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                                     Pääkirjoitus

Nyt on vuosi vaihtunut ja alkanut kevät. Partio on alkanut lyhyen 
tauon jälkeen, ja tuntuu kuin tekemistä oisi vaikka muille jakaa. 
Tulossa on leiri, ja kursseja ja retkiä ja paljon on ehtinyt jo tapahtua. 
Ihan vuoden alussa oli ammentai, ja tuossa oli vasta laskiaisriehakin.
Nyt on minun vuoro toimia päätoimittajana Sannin jälkeen. Ollaan 
keksitty reimariin uusia juttuideoita piristykseksi. Tietysti vanhat 
vakiot kuten juorut säilyvät silti. Huomatkaapa kaikki uusi mielipi-
depalsta, jonne jokainen teistä saa kirjoittaa mielipiteitä asiasta kuin 
asiasta. Jos olette esim. sitä mieltä että reimari on paras, kirjoittakaa 
se paperille ja pudottakaa punaiseen postilaatikkoon.
Näin keväällä kaikilla on paljon energiaa ja innostusta moniin asio-
ihin, niin toivottavasti suuntaatte siitä osan partioon. Hyvä kun tuota 
luntakin on ja voi vaikka käydä hiihtämässä. Ja tietysti kaikki talviset 
tapahtumat kuten leiri olisi ihan tylsä jos ei olisi lunta.
Kukaan teistä ei ole voinut olla huomaamatta kuinka siistiä kololla 
on. Vaeltajat siivosivat koloa ahkerasti, ja saivat kuin saivatkin sen 
siistiksi. Nyt jokainen teistä on varmasti huomannut kuinka viihtyisää 
siistillä kololla on. Eli toivon että teistä kukaan ei rupea sotkemaan 
siellä.

Toivottavasti nähdään leirillä.
Noora
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                                    Lpkj:n Palsta

Talvi se viimein perille 
taisi...

Kyllä sitä saikin odottaa, vaan tulihan se vihdoin. En muista yhtään 
aikaisempaa talvea, jolloin olisi tosissaan joutunut jännittämään 
luistaako laskiaisena pulkka. 
Hyvin näytti luistavan ainakin lippukuntamme laskiaisriehassa.

Muutenkin on kevätkauden toiminta lähtenyt vauhdikkaasti käyn-
tiin, ja kolokin on siistimpi kuin aikoihin.

Kevääksi on luvassa monenlaista ohjelmaa. 
Oman LOST´08 leirimme lisäksi tarjolla on uuden piirimme 
järjestämiä kursseja, kilpailuja ja monia muitakin tapahtumia.
Ottakaa vaikka kaverin kanssa kisa, kummalle kertyy kevään aikana 
viikoittaisen toiminnan lisäksi enemmän partiotapahtumia. Ka-
lenteriin kannattaa merkitä ainakin yhteistyölippukuntien yhteinen 
kirkkopyhä vihannissa 20.4. Ja toivottavasti mahdollisimman moni 
”eksyy” 14.-16.3. Ahonperälle viettämään mukavaa leiriä loistavassa 
seurassa!

Posket ulkoilusta punoittaen, 
Kipa
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                                          Uutiset

Ammentai: 
Taas kerran innokkaat johtajamme kokoontuivat suunnittele-
maan tulevaa kevättä. Ammentai oli 4-5.1.08        Miilukangas 
Ky:n majalla Fantissa. Ammentailla suunniteltiin muunmuassa 
leiriä ja tässä vasta vietettyä laskiaisriehaa. Nähtäväksi jää mil-
laita jälkeä suunnittelussa saatiin aikaan, vai menikö koko yö 
lötistessä mukavia..
	
Myyjäiset:
Kevätpuolen myyjäiset citymarketissa on taas pidetty, ja pul-
lat myyty. Myyjäisten tuottohan oli taas kerran hyvä. Kiitokset 
kaikille ahkerille pikkuisille ja vähän isommillekkin myyjille!
	
KARI ‘08:
Vuoden piirileirille ilmoittautuminen lähestyy! Tarkempaa tietoa 
ilmoittautumisesta lähiaikoina. Itse leiri pidetään 21-27.7 Lo-
htajan Vattajalla ja vähän lyhyempi sudenpentujen leiri on 25-
27.7.08 Tule sinäkin mukaan kesän kohokohtaan leireilemään ja 
pitämään hauskaa ystävien kanssa!

