsi 
sateen vuoksi.
Uuvuttavan kierroksen jälkeen kaikki olivat tyytyväisiä päästessään seurakuntakodille 
lämpimään. Siellä jokainen sai keksejä ja mehua, mutta oli varottava ettei käy niin kuin 
Hannussa ja Kertussa. Seurakuntakodilla oli myös äänestys parhaasta johtajasta (lue 
äänestys tulos tästä reimarista). 
Kahdeksan jälkeen jokainen 
pääsi lähtemään kotia vaihtama-
an kuivia vaatteita päälle.

Noora Vainio
Metu

K
uva:Sanni M

äkinen

TapahtumatGallup
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Sanni Mäkinen
Metu

Tapahtumat

Itsenäisyyspäivän  Soihtukulkue 

Itsenäisyys päivää juhlittiin mei-
dän lippukunnassa taas monin 
eritavoin. Aamulla johtajat olivat 
sankarihaudoilla ja illalla koko 
lippukunta kerääntyi varastolle 
perinteiseen soihtukulkeeseen. 
Kulkue kuljettiin reippaassa 
sadesäässä, katsojat olivat vain 
tainneet hieman vettä säikähtää. 
Silti muutama oli lähtenyt säätä 
uhmaten seuraamaan partiolaist-

en valoisaa marssia kaupungin 
läpi. Hetken ajan pimeä kau-
punki valaistiin soihtujen voimin 
ja kunnioitimme 90.vuotiaan 
Suomen itsenäisyyttä.  Hiljenny-
imme myös osoittamaan kiitosta 
sankarihaudan edustalle. Sitten 
äkkiä sisälle lämmittelemään ja 
juomaan kuumaa mehua ennen 
kuin tuli kiire kotiin seuraamaan 
linnan juhlia. 

Kuva: Antti Gärding
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Raahelaisen partiotoiminnan 90-kymppisiä 
juhlittiin näyttävästi

Lippukuntamme juhlisti syyskuun lopulla raahelaisen partiotoiminnan pitkää taivalta eli 90-
vuotisjuhlia. Vaikka meillä oli ollut kesällä Suuntima´07 90-vuotisjuhlaleiri, halusimme myös 
varsinaisen 90-vuotisjuhlapäivän. Juhlapäivä 23.syyskuuta aloitettiin juhlajumalanpalveluksella 
Raahen kirkossa. Jumalanpalvelus alkoi meille partiolaisille perinteisellä lippusaattueella. Johta-
jia, vaeltajia ja vartiolaisia auttoi myös jumalanpalveluksen muissa järjestelyissä, kuten kantama-
lla kolehtia, lukemalla tekstejä ja jakamalla virsikirjoja. 
     Jumalanpalveluksen jälkeen nautimme juhlalounasta seurakuntakodilla. Alpon lohikeitto ol-
ikin mitä parhainta ja täytekakut tekivät kauppansa. Lounaan jälkeen järjestäydyimme paraatiin, 
ja marssimme Cortenkadun, Kauppakadun ja Sovionkadun kautta Kauppaporvarin Raahe-
saliin. Myös kummilippukuntien juhlavieraat osallistuivat paraatiin. Sunnuntaina puolen päivän 
jälkeen ei vanhan Raahen kaduilta ääntä puuttunutkaan, kun huusimme äänemme käheiksi 
lippukuntahuutoja, piirihuutoa ja Aaluettea. Ei tainnut jäädä kenellekään epäselväksi, mitä 
porukkaa oli liikkeellä.  
     

Pauliina “Paukku” Tuomi
Metu

Kuvat: Markus Lehto

TapahtumatTapahtumat

Kuva: Antti Gärding
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Varsinainen pääjuhla Raahe-salissa sisälsi 
valokuvaesityksen powerpointtina lip-
pukunnan toiminnasta, puheita, tuttuja 
partiolauluja, vaeltajien hauskan esit-
yksen ja palkitsemisia. Vanha raahelainen 
partiolainen, Erkki Riepula eli Riepulska, 
muisteli vanhoja partioaikojaan taitav-
alla ja mukaansatempaavalla kerronnal-
laan. Riepulskaa olisi kuunnellut vielä 
pidempäänkin, sillä meille nuoremmille 
sukupolville vanhat partioajat ovat melko 
tuntemattomia. Huomasimme kuitenkin, 
että Riepulskan ajan partiotoiminnassa 
ja nykytoiminnassa on paljon yhteistä, 
kuten lupauksenanto, leirit, Hiipivä 
Haamu ja Ammentai. Samansisältöinen 
partiolupaus, vain hieman eri sanoilla, on 
edelleenkin meidän partiotoimintamme 
vankka perusta ja kivijalka. 

