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Oijoi! Eka pääkirjotus multa. Ollaan uudistettu tätä Reimaria vähä uutee 
uskoon, ni pittää vielä mainita näistä muutoksista lissää, eli musta tuli uus 
päätoimittaja ja entine päätoimittaja Noora, alakaa nyt taittamaa tätä reimaria 
tästä numerosta ettee päi. Toivottavasti nää uudistukset kestää kauemmi mitä 
yhe reimarin ajan, että ei tarvi koko aja vaihella näitä hommia ees takaste.

Toivottavasti kaikki on palautunu leiristä hyvi, ja oottaa jo seuraavaa leiriä 
innolla. Musta ainaki oli kivaa leirillä, vaikka oliki aika erikoine leiri omalta 
kohalta, ko en oo ollu millää leirillä näi palio sisällä. Ja oli mukava huomata, 
että varsinki sudarit sai uusia partiokavereita muistakin laumoista, että kohta 
sudarikki alakaa oppimmaa meijä lippukunnan jäsenten nimiä palio.

Mutta hei, tiesittekö että, Ruotsin kuningas Kaarle XVI (kuudestoista) Kus-
taa kävi tervehtimäsä Suomen Partiolaisia Keskiviikkona 190308. Kaarle on 
reippaana partiolaisena tunnettu henkilö, ja tuli Suomeen saatuaan kutsun 
Partiolaisilta. Tämmösisä tillaisuuksisa ois tosi mukava olla läsnä ja tajuta että 
tunnetukki henkilöt on ollu tai on nykyäänki partiolaisia, siistiä !

Partiosta on tosi palio hyötyä, ja ite ainaki oon siitä tosi ilone, että tulin 9 
vuotta sitte partioo, jonka myötä oon saanu aiva tosi korvaamattomia ystäviä 
ja sellasia taitoja, joita en varmaa tänä päivänäkkää ossais iliman partiota. 
Olokaa ihimiset hei ilosia, että ootta löytäny näi hyvän harrastuksen ja ajatel-
kaa mitä partio on teille antanu! Mää ite en ainakkaa kovi heleposti luopuis 
siitä mitä oon partion myötä saanu ja oppinu.                                                       

Elämä on parasta huumetta!

 Pääkirjoitus

Kivvaa kevään odotusta!
Salla

PARTIO
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnanjohtaja
Kirsi Indren

Kevät alkaa olla jo ovella ja päivät ovat toinen toistaan aurin-
koisempia.Ulkona on suoranainen nautinto olla kun ei palele ja 
kasvotkin saavat mukavasti väriä. Valitettavasti vain ankara ke-
vätflunssa on kaatanut monia sängyn pohjalle, allekirjoittaneen 
mukaan lukien. Nyt onneksi aletaan jo olla voiton puolella joten 
energiaa riittää taas partiossakin.

Talvileirimme LOST’08 ei onneksi kärsinyt osallistujakadosta, 
ja vietimmekin Oulaisten Ahonperällä mukavan viikonlopun 
opetellen suunnistustaitoja.Nyt kun kevätaurinko jo lämmit-
tää mukavasti, haastan jokaisen lauman ja vartion pitämään 
vähintään yhden kokouksen kokonaan ulkona. Käykää vaikka 
luontoretkellä, opetelkaa uusia pihaleikkejä tai pitäkää vaikkapa 
roskienkeräystalkoot. Kevään ainoa huono puoli kun on lumen 
alta paljastuva lika ja roskat. 

Ja vaikka kesä ja kärpäset jo siintävät mielessä, ei toki kanna-
ta unohtaa kevään partiotapahtumia.Tulossa on esimerkiksi 
yhteistyölippukuntien yhteinen kirkkopyhä Vihannissa 20.4., 
sudenpentu- ja vartio-osastoiden omat päiväretket sekä tietysti 
lippukunnan kevätkauden päättäjäiset 28.5.

Muistakaahan laumanjohtajat myös 17.5. olevat sudenpentujen 
taitokisat, olisi hienoa jos lippukunnastamme lähtisi useampikin 
porukka tavoittelemaan voittoa ja viettämään mukavaa päivää.

Auringon paisteessa silmiään siristellen, 
Kipa

Kevättä ilmassa!

Purjehdus
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Purjehdus

Matilda-
suoritusvihko

Antti Gärding
Metu

Lippukunnassamme otettiin viime kesänä käyttöön meripartiosuoritusvih-
ko. Jotkut ovat jo tutustuneet siihen, jotkut eivät. Tässä lyhyt kertaus, mistä 

vihkossa on kyse.

Matilda-suoritusvihko kokoaa kaikki meri-
partioon liittyvät suoritukset yksiin kansiin. 
Siinä on mukana kaikki Vartiolaisen kirjasta 
löytyvät meripartiolisäsuoritukset sekä eräitä 
muita asioita, joiden osaamisesta voi olla hyö-
tyä. Suorituksia on muokattu ja vihko muo-
toiltu niin, että suoritusten tekeminen juuri 
Merituulessa olisi mahdollisimman kätevää.

Vihkon on tarkoitettu kaiken ikäisille, mutta 
ensisijainen kohderyhmä ovat vartiolaiset. 
Vartiolainen voi tehdä vihkon kaikki suo-
ritukset 3-4 vuodessa, tosin ei välttämättä 
vielä, vaan sitten, kun meripartiotoimin-
tamme saadaan kunnolla käyntiin, mihin 
voi vielä mennä vuosi tai pari. Kun kaik-
ki suoritukset on tehty ja ikää kertynyt 17 
vuotta, tarvitsee vain käydä Veneenohjaa-
jakurssi ja EA1, ja sitten voikin jo päästä 
Matildan kippariksi. Suoritusvihkoa tietysti 
voi ja kannattaakin käyttää, vaikka ei pyr-
kisikään kippariksi, ja ketään sen suorituk-
sia tekevää ei taatusti pakoteta kippariksi.

