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Kesä on taas takana ja syksy alakamasa ja nii myöski partio!

Vaikka viime kesällä, ja nyt syksyllä ei oo oikee erua säiden puolesta, 
ni toivottavasti kaikilla oli silti kiva kesäloma! Itellä ainaki oli erilaine 
kesä ikinä. Tuli käytyä jopa Raaheaki kauempana. Ja kerranki ko lähti 
poies vähäks aikaa, ni pitihä sitä mennä kunnolla vähä kauemmak-
sikki. Että Englantiin ja Ranskaan sitä piti päästä tutustumaa. Nyt on 
sitte Eiffeli, Riemukaari ja Big Benki tullu nähtyä ja koskettua.

Kesän aikana on vihdoi tullu meiä lippukuntalaisia maailmalta takaste 
kotia, Tiina Eiffelin luota ja Ullaa ja Teruaki nähhää taas pitkästä aikaa, 
uusillekki partiolaisille tullee tutuksi tää japaninmaan vallottajapari.

Mut oha toho mun kessään mahtunu myös palio partiojuttujaki! Mai-
vanperän tanssiaisisa tuli taas oltua myymäsä makkaraa ja 
KARI 08 laulu jäi soimaa päähä loppukesäksi. 

Nyt syksyllä on tulosa taas palio partiokivvaa! Mulla ainaki kalenteri 
on iha täynä partiojuttuja, viikottaiste kokkouste lisäksi on leiriä, kurs-
seja, retkiä, soihtukulukuetta ja kauden päättää tietysti puurojuhula! 
Joulukuuhun asti on iha täynnä ohojelmaa, mutta ei ainakkaa tuu 
olemaa tylsää! Kaikki mukkaa sitte innolla mahollisimma monnee 
partiojuttuu!

Mutta nähhäämpäs taas partiorikkaasa syksysä, leirillä ainaki nyt 
ekaksi, ollaan sit mahollisimma ISOLLA porukalla pihkasa, loka-
kuun alusa. 

Tämä on syksy ja nyt
 Pääkirjoitus

Kivvaa syksyä ja tervetulua kaikki (takaste) partioon!  
Salla
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnanjohtaja
Kirsi Indrén

Syksyllä vuodenaikana on helposti huono maine. Kesä loppuu, 
helteet ovat vain muisto ja luontokin lakastuu. Kesäkissat (- ja 
heilat) hylätään ja kaikki on ihan synkkää.

Tänä syksynä tein kuitenkin periaatepäätöksen nähdä asiat ihan 
toiselta kantilta. 

Itse asiassahan syksy on uuden alku siinä missä kevätkin. 
Pienillä ekaluokkalaisilla alkaa koulu ja vähän isommat siirtyvät 
seuraavalle luokka-asteelle. Myös meillä vähän vanhemmillakin 
on syksyisin edessä uudet haasteet, sekä opiskelun, että usein 
myös harrastusten suhteen. Joku aloittaa kuntoilun, toinen ku-
tomisen. Ja tänä vuonna, niin kuin aikaisempinakin, meillä on 
uusia kasvoja niin sudareissa, vartiolaisissa kuin johtajistossa-
kin. Niin, paras asia syksyssä onkin uuden partiokauden käyn-
nistyminen. :)

Uudistumassa on myös partio-ohjelma. Entiset kolme ikäryh-
mää ollaan nyt jakamassa kuuteen pienempään ikäryhmään. 
Meillä kyseinen uudistus tulee kokonaan käyttöön vasta myö-
hemmin, vaikkakin muutama edelläkävijä joukossamme jo on. 
Ainakin johtajaikäisillä on oma Samoajaryhmänsä, ja taisipa 
joku vartiokin ryhtyä noudattamaan tarpojaohjelmaa.

Uusia upeita kokemuksia on siis meille kaikille luvassa syksyn 
aikana. Niitä voi haalia esimerkiksi Pihkassa- syysleiriltä tai 
vaikkapa laumojen ja vartioiden yhteisiltä retkiltä.

Siispä unohdetaan synkistely, otetaan uutta partiokaveria kädes-
tä kiinni ja lähdetään nauttimaan ruskasta!

Lehtikasoissa kieriskellen, Kipa

Kesä on ohi...

ilmoitustaulu
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SykSyn tullen värikkäiden puiden lehtien liSäkSi, partiotapahtumia 
tipahtelee. tältä ilmoituStaululta voit valita itSeäSi kiinnoStavia ja 
lähteä innolla mukaan!

