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Täsä pari viikkua sitte oli meiä lippukunnan soihtukulukue, josa 
oli enite porukkaa koko alotetun perinteen aikana (4. kerta tänä 
vuona) Vartiolaiset oli ylivoimalla paikalla, ko vartio-osaston 
retki huipentui museonrantaan. Johtajiaki oli iha kiitettävästi 
paikalla ja sudareitaki ilimesty 11!

Täsä joku päivä eräs hupasa johtaja kyseli multa, näi joulun alla, 
että mitä mää aijjon tehä jouluna, ni ei sitä paliua tarvinu miettiä, 
ko tuli sanottua että no syyä! Ja riisipuurohan on parasta joulu-
ruokaa (kinkun ja muitte sörsseleitte jäläkee), ja meiä partiolais-
ten joululomanki alottaa, mikä muukaan ko seurakunnan, niin 
valtavanhyvä riisipuuro! 

Joulu on iha puurua täynä. Reimaristaki löyät riisipuuron oho-
jeen sivulta 16. Tätä ohojetta voit käyttää sitte ko teettä yhesä 
äitin kans riisipuurua koko joulun ajan, ja miksipä ei joulun jälä-
keenki, jos ette oo vielä kyllästyny siihe. ;)

Mutta nyt on partiokausi 2008 päättynyt ja niinpä kaikki ryhy-
mät varmasti järkkäsivät nyyttäripikkujoulut, kuten myös oma 
laumani. Ja pikkujoulun vietot kyllä näkyivät kololla, siivosta 
päätellen!! Mutta hei, tehhäämpä me kaikki Metulaiset uuenvuo-
jeluppaus, ja luvataa siivota meiä kolo AINA kokkoukse jäläkee, 
nii että kaikilla on hyvä mieli tulla siistille kololle pitämää kokko-
usta. Katotaa sitte ens vuona, mite hyvi ollaa pietty tää luppaus.

Kattilat täynnä puuroo

 Pääkirjoitus

Mutta ensi vuoteen, Kivvaa joulua ja ilosta uutta vuotta !
Salla
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnanjohtaja
Kirsi Indrén

Kylläpäs tuo aika menee nopeasti. Vastahan meillä oli koko joh-
tajisto koolla suunnittelemassa alkavaa syyskautta, ja nyt on jo 
puurojuhlan aika.

Ihmeellistä kuinka muutamaan kuukauteen mahtuukaan niin 
paljon monenlaista touhua ja tapahtumaa. On ehditty olla en-
nätysmäisen suurella porukalla Pihkassa, ratkottu haastavia 
koodeja Hiipparissa, retkeilty sekä sudenpentujen että vartio-
laisten voimin, pidetty ahkerasti myyjäisiä, osa väestä on käy-
nyt kursseilla ja soihtukulkueessakin oli mukavasti porukkaa 
mukana. Eikä tietystikään passaa unohtaa ryhmien viikoittaista 
toimintaa.
Nyt onkin hyvä juhlistaa kulunutta kautta maukkaan joulupuu-
ron ja mukavan ohjelman äärellä. Myöskin on juhlavaa nähdä 
kuinka uudet partiolaiset antavat lupauksensa.

Uusia partiolaisia meille tulikin  tänä syksynä paljon, ja uskal-
lanpa väittää että 15.12. tulee seurakuntakoti olemaan ääriään 
myöten täynnä. 

Puurojuhla onkin monessa perheessä varma merkki joulun ja 
joululoman lähestymisestä. Partiokin jää vähäksi aikaa joululo-
malle, joten muistakaahan kaikki ladata akkuja oikein urakalla 
että jaksetaan sitten tehdä kevätkaudesta vähintäänkin yhtä lois-
tava kuin kulunut kausi oli!