     Oli mukava huomata, että olimme saa-
neet juhlavieraiksi oman lippukuntamme 
nykytoimijoiden lisäksi myös vanhoja 
merituulelaisia, kuten pitkäaikainen lip-
pukunnanjohtajamme Mosin ja entinen 
Akela ja aktiivinen laumanjohtajamme 
Emon,  sissipoikia ja raahen tyttöjä sekä 
kummilippukuntien partiolaisia. Mu-
kana oli tietysti myös partiolaistemme 
vanhempia ja perheenjäseniä, kaupungin 
edustus sekä Lions Clubin ja Rotareitten 
edustus. Itselleni jäi juhlasta hyvä mieli. 
Olin iloinen ja tyytyväinen, kun monet 
meidän lippukunnan aktiivijohtajat ja 
vaeltajat olivat kantaneet kortensa kekoon 
ja auttoivat juhlajärjestelyissä iloisin mielin 
ja tekivät hommat, mitkä olivat luvanneet. 
Yhdessä saimme aikaan hienon juhlan

Tapahtumat
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Leirillä
Tuulee tuulee MYRSKYÄÄ
                       Syysleiri HaKin kämpällä  12-14.10

Lähdimme vaihteeksi kirjaston parkkipaikalta kohti Rajaniemeä. Lyhyen linja-auto 
matkan jälkeen saavuimme tuuliselle leiripaikalle. Sudarit siirtyivät leikkimään ja varti-
olaiset ryhtyivät valmistautumaan haikille. Sudenpennuilla oli vielä vuorossa leirimerkin 
värkkäystä, ja vartiolaiset suuntasivat yörastille.
Yörastilla vartiolaisten ja riihittäjien tehtävänä oli ensin pystyttää laavut. Se ei ollutkaan 
mitään helppoa hommaa, koska tuuli niin paljon, että meinasi siinä itse kukin lähteä 
lentelemään laavujen kanssa. Kun laavut kuitenkin oli saatu pystyyn, tehtävänä oli vuolla 
voiveitset. Paitsi riihittäjillä joiden hommaksi jäi myrskärien huolto. Kun nuo viralliset 
rastitehtävät oli saatu tehtyä, sai halstrata voileipiä, ja sitten pääsi vihdoin nukkumaan.
Aamulla niin leirissä kuin yörastilla, virkeät leiriläiset ryhtyivät heti aamupalan jälkeen 
valmistautumaan päivän koetusta, haikkia, varten. Niin vartiolaiset, riihittäjät kuin sudar-
itkin lähtivät kohti suurta tuntematonta. Rastejen aiheina oli mm. vedestä pelastamista ja 
solmuja.
 

Kuva: Markus Lehto

Noora Vainio
Metu
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Leirillä
Koittipa sekin hetki kun vihdoin pääsi 
ruokarastille keittämään makaroonia, 
ja paistamaan lihapullia. Riihittäjillä oli 
hieman vaikeampi tehtävä, koska heidän 
täytyi keittää itselleen keittoa pakilla. Kun 
kaikilla oli täysi maha, matka jatkui. Kun 
oli ylitetty muutama pelto, päästiin ea-
rastille. Ea-rastin lisäksi löytyi jokamie-
hen oikeuksia ja karttamerkkejä..
 Kun leiriläiset vihdoin olivat 
takaisin leirissä, heitä odotti vielä lip-
purasti. Mutta sen jälkeen pääsi saunaan. 
Ja odotti vielä ruokakin. Vartiolaisilla oli 
edessä teltan pystytys, ja puiden hakua 
kipinävuoroja varten.

