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 Reimari

 

Vanha suomalainen sananlasku

“Tulis joulu, että sais yölläkin syödä.“

uusi merituulelainen sananlasku

“Tulis joulukuu et sais syödä puurojuhlapuuroo“ h



On jälleen puurojuhlan aika, ja ainakin meidän per-
heessä lupauksenantoiltaa odotellaan aina innolla. Ei 
nimittäin ole seurakunnan riisipuuron voittanutta! 

Merituulen puurokestit ovat jo vuosikymmeniä vanha 
perinne, ja kauan on myös vuoden viimeinen Reimari 
jaettu juuri puurojuhlassa. Mutta mitä kummaa?! Rei-
mariperinteet ovatkin kokeneet uudistuksen…

Vanha  lippukuntalehtemme  koki  muutoksen  paineet
liian koviksi ja kävi tuhdissa kauneusleikkauksessa. 
Kirurgiksi tunnustautunee Barefootclan-porukan 
vaeltajapoika, pitkänlinjan partiolainen, Pekka Kuru. 
Yhdessä allekirjoittaneen päätoimittajan kanssa Pekka 
on pohtinut Reimarin nuorennusleikkausta jo useam-
man kuukauden ajan. Uudistusvaiheisiin pääset kurkis-
tamaan myös puuroreimarin uutissivuilla.

Riisipuuron voimalla jaksamme parin viikon partiolo-
man yli. Kevät tuo tullessaan monenlaista touhua: am-
mentain, laskiaispullan tuoksuisen talvileirin, vartioden 
ja laumojen retkiä sekä monta muuta Reimarin arvoista 
uutista. Uusi Reimari ottaa vartiolta entiseen malliin jut-
tuja mielin kielin vastaan, ja myös kaikenlainen kuvitus 
on tervetullutta juttuihin. Ja kolon punainen postilaa-
tikko janoaa juoruja edelleen!

Partiovasemmalla, 

   
  N

yt sitä saa, nyt sitä saa –
     

      
  vatsansa täyteen puuroo!
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 Pääkirjoitus
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Lpkj:n tervehdys

Syksy on jo kaunis ja lämmin muisto. Partiossakin on riittänyt vauhtia 
koko kauden ajan. Mitäs kaikkea meillä onkaan ollut? Hiipivä Haamu ti-
etenkin, syysleiri Hiillos sekä Extreme-purjehdukset Raahen Fiialla, jotka 
muuten tänä syksynä tosiaankin olivat extreme. Johtajat ja vaeltajat ovat 
pitäneet kerran kuukaudessa rentoutumisillan. Alkusyksystä, oikeastaan 
loppukesästä, lippukunnassa järjestettiin uusi tapahtuma Pykällys, vaelta-
jakaste. Lippukunnassa on aloitettu muitakin uusia perinteitä, viimeisin 
niistä oli itsenäisyyspäivänä pidetty soihtukulkue. Matkan varrella oli 
reilusti yleisöä katsomassa, mikä oli todella mukavaa. Syksyllä myös Mer-
ituuli järjesti vj-kurssin yhteistyölippukunnille, näin pyrimme luomaan 
tulevaisuutta. Haluamme turvata omaa toimintaamme jotta partiotarjon-
tantamme on laadukasta jatkossakin. Tässä kun listasin lippukunnan ta-
pahtumia niin huomaan tosiaan että melko vauhdikasta on syksy ollut. 
Haluankin kiittää kaikkia johtajia syksystä ja erityisesti niitä, jotka ovat 
ottaneet päävastuun isoissa tapahtumissa. 
Kiitos.

Katsellaanpas hieman sitten tulevaa. Syksyllä hallitus päätti että lippukunta 
pa-nostaa meripartioon. Merellä me johtajat olemme jo olleet Fiian mat-
kassa, mutta nyt haluamme saada nuoremmatkin mukaan. Tämän vuoksi 
lippukunta hankkii purjeveneen, tarkemmin sanottuna H-veneen. Tätä 
projektia on nyt loppusyksy työstetty, että saataisiin varat ja tähtäimessä 
onkin, että meillä olisi keväällä oma vene. Niin tulevana kesänä pääsisimme 
jo purjehtimaan. Kuulostaa hienolta, eikö vain? Edessä on kuitenkin vielä 
paljon työtä mutta ei anneta sen masentaa, vaan tehdään se työ huolella. 
Ensi kesällä on myös piirin kesäleiri Leimu, ja toivonkin että mahdollisim-
man moni lähtee sinne. Leimu on erittäin hieno mahdollisuus tutustua 
uusiin partiolaisiin piirimme alueelta. 