Hox!
Etsimme maailman parhaaseen leh-

teen, Reimariin uusia tähtireporttereja! 
Jos kirjoittaminen kiinnostaa ilmesty 

Pihkassa´08 järjestettävään koko-
ukseen lauantaina klo 22.30. Tule 

rohkeasti mukaan!

Vartio-osaston retki

5.-6.12.2008 

Vartio-osaston yhteinen yöretki, josta 

siirrytään yhdessä soihtukulkueeseen! 

Lisätietoa lähenpänä retkiajankohtaa!Myyjäiset 

Myyjäiset:
8.11.2008 (Noora & Meri)
15.11.2008 (Salla ja Saana)
22.11.2008 (Elisa)

Myyjäiset järjestetään Citymarketissa
Ota selvää omasta myyntivuorostasi!

Pihkassa´08
3.-5.10.2008

Lippukuntamme syysleiri järjestetään 
tänä vuonna lännenrannalla. Leirille 
lähtö tapahtuu pe klo 17.30 lippukun-
nan varastolta museon rannasta. Lei-
rin johtajina toimivat Tiina Reponen  ja 
Salla Törmänen. Heiltä saat lisä infoa!

Sudariretki
1.11.2008

Sudenpentuosaston yhteinen satuaiheinen päiväretki. Li-sätietoa lähenpänä retkiajan-kohtaa! 

ilmoitustaulu
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Toiminta

Ammentai
Pyhäjoen veteraanimajalla 15-17.8.2008

Kokoonnuimme varastolle ja hetken ihme-
teltyämme lähdimme kimppakyydeillä koh-
ti Pyhäjoen Veteraanimajaa, vaikka sitä ei 
siinä vaiheessa moni tiennytkään. Kello oli 
tuolloin ilta viiden vaiheilla. Eksyttyäkin tuli 
matkan aikana, mutta partiolaiset pääsivät 
oikeaan osoitteeseen suunnistustaitojensa 
ansiosta.

Kun oltiin asetuttu taloksi oli vuorossa Pau-
kun järjestämää ohjelmaa. Kyseessä oli leik-
kimielistä kisailua seitsenottelun merkeissä, 
jossa porukka laitettiin mm. miettimään uu-
sia käyttötarkoituksia eri esineille, etsimään 
lappuja maasta sokkona ja arvioimaan tiet-
tyyn matkaan kuluvaa aikaa.

Söimme välillä herkullisia lämppäreitä. 
Sen jälkeen alkoi vartioiden ja laumo-
jen toimintasuunnitelmien teko ja uu-
sien ryhmien muodostus. Loppu ilta 
kuluikin sitten niitä tehdessä.

Lauantaina lipunnoston jälkeen jatket-
tiin tiukkaa kamppailua seitsenottelus-
sa. Kisan voitti niukasti tammihelmi-
maaliskuuporukka. Kisailun päätyttyä 
alettiin tutkimaan kalentereita ja päät-
tämään tapahtumien päivämäärät. Ka-

lenterien täytön jälkeen teimme muutamia 
kivoja juttuja myyjäisiin, palkinnoiksi. Ilta 
kului mukavasti saunoessa, herkutellessa ja 
pelejä pelatessa.

Sunnuntaina sitten päätettiin taas päivämää-
riä ja sen jälkeen jakauduttiin ryhmiin suun-
nittelemaan leiriä, riihitystä, hiipparia sekä 
vartiolaisten ja sudarien retkiä. Suunnittelun 
jälkeen oli erilaisia toimintapisteitä, joissa 
mm. paikattiin pyörän rengas ja ommeltiin 
koristemummoja myyjäisiin. Sitten olikin 
enää jäljellä siivous ja loppupiiri ennen kuin 
lähdettiin kotia kohti.

Loppumatkasta ajoimme autolla Nooran ja 
Sallan ohi, jotka olivat lähteneet polkemaan 
pyörillä kohti Raahea.

Anni Tuohimaa
Metu

Kuva: M
arkus Lehto
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VJ-kurssi pidettiin tällä kertaa Pyhäjoen 
veteraanimajalla, jossa oli myös ammentai.
Ensimmäisenä iltana lähdimme haikille,
jonka varrella oli muutama rasti, joilla kerrat-
tiin mm. ensiapua ja vartion ryhmähengen 
parantamista.

Hyvin (huonosti) nukutun yön jälkeen, jonka 
vietimme HaKi:n kämpällä, pääsimme au-
tokyydeillä takaisin veteraanimajalle. Toisena 
päivänä meillä oli erilaisia rasteja ja opettelua, 
sekä illalla lättyjen paistoa ja saunomista.