 Illalla oli vielä iltanuotio, jossa 
sai paistaa tikkupullia, ja laulettiin siinä 
muutama laulukin. Sen jälkeen kaikki 
olivat jo väsyneitä, ja lähtivät mielellään 

nukkumaan. Vartiolaisia odotti vielä 
tietenkin kipinävuorot, joihin kaikki 
heräsivät virkeinä tai ei niin virkeinä.
 Aamulla aamupalan jälkeen pa-
kkailtiin, ja siirryttiin leiriolympialaisiin. 
Leiriolympialaisissa pääsi limboamaan ja 
heittelemään käpyjä. Kaikki osallistuivat 
reippaasti leikkimielisiin urheilulajeihin.
 Lopulta oli jäljellä enää palkit-
semiset ja lipunlasku. Leirillä palkittiin 
taas niin reipas vartiolainen, sudari kuin 
johtajakin. Sekä tietenkin kiitettiin leirin 
keittiötä. Lipunlaskun jälkeen laulettiin 
sisaruspiirissä Tää ystävyys ei raukene. 
Kaikki säntäsivät linja-autoon, ja takaisin 

Raahessa, kaikki lähtivät hyvästä leiristä 
iloisina kotiin nukkumaan. 

K
uva: A

ntti G
ärding
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En gardé´07

Pyöräilimme retki paikalle, eli 
Susan mökille, jossa aloitimme 
käytännön järjestelyillä kuten 
ruualla, majoitus paikkojen 
etsinnällä. Sen jälkeen värkättiin 
kaikille omat bofferit (eli peh-
momiekat), joilla olisi tarkoitus 
sotia. Miekkojen värkkäys sujui 
odotettua nopeammin, mutta 
silti kun ne olivat valmiita oli jo 
melkoisen pimeää. Seuraavassa 
vaiheessa vaihdettiin rooliasuja 
(esim. yöpukuja) päälle, ja lähet-
tiin metsään pystyttään majapaik-
koja tulevaa larppia varten.
Mutta, kun majat olivat 
vähänkään pystyssä oli jo niin 
pimeää ettei nähnyt nenäänsä 
pidemmälle, joten meidän oli 
palattava mökille. Paistelimme 
kaikessa rauhassa vaahtokarkkeja, 
mutta kun alkoi olla jo myöhä yö, 
menimme vihdoin nukkumaan. 
Aamulla Minna oli kuitenkin 
sairastunut ja lähti kotiin lep-
äämään, ja muut menimme 
metsään etsimään eilen pystyt-
tämiämme majapaikkoja. Ja-
kauduimme kahtia, jo valmiiksi 
saatujen roolien perusteella. Osa 
oli haltijoita ja loput palkkaso-
tureita, jotka vahtivat aarretta 
silmä kovana, eikä edes haltijoi-
den murhat murtanut heitä.
 Liveroolipelin tiimel-
lyksessä ei ajan kulua meinannut 

edes huomata, joten meinasimme 
unohtaa ruokailun kokonaan, 
mutta kyllä se sitten vähän ajan 
päästä tuntui. Käytiin tekemässä 
kanawokkia, ja palattiin metsään 
miekkailemaan. Kun peli oli 
jotenkuten ohitettu, purimme 
rakennelmat, ja kannoimme pres-
sut sun muut takaisin mökille.
 Mökillä siivoilimme vielä 
ja miekkailimme. Otimme mat-
seja toinen toisiamme vastaan, ja 
hyvin se sujuikin, mutta tulihan 
sekin aika aina kun on lähdettävä 
kotia kohti. Joten hajaannuimme 
kuka minnekin ja lähdetettiin 
hyvällä mielellä kohti kotia.

Noora Vainio
Metu

ToimintaLeirillä
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Toiminta

Vj-kurssi 

Tervastulen kämpällä 14-16.9

Kummilippukuntien Vj-
kurssi pidettiin siis Pattijokisen 
Tervastulen partiokämpällä 
yhtenä syyskuisena viikonlop-
puna. 
Kun kaarsin pyörällä käm-
pän pihaan niin vastassa ei 
ollut kovinkaan monta tut-
tua naamaa meidän lippuku-
ntalaisten lisäksi, pari tuttua 
piirileiriltä. Ensimmäiseksi oli 
siis aika tutustua. Tutustumis-
en yhteydessä sain selville, 
että paikalla oli aloittelevia 
vartionjohtajia Vihannista, 
Pyhäjoelta, Oulaisista, Pat-
tijoelta sekä tietysti Raahesta. 
Meidät jaettiin myös vartioihin 
eri lippukuntien kesken. Näissä 
vartioissa meidät lähetettiin 
pyöräsuunnistamaan rinkat 
selässä johonkin päin Pattijoen 
metsiä. Ensimmäisen kerran, 
kun sain kartasta kiinni olti-
inkin jo  Hummastinvaaralla, 
mutta ei se haitannut, koska 
sinne meidän piti olla menos-
sakin. Loputtomalta tuntuneen 
hiekkatien varressa oli erilaisia 