Toivotan kaikille Rauhallista Joulua.

Heipä hei partiolaiset.

Partiovasemmalla,



Kyllä vain! Ja kunnolla uudistu-
nut onkin. Mistä moinen idea, ja 
ketkä kummat koko touhun ovat 
toteuttaneet?

Uusi ”look”
Muuan partioiltamissa yksi lippukuntamme 
vaeltaja heitti eräälle Reimarin toimituksessa 
varsin korkeassa asemassa olevalle meritu-
ulelaiselle idean Reimarin teosta tietokone-
ohjelman avulla. Idea muhi lisää meheviä 
ideoita ja niinpä Pekka Kuru ja Ulla Pirkola 
alkoivat väsäämään lippukuntalehdellemme 
uutta ilmiasua. 

Monenlaista
mietittävää
Niin puhelin- kuin nettilinjatkin ovat käyneet 
kuumina Reimaria suunnitellessa.

    - Mukavaa  hommaahan  tämä  on  ollut,
Pekka myhäilee. 
    - Ullaa ei vain  ole  aina  meinannut  saa-
da kiinni, partiopoika jatkaa ja pui hieman 
nyrkkiään.
    Pekalla ja Ullalla on  ollut  monenmoista
mietittävää: laitetaan sivunumerot keskelle 
vai reunaan? Tuleeko tämä laatikko suoraan 
vai vinoon? Kirjoitetaanko juorut edelleen  
käsin? 
    Pahoja   erimielisyyksiä   ei   onneksi  ole 
ollut. Olemme päässet yksimielisyyteen kai-
kissa ratkaisuissamme, Pekka ja Ulla kehai-
sevat.
    Lopuksi Ulla ja Pekka vihjaavat, että jut-
tujen lisäksi vartioiden ja laumojen kan-
nattaa piirrellä Reimariin myös kuvia. Ja 
kaikenmaailman juttuvinkit ovat erittäin 
tervetulleita. Ehkä haluatkin toimittajan vi-
erailemaan juuri sinun vartiosi tai laumasi 
kokoukseen…

          Linjat kuumina uuden 
                 ReimaRin suunnitteLussa!

Ulla Pirkola 
Metu

Mitä piteletkään käsissäsi? Onko se tyylikäs? Onko se 
selkeä? Onko se täynnä ykkösluokan journalismia? Onko se 

UUdistUnUt ReiMaRi?
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Uutiset Uutiset

- Meripartiolippukunta ei ole meripartio-
lippukunta ilman venettä, totesi Tero viime 
kesänä Ruotsin Korkearannikon katveessa, 
kun olimme purjehtimassa Raahen Fiialla. 
Lippukunnanjohtajaltamme on sen jälkeen 
kulunut yksi jos toinenkin ilta meripartioin-
tia ja venehankintaa pohdittaessa. Johta-
jiston keskuudessa on ollut monenmoista 
supinaa, ja vihdoin paljastamme sen myös 
teille, arvoisat Reimarin lukijat: meriTuuli 
on hankkimassa ikiomaa purJeveneTTä! 

Perinteitä 
kunnioittaen
Rahakirstun pohjalle on saatava vielä monta 
euroa ennen kuin vartiolaiset ja laumalaiset 
pääsevät käsiksi purjehduksen saloihin, 
mutta varainhankintakin on jo hyvin käyn-
nissä. 
    Lippukuntamme  nimi  kalskahtaa  kovin
merenläheiseltä, ja parhaillaan hankinnassa 
oleva purjevene ei ole ensimmäinen laatu-
aan Merituulessa. Lippukunnalla on ollut ai-
nakin kaksi venettä aikaisemmin, mutta nyt 

Ulla Pirkola 
Metu

Merituuli käy merta päin!