Sunnuntaina opettelimme hieman uutta ikä-
kausisysteemiä. Sitten olikin edessä kurssin 
ikävin osuus, nimittäin heipan sanominen,
ja kotia lähteminen.    

Avajaiset
Lännenrannalla 5.9.2008

Toiminta

Aluksi menimme suunnittelijaporukan kanssa 
valmistelemaan huikeita avajaisia. Teimme val-
miiksi penkit, nuotion ja taikinat yms. Vähän 
ennen kuutta saapuivat kaikista innokkaimmat 
henkilöt paikalle varamaan parhaat paikat.

Sää oli aivan loistava, vaikka eräs henkilö yrit-
tikin kokoajan muistutella yllättävästä kaato-
sateesta. Kuitenkin aurinko paistoi koko ava-
jaisten ajan ja olisi ollut aikamoinen helle, ellei 
olisi niin paljon tuullut.

Väkeä tuli sinne yllättävän paljon ja ihan aluk-
si me istutettiin kaikki lapset istumaan, ja niin 
alkoi samoajaryhmän legendaarinen Y.M.C.A-
esitys, vaikkakaan ei alkuperäisellä kokoonpa-
nolla. Se sai raikuvat huudot, jotka kaikuivat 

varmasti Piehingin pelloille asti. Sen jälkeen 
tuli tutuksi myös lippukunnan omat huudot ja 
peruspartiohitit. 

Kun loput esitykset ja muu ohjelma oli saatu 
päätökseen, alkoi odotettu lätyn- ja makkaran-
paisto. Ettei jono herkuille menisi liian suurek-
si, niin lännenrannan lippuaukio täyttyi innok-
kaista johtajista, jotka taas saivat jälleen hyvän 
tekosyyn leikkimiseen, kun saivat leikittää pie-
nempiä ja vähän isompiakin partiolaisia. 

Kohta kello alkoikin lähestyä kahdeksaa ja ih-
miset alkoivat lipua pois. Makkarat meni sopi-
vasti kaikki, mutta lättytaikinaa jäi juuri sopi-
vasti nuotion sammutukseen.

Toivottavasti tämä alkava perinne jatkuu lip-
pukunnassamme vielä pitkään.

Saana Törmänen
Metu

Vj-kurssi
Pyhäjoen veteraanimajalla 29-31.8.2008

Miika Lehto
Metu
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HOO II PEE PEE AA ÄR II- HIIPPARI!
9.9.2008

Toiminta

Lämpimänä tiistai-iltana Minna lähti kohti 
seurakuntakotia. Tänään oli syksyn jännittävin 
ilta, nimittäin kaupunkisuunnistus Hiipparin 
vuoro. Minna oli pakannut reppuunsa eväät 
ja taskulampun, jos vaikka pimeä yllättää. Hie-
man jännittikin, mutta Minna ei antanut sen 
haitata kävelemistä. Pian hän saapuikin pi-
halle ja reppu hölskyen juoksi muiden luo. 

”Tässä on teille vihjelappunen, sen avul-
la löydätte rasteille,” kertoi Jonas. Minna 
kuunteli miettien samalla, sitä kuinka he löy-
täisivät kaikki rastit. No paikathan olivatkin 
ihan helppoja. Minna arvasi heti monta ja 
lähti liikkeelle muiden kanssa. 

Ensimmäiseksi he menivät 
Kekkos-puistoon. ”Tällä 
rastilla teidän täytyy esittää 
musikaali,” rastinpitäjät ker-
toivat. ”Apuaa, enhän edes 
osaa laulaa,” Minna kuiskasi 
kaverilleen vieressä. Mutta 
eihän se laulutaito ollutkaan 
tärkeintä, vaan hauskanpi-
to ja hymyssä suin Minna 
jatkoi eteenpäin. ”Tämä oli 
kyllä paras rasti koko hiip-
parissa.”

Karkkirastilla Minna sai poimittua kaksi 
karkkia makaronien seasta ja ne piristivät 
mieltä jo pimenevässä illassa. Trangian ka-
sauskin onnistui ilman minkäänlaisia ongel-
mia. Sitten tulikin vähän kinkkisempi hom-
ma. Rastilla piti saada pullot koriin narun ja 
kuminauhan avulla. Minna meinasi vahin-
gossa koskea pulloihin, koska hän oli niin 
innoissan rastin onnistumisesta. 