Samu is back!
Uusi kuuma uutinen lippukunnassamme! Yksi lippukuntamme 
aktiivisimmista johtajista on ollut viimeisimmän vuoden intissä, 
mistä johtuu ettei häntä ole kovin nähty. Mutta ei hätää sillä 
Samun comeback on edessä, sillä voit bongata hänet piakkoin 
tulevan Lost’08-leirinjohtajana!
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Tässä hieman ajankohtaista tietoa lippukuntamme jäsentie-
doista.

Lippukunnassamme on jäseniä tällä hetkellä 135…
Joista tyttöjä on 76 eli n. 56%
ja poikia 59 eli n. 44%

Sudenpentuja tuosta määrästä on noin 25% eli 34…
Joista tyttöjä on 24 eli n. 71%
Poikia on vähemmän vain 29 % eli 10.

Vartiolaisia puolestaan on 39 eli semmoset 29%.
Tyttöjä tästä määrästä 46% eli 18,
ja poikia 54% eli 21.

Vaeltajia/Johtajia on sen sijaan hieman enemmän, 35% eli 47.
Tyttöjä tuosta määrästä on 27 eli 57%
Joten pojille jää 43% ja 20 jäsentä.

Lisäksi vielä lippukunnan keski-ikä on 16 vuotta.

Noora	Vainio

                                          Uutiset
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Pulkkamäkeeeeeeeen !
Eli Laskiaisrieha 3.2 hiihtomajalla.

Pitkästä	aikaa	laskiassun-
nuntaina	heräteltiin	laskias-
rieha	ideaa.	
Kaikki	eivät	olleet	vielä	in-
nostuneet	ideasta,	mutta	
porukkaa	oli	silti	sudareista	
johtajiin.	Johtajat	taisivatkin	
olla	innokkaimmat	laskijat,	
jotka	tulivat	ensimmäisenä	
ja	jatkoivat	vielä	silloinkin	
kun	muut	olivat	jo	väsyneitä.	
Minulla	ainakin	tuli	monta	
mustelmaa	ja	en	laskenut	
edes	hurjimmin.	
Hiihtomajalla	oli	paljon	mui-
takin	ihmisiä	joten	kätevänä	

rakensimme	oman	tikkupul-
lan-paisto	paikan,	jossa	van-
hemmatkin	saivat	päästä	
kokemaan	uudenlaisia	pul-
lanautintoja	hillon	kera.	
		Oliko	paras	laskuväline	sit-
ten	pulkka,liukuri,	kelkka	vai	
jätesäkki,		siitä	emme	pääs-
seet	varmuuteen	?		Mutta	
kivaa	oli	varmasti	kaikilla	ja	
kukaan	ei	säästynyt	mus-
telmilta.	
Vanhat	laskiasperinteet	kun-
niaan	ja	ensivuonna	uud-
estaan		!	

Sanni	Mäkinen
kuva	Noora	Vainio

                                     Tapahtumat
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Tämä	juttu	kertoo	poikavaeltajien	
lautapelililjasta	eli	yhdenlaisesta	
yöretkestä,	johon	on	liitetty	suori-
tus.	Jos	jollakin	on	niin	iso	aukko	
sivistyksessä	ettei	tiedä	mitä	se	
meinaa,	niin	voin	hieman	auttaa	
siinä.	Itse	olen	asian	ymmärtänyt	
niin,	että	tehdään	porukalla	jotain	
partioon	liittyvää	��	tuntia	lilja	
-nimellä.	Pahkaliljan	saa	siitä,	kun	
valvoo	��	tuntia.	Nämä	ovat	siis	
vaeltajien	suorituksia.	
Eli	kokoonnuimme	kololle	kello	��,	
ja	laitoimme	paikkoja	valmiiksi.	
Emme	kuitenkaan	voineet	aloittaa	
pelaamista	heti,	koska	talvileiriin	
liittyvä	kokous	pilasi	suunnitel-
mamme	noin	tunniksi.	Sen	jälkeen	
ajattelimme	syödä	ennen	peliä	ja	
valmistimme	makkaraa	âla	tomaat-
tikastikemakaroni,	johon	lipsahti	
liikaa	paprikajauhetta,	mutta	mais-
tui	silti	hyvältä.	
Kauan	odotetut	pelit	alkoivat	klo	
��	ja	ekana	pelasimme	Carcasson-
nea,	joka	on	maailmankaikkeuden	
paras	peli,	ainakin	meidän	mie-
lestä.	�:en	lisäosan	kanssa	peli	
kesti	�	tuntia	ja	Miro	vei	koko	pelin,	
huimilla	pisteillä.