Iso kiitos kaikille sudenpennuille, vartiolaisille, laumanjohtajille, 
vartionjohtajille, vaeltajille, samoajille, hallitukselle, vanhemmil-
le, tukijoille ja kaikille muillekin ketkä ovat tavalla tai toisella 
olleet mukana tekemässä Merituulen syyskautta 2008!

Syvään kumartaen: Kipa

P.S. Muistakaahan olla kilttejä! ;)

Hyvä me!
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PIKKU-UUTISIA

Naistenmessut

Joukko reippaita vaeltajia suuntasi tänä-
kin vuonna Naistenmessuille kerämään 
lippukunnalle varoja. Leivonnaiset ja 
arvat hupenivat, ja kassa karttui. Kiitos 
kaikille leiponeille ja arpapalkintoja toi-
mittaneille!

Jussi is back!

Pari vuotta sitten partiosta eronnut Jussi 
Mattila, on nyt syksyllä liittynyt takaisin 
partioon. Jussin saattaa bongata vaikkapa 
perjantai-iltaisin kololta hengailemasta.

Kuinka monta jouluka-
lenteria olet myynyt?

5 kappaletta.
-Satu Sipola.

15, tai siis siskon 
kanssa myytin 
yhdessä 30!

-Ville-Valtteri 
Veikkolainen

Myin 4 kalenteria.
-Teemu Lehtonen

5, siskon kanssa 
yhteensä 10.

-Laura Kastelli

Gallup
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”Hyvin meni, paremmin kuin koskaan!” 
vastaa lippukunnan kalenteritonttu Päivi 
Loppi kysymykseen tämänvuotisesta ka-
lenterimyynnistä. Kampanjan aikana me-
rituulilaisilla oli myynnissä huikeat 450 ad-
venttikalenteria, joista vain 23 jäi myymättä. 
Aiemmin kalentereita on vuosittain ollut 
myynnissä noin 300 kappaletta.

427 kalenterista kertyy jo aika mukava pot-
ti, sillä omalle lippukunnalle jää jokaisesta 
viiden euron hintaisesta kalenterista käteen 
kaksi euroa. Loput kolme euroa menevät 
piirille ja keskusjärjestölle. Adventtikalente-
rien myynti onkin partiolaisten tärkein va-
rainhankintamuoto kautta maan.

Päivi kertoo kalentereilla kerättyjen rahojen 
menevän lippukunnassa laumojen ja vartioi-
den viikoittaiseen toimintaan ja Puurojuhlan 
järjestelyihin. Ainakin kolmea tehokkainta 
kalenterimyyjää muistetaankin pienin yllä-
tyspalkinnoin juuri puurojuhlassa.

Lippukunnan omat kannustimet ovat myös 
yksi niistä syistä, joiden Päivi arvelee vaikut-
taneen ennätykselliseen myyntitulokseen. 

Tietenkin asiaan vaikuttaa myös lisääntynyt 
jäsenmäärä ja se, että ihmiset ovat oppineet 
tuntemaan partiokalenterit ja niitä varta vas-
ten esimerkiksi Naistenmessuilla kysyvät.

Uutiset Toiminta

Adventtikalentereita 
myytin ennätysmäärä

Tiina Reponen
Metu

Kuvat: Tiina Reponen
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EA1-kurssi
8-9.11.07

Herätys oli lauantai aamuna poikkeuksel-
lisesti klo 5.30. Oli ihana aamu, aurionkoa 
ei vielä kuulunut mailla halmeilla ja pihalla 
oli pimeää kuin säkissä. Luonnolliset aamu-
toimet piti hoitaa ja viime hetken tarkistus, 
että kaikki tarvittava on mukana. Kyyti lähti 
Raahesta klo 7 ja edessä oli pitkä matka Vasa-
moon saakka. Matka kului leppoisasti hyväs-
sä seurassa jutustellen ja pakollista Tik Takia 
kuunnellen, ”Hei me heilutaan taas...” 