Pian kello olikin jo kahdeksan ja oli aika läh-
teä kotiin. ”Ihan kaikilla rasteilla ei ehditty 
käydä, mutta olen silti varma, että me voitet-
tiin,” Minna kertoi äidille heti kotona. 

Sanni Mäkinen
Metu

Kuva: M
arkus Lehto
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HOO II PEE PEE AA ÄR II- HIIPPARI!
9.9.2008
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ma. Rastilla piti saada pullot koriin narun ja 
kuminauhan avulla. Minna meinasi vahin-
gossa koskea pulloihin, koska hän oli niin 
innoissan rastin onnistumisesta. 

Pian kello olikin jo kahdeksan ja oli aika läh-
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tiin,” Minna kertoi äidille heti kotona. 

Sanni Mäkinen
Metu

1. luokan riihitys
13-14.9.2008

Riihitys alkoi hiihtomajalta, ryhmiin jakamisella 
ja kaminaan laitetun langan katkaisemalla. Var-
tioita oli neljä, kaksi tyttö- ja kaksi poikavartiota 
plus Noora pääsi poikien ryhmään.            

Ensimmäinen rasti oli ihan lähellä hiihtomajaa, 
mutta rastihenkilöt olivat hukanneet paikan, 
ja niitä sitten odoteltiin se tunti, ennen kuin 
pääsimme harjoittelemaan ensiapua. Toinen 
rasti oli kylmä, josta lähdimmekin sitten met-
sän halki romukaatopaikalle, jossa Laura sotki 
kenkänsä. Löysimme romuttamon läheltä kau-
niin järven jota ihailimme kävelymme aikana.
Samalla huomasimme, että laavunkepit olivat 
unohtuneet romuttamolle, joten siinä tuli Lau-
ran kanssa tehtyä parin kilometrin ylimääräinen 
lenkki. Mutta ei se haitannut, muut pitivät sitten 
paussia.

Seuraavalla rastilla olikin a-pukin tekoa, joka 
onnistui hyvin, yhtä humpsahdusta kuravelliin 
lukuun ottamatta, mutta eihän sillä Korpelalla-
kaan ihan hyvin mennyt, sillä hän rikkoi koko 
a-pukin. Matkalla oli vielä yksi kylmärasti ennen 
Ahojen ruokarastia, josta menimmekin vahin-
gossa ohi.

Kohta olimmekin yörastilla, mutta sitä ennen 
perkasimme kaloja ja tunnistimme sieniä ja 
kasveja. Laavulla aloimme rakentamaan hienoa 
huussia, joka tulevaisuudessa saa toivottavasti 
kivan sisustuksen. Illan hämärtyessä istuimme 
nuotiolle kuuntelemaan musiikkia ja viettämään 
iltaa, Mikon tehdessä ilotulituksia ja käärmeiden 
ryömiessä metsässä. Lopulta melkein kaikki nu-

kahtivat yhdentoista aikaan puulaavuun, ja Noo-
ra, Laura, minä ja Suutari painuimme metsään, 
omaan inside laavuumme. Siellä tulikin valvot-
tua neljään asti, Teron kuunnellessa meidän 
tyttöjen toteamisia pitkälle yöhön, välipalojen 
lomassa.

Aamulla ei väsyttänyt sitten yhtään ja jatkoimme 
suoraa päätä pois yörastilta. Veken kyydillä pää-
simme Piehingin maastoihin suunnistamaan. 
Siellä olikin sitten vain kaksi miehitettyä rastia 
ja kolme kylmää, joissa kaikissa oli pari sanaa, 
joista tulikin sitten lause, jota muut ryhmät ei-
vät oikein ymmärtäneet, varmaan pitkät yöunet 
raastoivat kekseliäisyyttä..

Lopuksi kävelimme kasitietä pitkin Lännenran-
nalle syömään ja sitten päästiinkin kotiin 
katsomaan voittoisaa PattU peliä!

Salla Törmälä
Metu

Retkellä
Kuva: N

oora V
ainio
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Retkellä

Kari 08
21-27.7.2008

Tässä otteita leiriläisten päiväkirjamerkinnöistä kesän piirileiriltä!

Raksaleiri 20.7

Meidän lippukunnan urheat vaeltajat lähti-
vät raksaleirille helteisenä sunnuntaina. Lei-
ripaikalle päästyämme siellä näytti tyhjältä. 
Missähän meidän savu on ja miten kaikki 
mahtuvat tuollaiselle alueelle?