on vierähtänyt jo useampi vuosikymmen il-
man omaa purtta. Lippukunnanjohtaja Tero 
ja meripartio-ohjaaja Antti Gärding myhäi-
levätkin tyytyväisenä, kun veneprojekti on 
ottanut niin hyvin tuulta alleen. Pitäähän  
Raahen partiolaisilla ollakin oma pursi!
    - Pidämme  yllä   vanhan  merikaupungin  
perinteitä, toteaa Antti.

ihka aito 
pursi
Minkälaista venettä lippukuntalaisten iloksi 
ollaankaan hankkimassa?
    - Kyse on H-veneestä, 
siis  ihan  oikeasta “isos-
ta purjeveneestä,” 
joita Raahen Pursi-
majan laituri on 
pullollaan. H-ve-
ne on 8,3 m 
pitkä ja 2,2 m 
leveä, siinä on 
kaksi perus-
purjetta ja 
sp inaak-
keri 



Ensi suvena Paukun lisäksi purje-

veneen ruoriin pääsevät myös 

nuoremmat merituulelaiset.
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Uutiset Uutiset

(pallopurje), Antti sanelee.
    - Veneen kyytiin mahtuu  kerrallaan  kor-
keintaan viisi purjehtijaa. Siinä on myös 
juuri ja juuri riittävästi tilaa koko miehistön 
yöpymiseen.

Mennään vaikka 
muille maille
H-vene on toimiva yhdistelmä kilpa- ja 
matkavenettä.
    - Kilpaveneenä  se  tarjoaa  paljon  säätö-
mahdollisuuksia ja on herkkä trim-
maamiselle, joten sillä on 
kokemattomammankin 
helppo päästä perille 
purjehduksen saloista. 
Koska siinä on kuitenkin 
myös matkaveneen piir-
teitä, kokenut miehistö 
voi huoletta vierailla sillä 
vaikkapa Ruotsinkin puolel-
la, Antti lupaa. 
    H-vene kuulostaakin juuri 
sopivalta lippukuntamme käyt-
töön. Meripartio-ohjaaja kehuu 
purtta myös terhakkaaksi: 
    - Veneen runko on lasikuitua, 
joten sen kevät- ja syyshuollot 
eivät vaadi suuria ponnistuksia. 
Melkein 30 vuoden iästään huoli-
matta se on vielä hyvässä kunnossa 
ja hyvin hoidettuna pysyy sellaisena 
vielä pitkään.

Vesille jo 
ensi kesänä!
Entäs sitten kun vene saadaan hankittua? 
Ensiksi on luvassa monenlaista remonttia ja 
talkootyötä, että pursi saadaan kuntoon. 
    - Vene on jo valmiiksi periaatteessa  pur-
jehduskuntoinen. Se laitetaan täyteen kun-
toon maalis-toukokuussa ja vesillelaskua on 
suunniteltu kesäkuuksi, Antti valaisee.
    Jo ensi vuonna saadaan siis  nauttia  pur-
jehduksesta melkein koko kesä! Veneellä 

pääsevät purjehtimaan sen 
valmistuttua    kaikki    lip-
pukuntalaiset. Merenkul-
ku- ja purjehtimistaitoja 
voi toki - ja kannattaakin 
- opetella jo ennen vesille 
pääsyä. Ei siis muuta 
kuin merimerkkejä 
harjoittelemaan!

Kuvat:
  Pauliina Tuomi
  Kimmo Leiviskä
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Hei Päivi, kävivätkö kalenterit kaupaksi 
tänä vuonna? 
    - Joo,  ihmiset  ovat   ottaneet  omakseen
partiolaisten adventtikalenterit. Nimensä 
mukaan ensimmäisen luukun saa aukaista jo 
adventtina, poikkeaa siksi tavallisista joulu-
kalentereista.

Kenties kauppa kävi jopa edellisvuosia 
paremmin...
    - Lippukuntamme saldo oli  tänä vuonna
368 myytyä kalenteria. Myynnissä oli 427 
kpl.

Onko totta että erityinen “kalentereiden-
myyntipäivä”, mikä Merituulessakin
järjestettiin, on hyvin tehokas? 
    - Tänä vuonna tiedottaminen myyntipäi-
västä jäi viime tinkaan, mutta ahkerat myyjät 
löysivät paikalle ja jalkaantuivat kalenteri-
myyntiin. Ensi vuonna on tarkoitus ideoida 
lisää toimintaa myyntipäivään.

entäs miten lahjonnan laita. innostu-
vatko partiolaiset myymään kalentereita 
entistä reippaammin hyvien kannusti-
mien ansioista?