Perillä oltiinkin jo puoli 9, vaikka ajoimme 
harhaan. Tapahtuma alkoi virallisesti yhdek-
sältä, mutta pian meitä jo patistettiin aamiai-
selle, vaikkei kukaan sitä ollut osannut odot-
taakaan. Kun kaikki olivat saaneet kupunsa 
täyteen, majoituttiin kahteen rakennukseen: 
pojat toiseen ja tytöt sekä ohjaajat toiseen. 
Vapaa-aikaa jäi hieman ja sen me raahelaiset 
käytimme korkkaamalla pingispöydän.

Vihdoin alkoi oppitunti Olli Hasarin, Jari 
Luodon ja Minna Snellmanin johdolla, sitä-
hän tässä oltiiin odoteltu. Alkuun juhlallisesti 
julistettiin juuri tämä kurssi erityiseksi, koska 
poikia oli enemmän. Sitten opiskeltiin hätä-
ensiapua. Kaikista täskein asia on, että joku 
ottaa vastuun ja kontrolloi tilanteen. Opiske-
lutahti oli kova ja kohta aamu vaihtui päivään 
ja päivä iltaan. Tuona aikana opittiin sidos jos 
toinenkin ja miten toimia sairaskouhtauksen 

sattuessa ja elvytyskin sujuu nyt. Illan päälle 
saunan lämmitessä pidettiin harjoitus, jon-
ka jälkeen saimme palautetta toiminnasta. 
Kyseessä oli häkämyrkytys saunassa ja oma 
tilanne arvioni oli – kuten arvata saattaa – , 
väärä. No ei siinä maa kaatunut.

Illalla yleistä hengailua harrastettaessa huo-
masin unohtaneeni pelikortit kotiin. Onneksi 
muilla oli muisti toiminut paremmin, joten 
pelailtiin illan päälle korttia ja tutustuttiin 
paremmin uusiin tuttavuuksiin. Aamulla 
kerrottiin, että välttämätön rakennusten vä-
linen liike yöllä suoriteetaan ovien kautta, 
jotta ikkunan eivät särkyisi. Saunasta jotkut 
uskaltautuivat uimaankin, mutta jääpeite py-
säytti yrityksen, ei kylmyyden vaan paksuu-
den takia. Ilta kääntyi yöksi, ja yhä usampi 
painui pehkuihin. Itse pysyin valveilla pitkälle 
yöhön, ja tutustuin lisää Oulunsalolaisiin par-
tiolaisiin, mukavaa porukkaa!

Aamulla taas alkoi oppitunnit. Aamiaisen jäl-
keen käsiteltiin palovammat ja myrkytykset. 
Seurasi suullinen koe , arviointi, kakkukah-
vit ja -teet isänpäivän kunniaksi ja kotiin 
lähtö. 

Kaiken kaikkiaan onnistunut kurssi, paljon 
jäi mieleen hyödyllisiä taitoja. Nähtiin kurs-
silla ainakin yksi pienimuotoinen kurssiro-
manssikin, mutta ei siitä sen enempää…

Miro Lapinoja
Metu

Toiminta
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Toiminta

Soihtukulkue

Oli itsenäisyyspäivä. Suomen sinivalkea lippu oli nostettu jo 
aamuvarhain lipputankoon ja kynttilät paloivatt ikkunoissa. 
Kirkot täyttyivätt sotiemme veteraaneista ja partiolaiset olivat 

seisomassa sankarihaudoilla kunnioittamassa isänmaatamme. 
Illalla alkoi meidän oman lippukuntamme, jo perinteeksi 

tullut…

Ilta oli jo tullut Raaheen, ja vartiolaisten retkeltä alkoi 
saapua porukkaa lippukunnan varastolle, hakemaan 
soihtua kulkuetta varten. Sudarit sen sijaan kantoivat 
kynttilälyhtyjä, jo ihan pelkän turvallisuuden vuoksi. 