Me kokoiltiin oma leiri ja lähdettiin etsimään 
pestipaikkoja. Pikkuhiljaa alkoi myös mui-
ta saapumaan paikalle. Kaikki metulaiset 
löysivät omat pestit ja Veke sai harjoitella 
savunjohtajana oloa.  Haluaisin vain tietää, 
kestikö Veken tarkka kirjanpito, vai jäikö sii-
hen ainoana merkintänä että minä poistuin 
savusta. Onnellisena aloimme odottamaan 
tulevaa leiriä.

tv. Sanni

Maanantai 21.8

Lähdimme ajamaan sateisena aamuna kohti 
Lohtajan Vattajaa, jossa meitä odottaisi Poh-
janmaan Partiolaisten historian ensimmäinen 
kesäleiri. Merituulesta leirille lähti n. 40 inno-
kasta partiolaista. Leirimme sijaitsi Vattajassa, 
armeijan harjoitusalueella.

Saavuimme leiripaikalla omaan savuumme, 
jonka nimi oli Tankkari. Savunjohtajana toimi 
Veke ja Paukku. Ruuan jälkeen aloimme ra-
kentamaan leiriporttia ja aitaa, ja pystytimme 
telttoja sateisessa säässä. Leiri ei alkanut kovin 
hyvin, sillä informaatio ei leirinjohdolta oikein 
toiminut.

Illalla siirryimme koko leirin kanssa leiriavajai-
siin, jonne oli rakennettu suuri leirilaiva. Tutus-
tuimme leirinjohtoon ja iki-ihanaan leirilauluun. 
Sitten olikin aika jo painua yöpuulle. ”Kari –08, 
Kari –08…”
 
Laulellen
Juho 
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Tiistai 22.07

Joo tosiaan,
oli aika sateista silloin tiistaina ja 
rasteja koluttiin läpi. Aika tympeätä 
semmoinen sade! Kaikki vaatteet oli 
ihan märkänä ja jouduin kuivattaan 
niitä koko ajan.Taisi olla hetkellisiä 
kuuroja niin kuin Amazonilla.Ja Ka-
ri-laulu soi koko päivän päässä, joka 
sulatti aivot totaalisesti. Onneksi sit-
ten loppuviikosta olikin jo aurinkoi-
sempaa ja näin.

-Janne.

Keskiviikko 230708.

Minun ja Annin leiri oli varmaan vähän 
erilainen mitä muilla. Itse heräsin kes-
kiviikkona vähän jälkeen kuuden hyvin 
nukuttujen kolmen tunnin yöunien jäl-
keen ja suoraan keittiölle. Aamu oli aika 
viileä ja meidän iloksi aurinkokin pil-
kahteli enemmän tai vähemmän pilvien 
takaa. Aamupalalla taas sama juttu kuin 
joka ikisellä ruualla; varastosta rouda-
taan kurkut, tomaatit ja leivät kärryillä 
niihin isoihin punaisiin rakennuksiin 
joissa syötiin. Tällä kertaa maidot ja voit 
oli pakattu isoon harmaaseen kylmäark-
kuun ettei ne lämpene kun alkoi ilmakin 
vähä lämmetä. Se nopeutti vähän rou-
daamista ja kuskaamista. Ja niitä tosiaan 
kuskattiin joka päivä leirillä melkein jo-
kaisella ruualla pöytiin ja ruuan jälkeen 
taas pois. Jännää oli! Ruokailun aikana 
piti katsoa että mikään ei lopu ja vähä 

siivoilla. Ja koska vartiolaiset olivat niin 
fiksuja eivätkä erottaneet muovia bio-
jätteestä, vaan laittoivat kaiken sekaisin, 
täytyi jonkun istua aina vieressä vahti-
massa niitä jäteastioita, ettei ruuantäh-
teet ja pikku keijupakkaukset menneet 
vaan väärään astiaan. 

Aamupalan jälkeen parakkiin takaisin 
ja pienet unet ennen Serranoita. Sit-
ten takaisin lounaalle roudaamaan ka-
mat pöytään. Niin tosiaan, meillähän oli 
siellä parakissa TELKKARI, NOJATUOLIA, 
SUIHKUT, KUIVAUSKAAPIT ja PESUKONE. 
;) että luksustako! Oli se keittiö homma 
sinällään ihan mukavaakin, koska tutus-
tui todella moniin tyyppeihin keittiöllä 
ja ihan randomeihin, jotka kävivät aina 
meidän katoksessa syömässä. 