Kolmen	aikaan	yöllä	meno	alkoi	
olla	aika	rauhallista,	koska	jokai-
nen	oli	väsynyt,	ja	olisi	voinut	
nukahtaa	siltä	istumalta.	
Toisena	pelinä	pelasimme	Catania,	
johon	Iku	omisti	�	lisäosaa.	Tämä	
oli	myös	pitkäkestoinen	peli,	mutta	
ei	ollenkaan	tylsä!	Ruokalistalla	
seurasi	uunilättyä	eli	pizzaa.	Kun	
kaikilla	oli	mahat	täynnä	otimme	
erän	Monopolyä,	jossa	minun	lop-
pusaldo	oli	�000	euroa.	
Loppupäivä	meni	vain	ollessa,	
pelatessa	ja	kuunnellessa	musaa.	
Kuudelta	lauantaina	��	tuntia	val-
vomista	ja	lilja	oli	ohi,	ja	lähdimme	
kotiin	unisina,	mutta	väsyneinä.	
Suosittelen	liljojen	suorittamista	
kaikille	vaeltajille.	

Carcassonne -08
Janne	Törmälä

                                     Tapahtumat
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SIISTIÄ TULI !

Noin 13 johtajaa tulivat 
kololle n. klo 12 ja alkoivat 
viemään tavaroita ulos.
Pihalle levitettiin iso pressu, 
johon hetken kuluttua oli ka-
sautunut oiva määrä tavaroita, 
kolon penkeistä hyllyihin ja 
pikkutavaroihin.
Pakastin ja jääkaappikin raa-
hattiin pihalle tuulettumaan ja 
odottamaan pesua.
Kun kolo oli tyhjä ja 
tavarat ulkona, niin alettiin 
putsaamaan kaappeja. Muut 
järjestivät ulkona tavaroita 
oikeille paikoille, kun sisällä 
haisi kuin oksennus. Ja van-
hoja ruokia nakeltiin jätesäkil-
linen roskiin. !

Kun kello näytti puoli viisi, 
niin lattiat oli saatu putsattua, 
pölyt pyyhittyä ja ylimääräi-
set roskat hyllyjen takaa pois, 
niin alettiin viemään tavaroita 
sisälle.
Tavaroiden roudaaminen 
sisälle sujui nopeaa, ja hyllyti-
loja jäi vapaaksi, eikä kololla 
enää näyttänyt niin täydeltä, 
(kun oli tullut n.4 jätesäkillistä 
roskia isoon roskikseen.)
KAIKKI TURHA NAKAT-
TIIN ROSKIKSEEN.

Ja viiden tunnin siivouk-
sen jälkeen kolo näytti kuin 
uudelta.

KIITOS. Janne, Juho, Jonas, Mikko, Eva, Emilia, Saana, Sanni, 
Ida, Minna, Noora, Anni

Salla	Törmänen

                                     Tapahtumat
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Puuris 07- 
”Mä tahdon puuroo,puuroo, puuro jossa on 
manteli. ”

Puurojuhlassa nähtiin pitkästä 
aikaa ilahduttavan monta lu-
pauksenantajaa. 
Oli piristävää nähdä kirkon-
alttari täynnä jännityksestä 
pursuilevia uusia vartiolaisia ja 
sudareita. Jotta seuraava partio-
vuosi jaksettaisiin uusin voimin 
täytyi tietysti käydä popsimassa 
massut täyteen herkkupu-
uroa. Välissä myös naurettiin 
vaeltajien esitykselle, täytyyhän 
vaeltajienki päästä joskus esit-
telemään omia taitojaan.
Lopuksi vielä uunituore jou-

lureimari kätöseen ja ”….Kii-
tos tästä vuodesta ”

Tärkeä hetki partiolaisille on ensim-
mäinen lupauksenanto, koko kirkon 
edessä pitäsi muistaa miten ne sanat 
menivätkään. Tätä hetkeä on tietysti har-
joiteltu laumailloissa monia kertoja.

Nam, kyllä nyt Marika jaksaa taas leireillä uusin 
voimin, kun on malttanut hetkeksi pysähtyä ma-
istelemaan joulupuuroa. Tulikohan tytölle mante-
li kun naama on vääntynyt iloiseen virneeseen.

Sanni	Mäkinen
Kuvat:	Markus	Lehto

                                     Tapahtumat
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Laura	Tuikkala
Heyy!