Kun kaikki alkoivat olla valmiina, poliisi tuli johta-
maan kulkuetta. Kaupunki oli sammuttanut joitain 
katulamppuja, tunnelman lisäämiseksi. Matka taittuu 
rauhallisesti ensin Rantakatua, Sovionkatua ja sitten 
Kirkkokatua pitkin sankarihaudoille.  Kylmästä säästä 
huolimatta useita uteliaita oli tullut seuraamaan tätä it-
senäisyyspäivän kunnianosoitusta.  Kulkueen lopuksi 
saavuimme ensin Raahen kirkon sankarihaudoille, jossa 
Paukku kertoi itsenäisyyspäivästä ja sen merkityksestä 
partiolaisten lupauksessa. Sitten lauloimme ”Maa on 
niin kaunis”, jonka jälkeen siirryimme seurakuntakodil-
le syömään pipareita ja mehua.

Sillä kuten tiedämme, partiolasten lupauksessa keho-
tetaan rakastamaan isänmaatamme, niin tämä soihtu-
kulkue oli oiva keino toteuttaa tätä lupausta. Sotiemme 
veteraanit ovat taistelleet tästä hienosta maasta, joten 
nyt oli meidän vuoro antaa kunnioitusta veteraaneille ja 
ennen kaikkea itsenäisyydelle.  
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Toiminta Toiminta

Teksti: Juho Miilukangas
Kuvat: Markus Lehto
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Retkellä

Scouter-Strikers Beta 

1.5 Ultimate LAN
21-24.10.08

Paikaksi saimme Miilufantin, Juhon kautta, 
yllättäen! :) Porukkaa alkoi kerääntyä pai-
kalle, ja sitten alkoi armoton johtojen set-
viminen paikoilleen. Saatuamme johdot ja 
koneet omille paikoilleen, alkoi pelaaminen, 
ja saunassa kävimme useasti.

Paikalla oli ainakin Juho, Janne, Mike, Iku, 
Samuli, Jussi, Timo, Make, Mikko, Jorma, 
sekä epämääräisiä tyttöpuolisia naisihmisiä. 
:) Jossain vaiheessa väkeä tuli lisää, ja myös 
katosi. Energiajuomaa sekä kolaa kului pal-
jon!
 
Muistimme pelaamisen lomassa syödäkin; 
omia eväitä sekä kahteen otteeseen Susan 
ja Annin tekemää ruokaa, josta iso KIITOS 
heille. =)

Torstai iltana olimme vanhalla puolella, 
koska ”isot herrat” pitivät jonkin sortin ko-
kouksen uudella puolella. Vanhalla puolella 
katsoimme telkkaria, ja Janne kävi Jorman 
kanssa hakemassa kaupungista pitsat. 

Perjantaina koitti se ikävin osuus, siivoa-
minen, jonka itse vältin, koska lähdin reis-
suun. 

Miika Lehto
Metu

Kuvat: M
arkus Leehto

Kuvat: M
arkus Leehto
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Retkellä

Vartiolaisten retki
5-6.12.08

Vartiolaiset lähtivät pyöräilemään kololta 
kohti veteraanimajaa hieman porrastetusti. 
Liukkaan kelin takia pari kaatuikin, mutta 
se ei haitannut. Kun kaikki olivat paikalla 
ohjelmassa oli rasteja. Rasteina olivat myrs-
kärin huolto, Suomen lipun käyttö, mehun 
lämmitys trangialla, sketsin keksiminen, 
leikki ja luonnontuntemus. Kun kaikki rastit 
oli käyty, sisällä sai iltapalaa.