Lounaan jälkeen suihkuun ja aurinkoa 
ottamaan parakin taakse. Välillä kävim-
me dataamassa Nooran, Sannin ja Ellan 
luona leiritoimistossa ja taas takaisin 
päivälliselle viemään tavaroita. Onnek-
si iltapalalle ei tarvinnut enää mennä, 
niin kerkesi tehdä jotain muutakin, kuin 
siellä keittiöllä hillua. Eikä tarvinnut 
pestä biojäteastioita! Wuhuu! Illalla joh-
tajahuoltoon häröilemään ja vakiona, 
kolmen aikaan takaisin parakille nuk-
kumaan. Eli perus leiripäivä: keittiölle, 
parakille, keittiölle, parakille, keittiölle.. 

<3:llä Laura

Retkellä

- 11



- 12 -

Torstai 24.07.       

Väsyttää... Leiri alkaa olla jo puolessa välissä 
ja virkeystila sen mukainen. Heräsin kuiten-
kin hyvillä mielin vaikkakin ypöyksin bigcam-
pin puoliskostani. Tänään oli taas uusi päivä 
ja uudet kujeet. 
Meidän alaleirin 
vartiolaiset suun-
tasivat nokkansa 
kohti haikkipolkua 
ja lähtivät kohti 
tuntematonta. Voi 
kuinka mukavaa 
olisi ollut itsekin 
pakata rinkkaan 
kaikki tarpeellinen 
ja lähteä mukaan.

Aamulla kuljin kuitenkin jo rutiininomaisesti 
toimistolle päin aamukokousta varten. On-
han tämä leirilehtityökin mukavaa. Kuuntelin 
päätoimittajan uudet suunnitelmat ja va-
railin mukavilta kuulostavia juttuja itselleni. 
Tänään minulle ja toimittajaparilleni sattui 
kirjoitettavaksi juttu vartsojen kätevyyslaak-
sosta. Suuntasimme sinne siis reippaina heti 
postin jakamisen jälkeen. Juttu syntyi helposti 
innokkaista huivikauloista, jotka näpertelivät 
solmujen parissa. Pari kuvaa vielä mukaan ja 
juttu oli valmis. Olen huomannut hermoillee-
ni ihan turhaan ennen leiriä kirjoitustaidois-
tani. Jutut ovat syntyneet ihan helposti.

Onneksi alkoi aurinko porottaa ihan kunnolla 
ja iltapäivällä Pekan saavuttua kuskiksi, pää-
timme lähteä tutustumaan meriohjelmaan 

Ohtakarin hiekkarannalle. Leirillä yksi miinus-
puoli oli se, että ranta oli niin kaukana. Oli 
ihana päästä lämpimälle hiekalle kylmien ja 
märkien sadepäivien jälkeen. Muut toimit-

tajat uskaltautuivat 
jopa melomaan ja 
minä jäin rannalle 
ikuistamaan tilan-
netta, kun Pekka on 
melomassa! 
Illalla keksittiin itse 
kaikenlaista actionia, 
kun mitään järjes-
tettyä ei haikin takia 
ollut, mutta partiolai-
sethan omaavat lois-
tavan mielikuvituksen 

joten kaikki on mahdollista. Tänäänkin meni 
aika myöhään, kun piti tehdä lehteä valmiik-
si seuraavaa päivää varten. No kerranhan 
kesässä sitä vain leireillään. Hyvä yötä, kau-
niita unia ja kymppiteltan kuvia. 

-Sanni-                      

Retkellä
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Perjantai 25.7 

Heräsin aamulla siinä 9 maissa, ja ul-
kona paistoi aurinko. Kävelin sisään 
toimistolle, jossa odotti leirilehtien tu-
lostus ja jakaminen. Värkkäsin vielä 
pari erillaista versiota lehestä. Käytiin 
Sannin ja Ellan kanssa jakamassa 
lehti.

Sudarit tai supet, niin kuin leirillä sa-
nottiin, saapuivat paikalle, ja niitten 
mukana tietysti lisää lippukuntalaisia. 
Sallaki tuli vihdoin leirille, ja lähtiinki 
syömään Sallan ja pikku sudareitten 
kanssa. Ruuan jälkeen käväsin vielä 
leirikioskissa, joka oli vierailupäivästä 
johtuen tupaten täynnä. 