    - Lippukunnan myynnin tukena ovat pii-
rin antamat kannusteet. Tänä vuonna sini-
nen partiokassi, lusikka-haarukka mysteerio 
ja retkipyyhe. Toista vuotta lippukunnalla 
on käytössä lisäksi omat kannusteet. Tänä 
vuonna heijastinvalo. Nimensä mukaan 
kannustavat :)

Mikä merkitys kalenterimyynnillä on ra-
hallisesti lippukunnalle? sillä taitaa
olla aika iso rooli lippukunnan varojen 
keruussa?
    - Kalenterista lippukunnalle jää kaksi eu-
roa kun myynti hinta on viisi euroa. Joten 
lippukunnan osuus on kuitenkin 40 %. Ka-
lentereiden myyntiaika on kuitenkin suh-
teessa lyhyt koko vuoden toimintaan näh-
den, joten rahallinen tuotto on hyvä.

entäs ensi syksynä... Laitetaanko silloin 
vielä paremmaksi? 
    - Tottakai, joka vuosi tavoite täytyy  pitää
korkealla, ja toivottavasti jo ensi vuonna ei 
tarvitse palauttaa yhtään kalenteria. :) Ensi 
vuonna 400 kpl:n raja rikotaan...

Tavoitteita siis riittää tämänkin vuoden hyvien 
myyntitulosten jälkeen. Kiitos Päivi!

Adventtikalenterikauppiaille
iso kiitos!

Ulla Pirkola 
Metu

Partiolaisten adventtikalenterilla on vankkumaton suosio ympäri 
suomen ja myös raahelaiset ovat kietoutumassa  vuosi vuodelta 

yhä syvemmin tuon joulukalenterin pauloihin. Reimari tiedusteli 
lippukunnan kalenterimyyntivastaava Päivi Lopilta adventtika-

lenterimyynnin saloja.

Uutiset
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ToimintaUutiset

Perjantai
Kun saimme kannettua kaikki tavaramme 
leiripaikalle, alkoi ensimmäinen ”oppitun-
ti”, jossa mietittiin eri henkilöitä partiossa, 
ja heidän tehtäviään. ”Oppitunnin” jäl-
keen kurssivartioille annettiin pakit ja laa-
vut. Kartta kädessä lähdimme kohti öistä 
metsää. Matka ei ollut pitkä ja rastit olivat 
helposti löydettävissä. Viimeinen rasti oli 
yöpymisrasti. Herkullisen iltapalan jälkeen 
panimme maaten melkoisessa tuulessa... :S

Lauantai
Herättyämme palasimme leiriin aamupala-
lle. Lauantaipäivä kuluikin suurimmaksi 
osaksi sellaisten oppituntien merkeissä, joi-
den aiheina olivat: turvallisuus, vakuutukset, 
ruoka ja paljon muita johtajuuteen liittyviä 

tärkeitä juttuja.
    Mukava päivä  päättyi  iltanuotioon,  jota 
kuvailevat parhaiten adjektiivit dramaattin-
en ja räjähtävä... (öhöm)
    Lättyjen paiston jälkeen kaikki  painuivat
telttoihin. 

sunnuntai
Sunnuntai sitten kuluikin viimeisten oppi-
tuntien ja siivoilun merkeissä. Lipunlaskun 
jälkeen menimme kimpsuinemme ja kamp-
suinemme autoihin ja käänsimme keulan 
kohti kotia. VJ-kurssi oli mahtava kokemus, 
eikä unohdu koskaan :D
    Hauskaa   oli,   ja  melko  monet  taisivat 
vaihtaa mese-osoitteita ja puhelinnume-
roita..