rastipisteitä joita ratkottin ry-
hmän kanssa. Lopulta pimeys 
yllätti ja olikin hieman haasta-
vampaa suunnistaa pimeässä 
metsässä pyörien kanssa, kun 
näki vain metrin eteenpäin. 
Yövyimme teltoissa Hum-
mastinjärven rannassa ja aam-
ulla palasimme takaisin par-
tiokämpälle. Lauantaina alkoi 
varsinainen koulutusosuus. 
Tutustuimme retkimuonituk-
sen saloihin, suunnittelimme 
toimintasuunnitelmaa, viikot-
taisia kokouksia ja mietimme 
millainen on hyvä vj. 
Sunnuntaina saimme myös tu-
tustua hienoon metsäkirkkoon. 
Tottakai myös paistoimme lät-
tyjä, olimme kipinässä, nuku-
imme teltassa, ja lauloimme 
partiolauluja eli teimme kai-
kkea sitä mitä hyvään partio-
leiriin kuuluu, uusia kavereita 
unohtamatta. 

Sanni Mäkinen
Metu
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Jää ´ 07
 Lännenrannan saunaraken-

nus 3-4.11

Salamantereiden ensimmäinen yöretki järjestettiin Lännenran-
nalla marraskuun alussa. Aloitimme retken juhlallisesti lipunnos-
tolla, vaikka vieressä ollut jättiläismäinen kivi kiinnosti enemmän. 
Tarkoituksena oli, että jokainen lähtiessään osaa nostaa ja laskea 
suomenlipun. Kun teimme retken rannalle, saimme lähietäisyydeltä 
seurata yli kahdenkymmenen joutsenen muuttomatkaa. Suoritimme 
myös retkikokki-merkin ja uudetkin vartiolaiset saivat valmistaa 
trangialla makaronia ja pakilla puuroa. Kuinka hyvälle itse paki-
lla valmistettu puuro retkiolosuhteissa voikaan maistua ! Iltasella 
pelailtiin monopolia ja harjoiteltiin ensiapua. Onneksi kaikilla oli 
lämpimästi vaatetta mukana, koska aamulla herätessämme saimme 
ulkoilla ensimmäisissä pakkasissa. Kävimme myös hurjaa taistoa 
lipunryöstön merkeissä pitkin metsiä. Kun kotiin lähtö läheni mietit-
tiin että milloin lähdetään uudestaan ! 

SALAMANTERIT eli Mikko, Ville, Severi, Niilo, Samuel, Jesse ja 
Aleksi + Anni ja Sanni. 

K
uva:Sanni M

äkinen

Toiminta
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Mitä kuuluu Päivi ?
Heips Päivi! Sinustahan on tul-
lut äiti. Miten on mennyt? 

Kiitos oikein hyvin, suorastaan 
loistavasti. Minusta tosiaan tuli pi-
enen tyttövauvan äiti huhtikuussa, 
Partioviikolla, tottakai. 

 Kerrohan vähän pienokai-
sestasi.

Jenni on nyt 7 kuukauden ikäinen 
hymyilevä suloinen vauveli. 
Eteenpäin menee kuin hylje niin 
ettei perässä tahdo pysyä, ti-
etokoneen johdot ovat se kiin-
nostavin paikka sekä kaikki muu 
sellainen mikä on kiellettyä. Tällä 
hetkellä leikkii leikkimatolla ja 
kiljuu onnellisena lelujen kanssa, 
kun on löytänyt myös oman 
äänensä.

 Joko olet aloittanut joulut-
ouhut? Ja miten vietät joulua?

Sen verran olen aloittanut, että 
joulupostimerkit olen ostanut. 
Jenniä käytin joulukorttikuvauk-
sessa. Joulua vietämme kotona ja 
sukulaisilla. Joulusta tulee varmas-
ti ikimuistoinen, onhan se ensim-
mäinen joulu Jennille.

Entäpä ehditkö enään osal-
listua partiopuuhiin lainkaan 
vai viekö vauvanhoito kaiken 
ajan?