Sudareille oli varattu ohjelmaan he-
likoptereiden, eli hekojen kattelua, 
ja päätettiin lähtiä rantaan mukaan. 
Istuttiin rannan kivikolle ootteleen, ja 
eka paikalle tuli ilmatyyny alus, josta 
pari ihmistä pomppas veteen ootta-
maan pelastusta. Heko saapui viimein 
paikalle ja sieltä laskeutui mies pe-
lastamaan veteen jääneitä. Kun uhrit 
viimein olivat onnellisesti helikopterin 
kyydissä heko pakeni  paikalta, ja su-
darit suuntas kohti ohjelmalaaksoja. 

Syötyäni käväsin sudenpentujen ava-
jaisissa, ja palasin tietokonneileen. 
Illalla ku vihdoin sain lehen valamiik-
si tulostuskuntoon, lähettiin johta-
jahuoltoon Lauran, Ellan, Sannin ja 
monien muitteki kanssa. Hengattiin 
johtajahuollossa lähes loppuun asti, 
ja sitten painuttiin pienen mutkan 
kautta telttaan nukkumaan, ilosina, 
väsyneinä ja lauantaita odottavina. 

Ilonen ja väsynyt taittajanne, 
Noora

La 260708

Heti aamusta paistoi aurinko lämpimästi, suda-
riporukka vissiin toi lämmön ja auringon leirille. 
;)

Aamupalan jälkeen lähdimme kädentaito laak-
soon, tekemään papukaijoja huiviin ja meriros-
volippua. Laitoimme suhareiden kanssa kilpaa 
aurinko rasvaa, että ei tulisi punaista ihoa, mut-
ta pitihän se arvata, että siitä ei ollut mitään 
hyötyä, ainakaan minulla. Lounaan jälkeen oli 
parin tunnin siesta, jonka jälkeen lähdimme 
rantaan busseilla. Siellä uimme ja leikimme pari 
tuntia, jonka jälkeen oli jälleen syönti oli. Lyhyen 
vapaa-ajan jälkeen puimme edustuspuvut (par-
tiopaidat) päälle, ja lähdimme kohti hohdokasta 
suurta iltanuotiota. Iltanuotiolla oli koko leiri, ja 
oli mahtava nähdä, että suuri määrä partiolaisia 
kokoontuu jälleen yhdessä iltanuotiolle. Ohjel-
massa oli laululeikkejä, huutoja ja esitys, jonka 
aikana ”kadonneet” alaleirin johtajat ja Kari löy-
tyivät. Ilta päättyi sisaruspiirin sijasta sisarusriviin. 
Leiriin palattiin omien lippukuntahuutojen raiku-
essa, ja siitä suoraan iltapalalle. Nukkumaankin 
tuli mentyä yllättävän aikaisin, mutta oli vähän 
epämukava nukkua, kun selkä oli ihan palanut. 
Mutta partiolainen nukkuu missä ja miten vain!

Terkuin
Sallanda.

Retkellä
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Sunnuntai 27.7. –08

Heräsin aamulla vähän ennen yhdeksää, 
leirisairaalasta ulkovaatteet päällä. Olin 
nukkunut kolme  tuntia, koska EA –po-
rukalla oli yöllä ollut omaa kivaa, enkä 
jaksanut  enää 
yöllä men-
nä meidän 
Big campiin, 
jonka jaoin 
Sannin, El-
lan ja Nooran 
kanssa. Hain 
ruoka i luvä-
lineet ja otin 
mukaan kaksi 
potilasta.

Sen jälkeen 
menin päivys-
tykseen ja olin vaihteeksi Joonaksen 
kanssa kahdestaan, aamupäivä oli rau-
hallinen ja aikaa jäi auringon ottamiseen. 
Eikä kestänyt kauan, kun Raisa ja Julia 
tuli ilmoittamaan, että leirimessu alkaa. 
Puimme kaikki edustusvaatteet (punai-
set rescue –liivit ). Kävelin viimeisten 
joukossa sinne. Messu oli mielestäni 
hyvä, ja olin iloinen kun messulaulut 
olivat tuttuja gospel –lauluja.

Kun messu loppui menimme jokainen 
EA –henkilö leirisairaalaan ja aloitimme 
jo perusteellisen siivouksen. Minä sain 
arvasta johtuen kunniatehtävän: siivota 
vessat ja aloittaa poikien sairashuoneen 
siivouksen. Välissä kävin pakkaamassa 

myös omat kamppeet.