Muistelivat: Anni & Salla

Anni Tuohimaa ja Salla Törmänen
Metu

VJ-kurssi
28.-30.10.2005 Oulainen, Ahvenlampi
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RetkelläToiminta

Hämysenä lauantaiaamuna ahtautui neljä 
unista tai vähemmän unista Merituulen tyt-
töä autoon ja aloitti matkan kohti Oulua. 
Matkaan piti lähteä jo ennen seitsemää, sillä 
kuljetus Oulun linja-autoasemalta Vasamon 
leirikeskukseen lähti kahdeksalta. Mukana 
kurssilla olivat Minna, Ida, Jaana ja Tiina
   Oikeaan paikkaan Oulusta lähtevä linja-
auto löytyi ja matka leirikeskukseen taittui 
nopeasti. Perillä nostettiin lippu ja majoit-
tumisen jälkeen aloitettiin heti tiivis, mutta 
monipuolinen koulutus. 
   Ei voi kuin ihmetellä, miten kahteen 
päivään sai mahdutettua niin paljon tärkeää 
asiaa kuin ohjelma lupasi. Kaikki aina ver-
envuodoista ja myrkytyksistä hätäensiapuun 
ja elvytykseen tuli käsiteltyä. Vaikka ohjel-
maan kuuluikin istumista ja kuuntelemista 
se ei sisältänyt pelkkää teoriaa. 
   Harjoitukset  Anne-nuken, mitellojen ja 
sidetarpeiden kanssa oli toteutettu hauskas-
ti, kuvitteleppa itsekkin miltä vartionjohta-
jasi näyttäisi päästä varpaisiin paketoituna. 

Ohjaajat kertoivat myös mielenkiintoisia 
tositarinoita siitä, mitä kaikkea voi sattua 
niin leireillä kuin kolollakin.
    Välillä   syötiin  hyvin  ja  olihan  sitä  va-
paa-aikaakin. Lauantai-illaksi oli järjestetty 
ensiapuharjoitus, joka pani opitut taidot 
koetukselle. Harjoituksesta selvittyämme oli 
saunan vuoro ja rohkeimmat kävivät monta 
kertaa uimassakin Vasamojärven ei enää 
niin lämpimissä vesissä. Virkistävää se oli, 
pakko myöntää. :)
   Sunnuntaina ohjelmassa olivat vielä vii-
meiset koulutukset ja loppukoe. Ohjaajat 
jakoivat kurssitodistukset ja kakkukahvien 
jälkeen bussi tulikin jo hakemaan porukkaa 
kotiin.
    Kurssin  tavoite,   antaa   perustiedot   ja  
-taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisim-
missa sairaus- ja onnettomuustilanteissa ret-
killä ja kotona, täyttyi varmasti. Menkäähän 
kaikki, joilla on pieninkin epäilys omista en-
siaputaidoista, ja käykää tuo kurssi!

Tiina Reponen 
Metu

Ensiavun peruskurssi
Vasamolla 12.-13.11.2005
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RetkelläToiminta

Tultiin seittemältä tänne. Sitten haet-
tiin joitain rasteja, se oli joku kilpai-
lu. :) Jenni voitti ja toiselle sijalle tuli 
Jenna. Ja kolmanneksi tuli Veera ja 
Laura, jaetulle sijalle. Teimme ruoak-
si leipiä ja joimme kaakauta. Riehut-
tiin ja mentiin nukkuun.

Herättiin kello kahdeksan. Syötiin 
ja mentiin kirjastoon... Laura, Jen-
na ja Veera lähtivät jääkiekkopeliin, 
jonka ne hienosti voittivat 9-4! Jea :) 
Jonkun ajan kuluttua toiset menivät 
kololle ja tekivät pizzaa. Jenna, Laura 
ja Veera tulivat kololle. Luettiin kir-
jaa ja tehtiin siihen liittyviä tehtäviä. 

Sen jälkeen oli kakuntekokisa, jossa 
oli aiheena leipurimerkki ja kirjal-
lisuusmerkki. Joukkueet olivat  1) 
Veera, Jenni ja Aida ja 2) Jenna ja 
Laura. Loppuaika oli vapaata, pelasi-
mme korttia. :) Valvottiin. Valvottiin 
pikkutunneille.

Sunnuntaiaamuna oli rankka herä-
tys!! Pakattiin ja siivottiin! Ja pikku 
hiljaa lähdettiin.