Iltapalan jälkeen vuorossa oli ”iltanuotio” 
ilman nuotiota. Aikaisemmin keksityt sket-
sit sai nyt siis esittää muille. Ohjelmassa oli 
myös laululeikkejä (mm. vauvahai ja leipuri 
Hiiva) ja juorurinkiä ja improjonoa. Kun 
leikit oli leikitty päästiin iltapesulle ja nuk-
kumaan.
Aamulla nostettiin ensimmäiseksi lippu, 
jonka Tuuli ja Krista hienosti ylös hilasivat 
ja laulettiin kaikille tuttu Maamme-laulu. 
Aamupalan jälkeen oli taas rasteja vuorossa; 
piparien leipomista, maamerkkien tunnista-
mista ja joulukorttien valmistamista. Rastien 
jälkeen oltiin ulkona leikkimässä. Sitten oli-
kin ruuan vuoro.

Sen jälkeen kaikki taas leikkivät rannassa 
kunnes Mari tippui veteen ja rantaan ei saa

nut mennä. Pojat leikkivät toffeeta kunnes 
sekin kiellettiin. No onneksi keksittiin muita 
leikkejä. 

Välipalan jälkeen oli vuorossa lipun lasku ja 
hutilus tavarat. Kun ne oli tehty tytöt lähti-
vät pyöräilemään kohti seurakuntakotia. Po-
jat lähtivät vähän sen tyttöjen jälkeen. Kun 
oli vaihdettu partioasuun, lähdettiin kävele-
mään kohti varastoa. Sitten oli enää jäljellä 
soihtukulkue.

Meri Vainio
Metu

Retkellä
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Tre kakor
Partiolaisilla on kahdeksan ihannetta, joita meidän tulisi noudattaa. Kun kaikista 

ihanteista ottaa alkukirjaimen, niin kirjaimista muodostuu sana TRE KAKOR, joka 
on ruotsia ja tarkoittaa kolmea kakkua (tätäkin testattiin sudenpennuilla, mitä tämä 

vieraskielinen sana tarkoittaa). Nämä ihanteet ovat vielä hiukan uusia pienille sudenpen-
nuille. Nyt saatte nähdä mitä nämä ihanteet sudenpentujen mielestä tarkoittavat:

Tuntea vastuunsa 
ja velvollisuutensa

älä petä äitiä 

ja isää

Auttaa äitiä 
ja isää

Etsiä elämän

totuutta

Kertoa

elämästään 

totuutta

Kunnioittaa toista 
ihmistä

Käydä kaupassa 

toisten puolesta

Pussata toista

Avata ovi vanhemmille

Avata ovia mummoille 

ja papoille

Partioaate

Salla Törmänen
Metu
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Rakentaa ystävyyttä 
yli rajojen

Rakentaa pesula

Olla ystävä kaikkien

Ystäviä 
hankkia

Auttaa ja palvella

Auttaa haavoittu-
nutta

KOlata lumet 

tOisten pihOilta

Auttaa toista siivoamaan

Kehittää itseään
ihmisenä

Auttaa muita

Puolustaa heikompia

Pitää olla ystävällinen 
muille

Olla uskollinen ja 
luotettava

ÄLÄ
VALEHTELE!!

Rakastaa ja suojella 
luontoa

Ei saa roskata luontoa
Ei saa ottaa oksia puista

Älä vedä kaarnaa elävästä puusta
Tre Kakor

Rekka
Eläin

Partioaate Partioaate
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Missä olet ja mitä teet siellä?
Tällä hetkellä asustan Kokkolassa jossa 
opiskelen lähihoitajaksi.

Kuinka kauan olet oleskellut Kokkolas-
sa?
Hmm.. Palttijarallaa, reilu vuoden verran on 
tullut täälä ny oltua.

Oletko tutustunut sikäläiseen partiotoi-
mintaan?
Tottahan toki... Tällä hetkellä olen Mursut-
nimisessä vaeltajaporukassa jonka kanssa 
on tultu käytyä vaeltamassa siellä sun täällä. 

Oletko tulossa talvileirille?
Suurella todennäköisyydellä kyllä , mutta jos 
en tule niin se on väärinkäsitys siitä mitä sa-
noin , en sanonut, tein tai en tehnyt. 