Partiolaistenhan tunnus on 
tunnetusti “ole valmis”. Mutta 
mitä kaikkea siihen ylipäätään 
sisältyykään? Eli MIHIN 
kaikkeen meidän täytyy olla 
valmiita? Täällä Suomessa se 
voi olla pientä auttelemista 
ihan tavallisissa arkitilanteissa. 
Muista, että nämä pienet arkit-
eot ovat hyvin tärkeitä, eikä 
niitä saa aliarvioida! Mutta 
tuolla suuressa maailmassa 
voi olla että, joudut olemaan 
valmis vähän erilaisimmissa 
tilanteissa: Malediivien presi-
denttiä Maumoon Abdulia (ei 
liene sukua Paula Abdullille?) 
yritettiin puukottaa kahdek-

sas tammikuuta. Hän pelastui 
täpärästi tältä murhayritykseltä 
tarkkaavaisen 15-vuotiaan par-
tiopojan Mohamed Jashaim 
Ibrahimin ansiosta. Mohamed 
huomasi hyökkääjän veitsen 
viimehetkellä. Hyökkääjä 
Mohamed (myöskin) Mur-
shid oli kätkenyt teräaseen 
Malediivien lippuun. Mur-
shidin yrittäessä puukottaa 
presidenttiä vatsaan tuli tämä 
neuvokas partiopoika väliin ja 
sieppasi veitsen paljain käsin 
hyökkääjän kädestä saaden 
haavan käteensä. Että sellaista 
ole valmis -henkeä.

                                        Mielipide
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Vanhasta kangaskassista saa hienon ruokai-
luvälinepussin kun ottaa sangat pois ja laittaa 
kiristysnarun yläreunasta.

Lisäksi	voit	itse	painaa	kuvion.Tarvitset	vain:
♥ Kangasvärejä
♥ Sabloona, esim kontaktimuovi tai piirtoheitinkalvo
♥ Tuputtimen

1. Piirrä sabloonaan kuvio tai kirjoita teksti, ota huomioon se 
että	teksti	näkyy	oikein	päin	kankaalla.
�.	 Poista	mattoveitsellä	kuvion	maalattavat	osat,	kirjainten	
kanssa	tulee	olla	varovainen	esim.	O-kirjaimen	keskustan	täytyy	
jäädä	paikoilleen	joten	täytyy	tehdä	kiinnikkeet	jotka	voi	myöhemmin	
maalata	umpeen.	Kysy	lupa	äidiltä	ennen	kuin	alat	leikkelemään	
sabloonaa mattoveitsellä juuri ostetun ruokapöydän päällä. 
3. Laita sabloona kankaan päälle ja töpöttele kangasväreillä 
kuvio	kankaaseen
4. Anna kuivua ja kuivimisen jälkeen ota sabloona varovasti 
pois,
�.	 Voit	korjailla	tulosta	pensseleillä	ja	ommella	viereen	vaikka	
vanhoja	leirimerkkejä.	

Näin	olet	saanut	extrahienon	ja	varmasti	katseita	kääntävän	ruokai-
luvälinepussukan	joka	pomppaa	takuuvarmasti	esiin	ruokailukatok-
sen	naulakosta.	Kiitos	Ellalle	ideasta.	

                                   Tee-se-itse osa 1

Sanni	Mäkinen
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Salla	Törmänen
MITEN VALMISTAUDUT MYYJÄISIIN ?

-	Jos	et	ole	varma	onnistuuko	myyjäisiin	leivotut	
herkut,	niin	pyydä	avuksesi	äitiä,	mummoa	tai	vaikka-
pa	näitä	miespuolisia	henkilöitä	!
-	Kun	olet	saanut	leivottua,	niin	pakkaa	leivonnaiset	
kauniisti	ja	myyvästi.	Sillä	leivonnaiset	menevät	
kaupaksi	paremmin	kun	on	hyvännäköinen	pakkaus.	
-	Ja	tuote	selostukset	pitää	olla	kunnossa,	ja	niissä	
tulee	mainita	tuotteennimi,	päivämäärä,	ainekset	
ja	leipoja.	(VINK:	Merituulella	on	hienot	tuoteselos-
tuslappuset	nettisivulla)
-	Ja	sitten	vain	myymään	iloisesti	ja	partiohuivit	kau-
loissa!	(VINK:	Isku	lauseilla	mainostamme	leivonnai-
sia	ja	toimintaamme,	-	eli	harjoittelemaan)	

Ja nyt kun on näin viileää, vihdoinkin. 
Niin sen kunniaksi myös viileän herkun 
ohje.
Viileä	Mansikkapirtelö:

Kahdelle:
�	dl	mansikoita
�	dl	vaniljajäätelöä
�	dl	maitoa
�	rkl	sokeria

�.Paloittele	jäätelö	ja	mansikat.
�.	Lisää	maito	ja	sokeri.
�.	Vatkaa	sauvasekoittimella	tai	sähkövatkaimella.