Terveisin: Hiibbarit

Hiibbarit
Metu

Hiibbareiden yöretki
18.-20.11.2005
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Tapahtumat

Merituulen ihka ensimmäinen soihtukul-
kue miesmuistiin starttasi varaston pihalta 
itsenäisyyspäivän iltana. Osa vaeltajista ja 
johtajista oli tullut laittaamaan soihtuja 
vettymään jo aikaisemmin, mutta suurin 
osa kokoontui paikalle noin varttia vaille.
Muodostuimme riveihin, ja iloksemme 
huomasimme että paikalla oli noin 43-50 
henkeä, sudareita 6, vartiolaisia 17 ja johta-
jia/vaeltajia 21. Eli siis todella hieno määrä! 
Soihtukulkue saattoi alkaa, kun poliisiauto 
kaartoi pihaan. 

    Lähdimme  Rantakatua   kohti  kirjastoa.
Kulkueemme saattoi aiheuttaa hieman häm-
mennystä autoilijoissa. Onneksi meillä oli 
poliisiauto edellämme! Kirjastolta käännyt-
tiin Sovionkadulle josta matka jatkui Kaup-
paporvarin kulmille. Sovionkadulla alkoi jo 
näkyä soihtukulkuetta katsomaan tulleita 
äitejä ja isiä, saattoipa joukossa olla joku 
ulkopuolinenkin joka oli tullut ihailemaan 
kulkuettamme.

    Kauppaporvarin  kulmalta  käännyimme 
kirkkokadulle kohti kirkkoa. Sää oli tuulinen 
ja luntakin tuprutteli hiukan, mutta ei on-
neksi niin paljon  että  se oli soihtujen pala-
mista haitannut. Lipunkantajana toimi Jaana 
Heikkilä ja kyltin kantajana Päivi Loppi.

    Päästyämme sankarihaudoille kajautim-
me ilmoille “maa on niin kaunis” virren, 
jonka jälkeen siirryimme seurakuntakodille 
juomaan lämmintä mehua ja pipareita.

    Vaikka  soihtukulkue  järjestettiinkin  en-
simmäistä kertaa kaikki meni tosi hyvin, 
eikä soihtujen kanssa tapahtunut mitään 
ongelmia. Medianäkyvyyttä kulkue sai aina-
kin paikallislehdissä, Raahen Seudussa ja 
Raahelaisessa. Kaikki siis mukaan sankoin 
joukoin ensi vuonnakin!

Heini Törmälä
Metu

6.12.2005S
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Maijanlampi, Taivalkoski

31.07.-06.08.2006

Se tulee...
Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri



Mihinkä sitä on jouduttu, kun 
ei ole näkynyt jokaviikkoisessa 
toiminnassa? 
    - Aloitin opinnot Oulun yliopis-
tossa, niin muutin sitten sinne. Ei 
pahemmin aika sitten riitä jokaviik-
koiseen toimintaan.

Mitä siellä Oulussa opiskellaan?
     - Luonnontieteellisessä tiedekun-
nassa tietojenkäsittelytieteitä

sitä samaako mitä Pekkakin?
     - Niin, sitäpä sitä

Missä partiotapahtumassa 
sinut seuraavan kerran näkee?
     - Jaa a, mikä lie seuraavaksi tu-
lossa. Puurojuhlassa viimeistään.

Oletko tutustunut johonkin 
Oululaiseen lippukuntaan? 
siellä kun tuntuu olevan valin-
nan varaa ?
     - En ole tutustunut, enkä 
aiokaan, vaikka ovathan nuo yrit-
täneet kosiskella. Ei sitä lippukuntaa 
nuin vain vaihdeta !

Toimitus kiittää Villeä vastauksista ja 
kuluneesta ajasta
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Mitä kuuluu...

“Tällä palstalle kurkimme lippukunnan 

johtajien elämää ja tutustumme niihin 

Merituulen huivikauloihin, jotka eivät 

majaile pääsääntöisesti enää Raahessa.”