Terveiset Merituulilaisille.
Olkaa kilttejä Leolle niin saadaan sitte leiril-
lä hyvää ruokaa =)

Jussi Mattila
Metu

Mitä kuuluu,
Pollari?

Mitä kuuluu...

Jo jonkin aikaa kadoksissa ollut Juha Pollari tuli Reimarin toimittajien mieliin, ja he 
päättivät etsiä Juhan kynsiinsä. Juha tunnetaan huumorista joka iskee kaikkiin sekä 

meripelastustaidoistaan.

Sudarisivut
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Joulun luumuinen herkku?  ___________________
Mies joka jakelee lahjoja?  ___________________
Lahjoja jakavan asuinpaikka? ___________________
24.12?     ___________________
Porohan oli?    ___________________
25.12?     ___________________
Jouluruoka?    ___________________
Joulupuu?    ___________________
Millä lahjojen jakaja ajelee? ___________________
Joulupukin apulainen?  ___________________
Nainen joka keittää puuron? ___________________

Sudarisivut

Onko joulusanasto 
hallussa?

Keksitkö kaikki jouluiset sanat vihjeiden perusteella?

Ratkaisu:
Joulutorttu
Joulupukki
Korvatunturi
Jouluaatto
Petteri punakuono

Joulupäivä
Kinkku
Kuusi
Reki
Tonttu
Joulumuori
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Sallan sapuskat

Riisipuuro, 4 annosta

3 dl  vettä
1,5 dl  puuroutuvaa riisiä
8 dl  täysmaitoa TAI hyla kevytmaitoa
¾ tl  suolaa

1. Mittaa vesi teflon kattilaan ja lisää riisit 
kiehuvaan veteen. Keitä, kunnes vesi on 
imeytynyt riiseihin.
2. Lisää maito ja keitä puuroa hiljalleen 15 
min koko ajan sekoittaen pohjaan palami-
sen estämiseksi.
3. Peitä puuro kannella ja nosta kattila le-
vyltä. Anna hautua kypsäksi, noin 45 min. 
Lisää suola ja sekoita.
4. Tarjoa luumu-rusinasopan tai maidon, 
kanelin ja sokerin kera. 

Nyt sitä saa, nyt sitä saa 
vatsansa täyteen puuroo..

Luumusoppa

4 dl  vettä
1 ½ rkl  perunajauhoja
1 dl  sokeria
2 dl  luumuja
2 tl  raastettua tuoretta inkivääriä

1.Pane kaikki luumukeiton raaka-aineet 
kattilaan ja kuumenna seosta koko ajan se-
koittaen, kunnes se kiehahtaa. Nosta kattila 
liedeltä.

TIESITKÖ!

Riisipuuron resepti oli ensimmäisessä Suomessa julkaistussa keittokirjassa I. U. Walleniuksen Kokki-kirjassa vuonna 1849  

VINKKI!!

Jos teet luumukiisselin edellisenä päi-vänä lisää nestettä 1 dl, sillä luumut imevät turvotessaan vettä. 
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In/Out

In:
Lumi

Joulukalenterit
Loma

Jouluvalot
Suklaa

Joulutortut
Glögi

Kaakao
Goretexit

Tonttulakit
Luistelu

Joulupukki
Tontut

Punainen
Kynttilät

Pullat

Out:
Valo

Koulu
Kangaskengät

Jäätelö
Lippikset
Kokeet
Stressi

Rokkikajaliteinit
Musta

Opiskelu
Väsymys
Läksyt
Dataus

Paleltuminen
Valehtelu

Kastuminen
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Ö   Ö aapisen laidasta

Joulu on taas!

Joulu on taas, joulu on taas,
kattilat täynnä puuroo.

Joulu on taas, joulu on taas,
kattilat täynnä puuroo.

Nyt sitä saa, nyt sitä saa
vatsansa täyteen puuroo

.Nyt sitä saa, nyt sitä saa
vatsansa täyteen puuroo.

Lähde: Kansanlaulu