Kun saavuin takaisin leirisairaalaan, oli 
päivystys vaihteeksi täynnä. Pakkasim-
me osan EA –tavaroista jo autoon, ja 
jatkoimme siivoamista. Raisa haki meil-

le ruokaa 
ja söimme 
k i i r e e l -
lä, minun 
jatkuvasta 
huonos t a 
arpaonnes-
ta johtuen 
j o u d u i n 
tiskaamaan 
k a i k k i e n 
astiat. Kun 
o l i m m e 
s a a n e e t 

kaikki kamat 
kasattua, pääsin lähtemään pois sairaa-
lasta. Hyvästelin kaikki, ja lopuksi minä 
ja Julia saimme Joonakselta kyydin lei-
riin, sillä olimme niin laiskoja ettemme 
jaksaneet kävellä. Kun pääsin omaan 
savuun, siinä oli juuri palkitsemiset me-
nossa. Nakattiin kaikki kamat linkkuriin. 
Pian tuli aika jättää Lohtaja taakse ja pai-
nuimme bussiin. Matkalla oli ihmeen 
pirteä olo ja juteltiin omista kokemuk-
sista leirillä. 

En vaihtaisi mitään hetkeä pois leiriltä, 
sillä tutustuin siellä niin mahtaviin ih-
misiin. Kari oli ihan paras.

Metun oma hengenpelastaja,

Retkellä
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Retkellä

SATAHANKA XI

Lippukunnastamme osallistui Satahangalle 
allekirjoittaneen lisäksi tällä hetkellä Sin-
gaporessa majaileva Antti Gärding.  Antti 
toimi valokuvaajana leirillä ja minä toimin 
Meriturvassa. Tehtäväni oli siis valvoa että 
kaikki sujuisi kevytvene purjehduksissa hy-
vin, eikä kukaan hukkuisi uimassa.

Viikon aikana sää ei paljoakaan piiskannut 
osallistujia kuin auringolla. Viimeisenä päi-
vänä tuli hieman vettä, mutta ei haitaksi 
asti.

Muutamia erityispiirteitä leiriltä jäi kyllä py-
syvästi mieleen. Ensinnäkin ruokailun jär-
jestely aiheutti monissa jopa suuttumusta. 
Ruoka tarjoiltiin joka pöytään ämpäreistä, 
joihin haettiin sitten keittiöltä täydennystä. 
Tämä aiheutti ruuhkautumista alkuviikosta 
ruokailuun ja pientä huuteluakin kuultiin. 
Myös kuulemma jo aikaisemmilta Satahan-
goilta tututuksi tullut herätyskappale jäi mo-
nille mieleen..

Ville Vainionpää
Metu

Satahanka XI
28.7-4.8.2008

Heinä- elokuun vaihteessa kokoontui Sauvoon noin 1200 meripartiolaista, joista muu-
tama sata oli eripuolilta maapalloa. Viikon ohjelmaan mahtui mukaan niin purjehti-

mista kuin radioamatööri toimintaa.

Kuva: A
ntti G

ärding
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In/OutRetkellä

Leiri oli kokonaisuutena hyvin hieno 
kokemus ja lähden varmasti myös seu-
raavalle Satahangalle. Vaikka leiri on 
vain piirileirin kokoinen, niin merel-
lisyys sävyttää niin vahvasti leiriä, että 
harvoin sellaista on tarjolla. Itselleni lei-
ri huipentui 18 metriä pitkällä purjevene 

Henriikalla vietettyyn lauantaipäivään. 
Meinasi itsellänikin leuka tippua pol-
viin, kun ymmärsin minkälaisia aluksia 
Turun-seudun lippukunnat omistavat.

Kuva: Kai Koskinen

Kuva:: V
ille V

aihinopää
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In/Out

In:
Pihkassa´08

Syksy
Tuuli
Ruska

Kari 08
Ulkoilu
Pimeys
Laavu
Huussi
Vaellus

Toteaminen
Laulaminen

Nuotio
Lämpimät vaatteet

PARTIO!
Nauraminen

Riihitys

Out:
Kesä

Lämpö
Uiminen
Käärmeet

Huono rinkka
Vesisade
Vihreys
Tylsyys

Tietokoneilu
Sisällä nyhjöttäminen

Laiskotteleminen
Kesävaatteet
Kiusaaminen

Huonot kengät
Unohtelu
Yksin olo

Partiovihaajat

Retkellä
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Ö   Ö aapisen laidasta

Runo

Olipa kerran sieni, 
Joka oli aivan pieni.
Se metsässä asusteli

Ja hiirien kanssa jutteli.
Kerran se näki pienen ahman

Sen suuret silmät ja tassujen tahman.
Ahma meinasi sienen hotkaista

mutta sieni sanoi : varo tai saatan potkaista

Lähde: Lempi Muki