Ulla Merihaara 
Metu

Mitä kuuluu Ville?
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Sudarisivut

Vihjeet:
     1.  Jouluinen ruoka, kuuluu varmaan jokaiseen joulupöytään.
     2.  Partiolaisten juhla seurakuntakodilla lupaustenannon jälkeen.
     3.  Joululeivonnainen, voi olla esim. sydämen tai porsaan muotoinen. 
          Siitä voidaan tehdä myös talo.
     4.  Joulukarkki, joita myydään isoissa rasioissa.
     5.  Joulupuu on... Miten tämä tuttu joululaulu jatkuu?
     6.  Toinen joulupäivä 26.12.
     7.  Odotettu vieras jouluaattona..
     8.  Löytyy joulupuurosta :)
     9.  Joulupukin paras poro!!!
   10.  Partiolaisten itsenäisyyspäivän kulkue...
   11.  Lintujen jouluateria.
   12.  Paikka, johon vastasyntynyt Jeesus-lapsi laitettiin.
   13.  Joulupukin, Joulumuorin ja tonttujen kotipaikka.

1.
2.
3.

4.

13.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
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Vartiolaisen palsta

VaLtteRi VaRtioLainen sekoitti kiRjaimia. 
seLVitä paRtioon LiittyVät sanat Vihjeiden aVuLLa.

1. M P A S O = 

 Vartionjohtajan tuki ja vetää vjn:ää.

2. K O O L =

        Tärkeä viikoittainen kokoontumispaikka

3. M E L U I = 

 Ensi kesän kohokohta meidän piirin partiolaisille

4. S I I R H Y T I =

 Vartiolaisten näytön paikka, jossa luokkasuoritusten 
 jälkeen testataan ja kerrataan opittuja taitoja.

5. N E D E S P U N T U =

 Pikkupartiolainen

6. J U P U R U L A H J O =

 Koko lippukunnan joulukuun huipputapahtuma

7. N I P K I M Ä K I K O =

 Tarvitaan kaminateltassa

8. K A I H K I =

 Pikku vaellus

9. P U P L U N A K I T =

 Merituuli on oiva sellainen.

10. O L O S M U S N O M =

 Vartiolaisen huivissa.
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Herkkunurkka

Ihan ensimmäiseksi pese kädet. Sitten voit voidella vuoan margariinilla. Kaada sen jälkeen 
maito, vesi sekä puuroriisi vuokaan. Suolaa voit lisätä oman mieltymyksesi mukaan :) 
Laita puuro tämän jälkeen valmistumaan uuniin 175 asteeseen 1-1½ tunniksi. 

Nauti luumuhillon tai kanelisokerin kera.

Ai niin, älä unohda mantelia! Ja mitä mantelin saaja voisikaan saada lahjaksi...?

Seurakunnan puuro-ohje lienee herkullisuudessaan salainen, mutta kyllä me jauhoso-
rmiset partiolaisetkin voimme jotain kokeilla. Riisipuuro onkin jouluaamun ykkösherkku. 
Mitä luulet äidin ajattelevan, jos tekaiset joulupuuron aamutuimaan ennen aattoaamun 

piirrettyjä?

Tässäpä ohje, joka on yksinkertainen, mutta ah niin herkullinen!

Jouluinen riisipuuro

neljä annosta

7 dl maitoa
3 dl vettä

2 dl puuroutuvaa riisiä
hyppysellinen suolaa
hieman margariinia
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 Juorut

f



ÖTiedätkö millainen tyttöjen lupausmerkki on? Siinä on kultainen kolmiapila sinisellä 
pohjalla. Joko muistuu mieleen? Merkki on tuttu useimmille partiolaisille, mutta sen 

takana piilee tarina joka on ehkä hieman oudompi juttu.

“Kultainen kolmiapila on Partiotyttöjen Maailmanliiton eli WAGGGS:n tunnus, ja kaikki partio-
tytöt ympäri maailman pitävät sitä lupausmerkkinään. Merkin kultainen apila kuvastaa siniseltä 
taivaalta hehkuvaa aurinkoa, joka loistaa maailman kaikille lapsille. Apilan lehdyköissä olevat 

tähdet muistuttavat partiolupauksesta ja -laista. Lehtisuoni on kompassineula, joka osoittaa oikeaa 
suuntaa, ylöspäin. Merkin alapäässä on kuvattuna tuli, rakkauden liekki. Uloin ympyrä kuvastaa 

yhteistä Maailmanliittoa.”

Lähde: Fakta, asiatietoa partioliikkeen kansainvälisyydestä, 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

  Ö aapisen laidasta
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