Kyllä ehdin. Toimin edelleen lip-
pukunnan sihteerinä ja rahaston-
hoitajana. Leirit, retket ja muut 
kokopäivän kestävät tapahtumat 
ovat jääneet, mutta aina puu-
hastelen niihinkin jotain, kuten 
suuntimalle leiriliput, turvaliivien 
painatukset ym. Teen asioita 
silloin kun Jenni nukkuu vielä 
aamulla tai iltapäiväunien aikana. 
Toisinaan asioita hoidetaan 
ehdessä Jennin kanssa, käydään 
virastoissa, kololla jne. 

Kiitos vastauksista ! Hyvää 
joulua sinulle !

Samoin, hyvää joulua kaikille !

Mitä kuuluu



- 17 -

Joulu Se tulla jolkuttaa. Tässäpä kaikille erittäin 
hyvä ja yksinkertainen jouluruoka resepeti

2dl Edam-juusto kuutioita

3dl Tuorekurkkukuutioita

3dl Omenakuutioita

1prk Kermaviiliä

Lohimajoneesia

Kuutioi ainekset pieniksi 

kuutioiksi.

Lisää kermaviiliin lohima-

jooneesia maun mukaan(äitin 

vinkki: puolituubia)

Sekoita kaikki keskenään iso-

ssa salaatti kulhossa ja nauti

Äidin Juusto-omenasalaatti 4:lle

Herkkunurkka
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2dl Kuohukermaa

250g Maitorahkaa

Sokeia

Vaniliinisokeria

3rkl Tyrnejä

Vaahdota kerma!

Sekoita vaahtoon rahka, sokeri ja te-

hosekottimella soseutettut tyrnit!

Tarkista maku!!

Huuhtele jäädykevuoka(kelpaa myös 

kakkuvuoka)  kylmällä vedellä

Kaada seos vuokaan ja laita pakas-

timeeseen.

Jäädykse valmis seuraavana päivänä.

Tyrnijäädyke

Herkkunurkka



- 19 -

Yhdistä suomen-kielinen ja vieraskielinen partiosana.

Suomen kieliset sanat:

Partiolainen

Vartio

Käymälä

Leiri

Partiohuivi

Kolo

Lippukunnanjohtaja

Partiojohtaja

Suihku

Lippukunta

vieraskieliset sanat:

chef  scout

duss

patrulje

kårchef

der Pfadfinderin

laager

foulard

käimla

das Heim

troop

Vastaukset:
Partiolainen= der Pfadfinderin
Vartio= patrulje
Käymälä= käimla
Leiri= laager
Partiohuivi= foulard
Kolo= das Heim
LPKJ= kårchef
Partiojohtaja= chef scout
Suihku= duss

LPK= troop
Vartiolaisen palsta
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Etsi sanaruudukosta partio-aiheisia sanoja. Sanat voivat 

olla joko pysty-tai vaakasuunnassa sekä vinottain.

J B T T U L I T I K U T

Ä S T R P T S I S I K S

T U R L U K E V X R Ä Y

E I A A U L B L E I R I

S H N U K N U O T I O L

Ä K G N K G J K O T A K

K U I A O I T A R R A T

K T A O U T I M K R A S

I K S U D A R I I O M L

H A U S S A R N L O L N

H U U S S I I A I K S O

Sudarisivut
Löytyy: jätesäkki, tulitikut, 
trangia, suihku, huussi, sudari, 
kamina, tarrat, teltta, leiri, nuo-
tio, kota, puukko.
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Ken on meistä kaikkein… PARAS 
JOHTAJA.

Hiipparissa oli mahdollisuus äänestää omasta 
mielestään parasta johtajaa. Tähän leikkimieli-
seen äänestykseen saimmekin paljon ääniä ja nyt 
voittaja on selvillä. 

Ykköseksi tiukassa kamppailussa nousi 
Törmäsen siskoista vanhempi eli Salla 
ja kovana kakkosena pikkusisko Saana.  Eli 
Törmäsen perheeseen kaksoisvoitto.

Paras johtaja

J B T T U L I T I K U T

Ä S T R P T S I S I K S

T U R L U K E V X R Ä Y

E I A A U L B L E I R I

S H N U K N U O T I O L

Ä K G N K G J K O T A K

K U I A O I T A R R A T

K T A O U T I M K R A S

I K S U D A R I I O M L

H A U S S A R N L O L N

H U U S S I I A I K S O

Sudarisivut
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Juorrut
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JuorrutJuorrut



Ö   Ö aapisen laidasta

Koska meillä on joulu,
     juhla armas lapsien,
         eikä rasita koulu,
             syyt on olla iloinen.