                               Herkkunurkka osa 1
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IN <333                                           OUT :<

LUMI     MÄRÄT SUKAT
SIISTI KOLO   VESISADE
PARTIO (KESTOSUOSIKKI)  JOULUKINKKU
TALVILEIRI    TEINIX
KAVERIT    SOTKUINEN KOLO
KAMERAT    LUMETTOMUUS
LÄTYT    LÄPPÄRIT LEIRILLÄ
HIIHTÄMINEN   PIMEA
KARI´08    RIKKINÄINEN MAKUUPUSSI
POROT     KATKENNEET SUKSET
MESE     ROHTUNEET HUULET
REIMARI     LAISKOTTELU
JUORUT
LEIKKIMINEN
TELTTAILU
MAHTAVA MEININKI
PULLA & KAAKAO
HUULIRASVA

Sanni	Mäkinen

                                        In/Out
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Merituulen omaa Tiina Reposta ei ole täällä Raahessa näkynyt, 
otetaanpa selvää missä Tiina seikkailee. 

Missä olet ja miksi?
Bonjour vaan kaikille! Rotaryvaihto on lennättänyt minut vuodeksi op-
pimaan kieltä ja kulttuuria patonkimaa Ranskaan. Asustan talla hetkellä 
isäntäperheessä noin Oulun kokoisessa kaupungissa nimeltä Angoulême, 
reilut 120 kilometriä Bordeaux’sta koilliseen.
Eroavatko sikäläiset tavat paljon raahelaisista?

Oi kyllä! Välillä on vaikea uskoa, että kaikkein arkisimmatkin pikkuasiat 
saattavat olla niin erilailla. Päivällinen syödään vasta kahdeksan aikoihin 
illalla, joka päivä ja kokoajan annetaan poskipusuja, koulupäivät saattavat 
kestää kuuteenkin asti illalla... Omituisuuksia löytyy yhä vähemmän sitä 
mukaa kun totun ranskiselämään
Oletko tutustunut paikalliseen partiotoimintaan?
Melko vahan. En ole vielä päässyt käymään ainoassakaan kokoukses-
sa, mutta viime viikonloppuna näin ensimmäistä kertaa partiohuivin ja 
juttelin erään ranskispartiolaisen kanssa. Vaikuttaa siltä, että taustayht-
eisönä toimiva katolinen kirkko tai uskonnollisuus yleensä näkyy lip-
pukunnan toiminnassa paljon enemmän kuin meillä Raahessa. Jatkan 
tutkimuksia, palataan asiaan kun tiedän enemmän. :)

Milloinkas olet palaamassa suomeen?
Lennän takaisin Suomeen ensi heinäkuun lopulla, pari viikkoa 
ennen koulujen (ja tietenkin partion!!) alkua. Hassua ajatella että 
jo puolet tästä vaihtovuodesta on kulunut, aika on juossut niin 
nopsaan.

Mitä terveisiä lähettäisit Merituulelle?
GROS BISOUS eli vapaasti suomennettuna läskejä pusuja. Nämä 
kaksi sanaa saa täällä laittaa melkeimpä jokaisen tekstarin, kirjeen 
tai sähköpostin loppuun. Nauttikaa talvesta, käykää leireilemässä ja 
pitäkää muuten vaan hauskaa partiokavereiden kanssa! Ensi kesään, 
nähdään pian!

Noora	Vainio

                              Mitä kuuluu? Tiina
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By:	Leppikset

HIIHTO
ILTANUOTIO
TELTTA
PELIKAANI
KAMINA
KIRVES
JÄTESÄKKI
HUUSSI
RUOKAILU
LAAVU

                                Vartiolaisen palsta
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Vastaus:	Myrkkysienet=	Teinysmekkyr
Mustapantterit=	Tattiremustanp
Salamanterit=	Rimattanleas
Pikku	Pandat=	Tapan	Pukkid
Karhukopla=	Kohukarpla
Leppikset=	Peselipkt
Vipit=	V.	Tipi
Möröt=	Töröm
Ketut=	Etkut

Myrkkysienet
Mustapantterit
Salamanterit
Pikku	Pandat
Karhukopla
Leppikset
Vipit
Möröt
Ketut

V.	Tipi
Kohukarpla
Teinysmekkyr
Etkut
Tattiremustanp
Rimattanleas
Tapan	Pukkid
Peselipkt
Töröm

Yhdistä ryhmän nimi ja anagram-
mi.

By:	Leppikset

                                  Sudari palsta
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                                              Juorut



             -18-              -19- 

                                              Juorut



Ö   Ö aapisen laidasta

Ystävä on kuin villasukka,
joka talvella lämmittää.

Ystävä on kuin niityn kukka,
joka saa minut hymyilemään.