Suurin osa vihkon suorituksista on suori-
tettava purjehduksen aikana ja kipparin val-
vonnassa. Vihkossa on kuitenkin paljon sel-
laisiakin suorituksia, joiden valvojaksi riittää 
vartionjohtaja. Halukkaat vartiot voivat siis 
alkaa tehdä merisuorituksia myös talvisin.

Kaikkein innokkaimpien iloksi Merituulessa 
on määrä käynnistää tulevana kesänä merivar-
tiotoiminta. Siinä meripartiosta kiinnostuneet 
vartiolaiset kootaan yhdeksi merivartioksi, 
joka kokoontuu kesällä viikoittain Matilda-
suoritusvihkon suorituksia tehden. Asias-
ta   kerrotaan enemmän lähempänä kesää.

Partiolippukunta Merituuli ry
s/y Matilda

Suoritusvihko

Tämän vihkon omistaa
___________________
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Uutiset

Uudet ikäkaudet
Toiminta

Mitämitämitä? 
Partio-ohjelmaa muutetaan, ja kuluvan vuoden syksyllä voidaan ottaa jo käyt-
töön uusi ikäkausijako. Sen toivotaan olevan käytössä kaikissa lippukunnissa 

vuonna 2010 mennessä. Tähänhän me pyrimme Merituulessakin. 

Laura Tuikkala
Metu

YHTEENVETO: 
• Kolmen ikäkauden sijasta on viisi. 

• Partio-ohjelma laajenee koske-
maan koko nuoruusikää (7-22v)

•Partiomenetelmä, ohjelman ra-
kenne ja aktiviteetit uudistetaan.

•Tavoitteena tehdä partiosta kieh-
tovampi ja kasvattavampi.

Sudenpentu
7-9 vuotta. Sudenpennun kasvatustavoite 
lyhyesti sisältää tavoitteen oppia monipuo-
lisen tekemisen kautta toimimaan ryhmässä 
sekä sen eduksi. Sudenpentulauma kokoon-
tuu viikottain Akelan johdolla. Sudenpen-
nun ohjelma koostuu 35 jäljestä. Päätös-
merkkinä Pennunkäpälä.

Seikkailija
9-12 vuotta. Yksi seikkailijan tavoitteista on 
omaksua yhteistyön taidot ja pelisäännöt. 
Seikkailijavartiota johtaa vaeltajaikäinen tai 
vanhempi sampo. Ohjelmaan sisältyy n.20 
aktiviteettia ja muuta toimintaa. Päätös-
merkkinä Kompassiruusu.

Tarpoja
12-15 vuotta. Tarpojat toimivat omissa tyt-
tö- ja poikavartioissa. Vartioissa on n.4-12 
tarpojaa. Tarpojien ohjelma koostuu neljäs-
tä puolenvuoden jaksosta kuten seikkaili-
joillakin. Jakson päätöstapahtumassa kokeil-
laan yhdessä oppimia taitoja. Päätösmerkki 
on Kimin hymy.

Samoaja
15-17 vuotta. Yhteistä toimintaa toteutetaan 
sekaryhmässä mahdollisesti yhdessä oman, 
tai muiden lippukuntien kanssa 1-2kk välein. 
Vartionjohtajana on samanikäinen henkilö. 
Ohjelmaan kuuluu erimittaiset aktiviteetit, 
jotka ovat osa pakollisia ja osa vapaavalin-
taisia. Päätösmerkki on liljaleijona.

Vaeltaja
18-22 vuotta Vaeltajaryhmä toimii projek-
tien mukaisissa ryhmissä tai vaeltajien kans-
sa yhdessä oman- tai naapurilippukuntien 
kanssa. Vaeltajienohjelma on jaettu 33 ai-
healueeseen, josta jokaisesta valitaan ainakin 
yksi aktiviteetti. Näin jokainen suorittaa nel-
jä vuoden aikana vähintään 33 aktiviteettia. 
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Toiminta

Mustapantterit-lauma 
esittäytyy!

Meidän laumassa on kymmenen 8-9-vuotiasta sudenpentua, puolet tyttöjä ja puolet 
poikia. Laumamme on ollut koossa syksystä 2007 lähtien. Meidän johtaja on 

17-vuotias Salla ja apulaislaumanjohtajana on 15-vuotias Laura. Olemme pal-
jon ulkona ja viihdymme kokouksissa. Olemme suorittaneet eläin merkin ja tällä 

hetkellä suoritettavana on liikunta ja ensiapumerkit. Olemme iloisia sudenpentuja ja 
käymme aktiivisesti kokouksissa ja leireillä. Meidän laumaan kuuluu:

Kuvassa iloinen mustapantterit lauma. 

Kuva: Salla Törmänen

Saara 9v: Hän on iloi-
nen, hassu, mukava ja 
tosi puhelias.

Iida 8v: 
Hän on 
hymyilevä, 
mukava ja 
nauravai -
nen.

Lotta 8v: 
K u t i a v a , 
nauravainen 
ja ahkera 
kokouksissa 
käyvä!

Elmo 9v: Tosi muka-
va ja kiva, myöskin ah-
kerasti kokouksissa

Veera 8v: 
Puhelias, ja 
pienin lauma-
lainen. Ollut 
jo alle koulu-
ikäisestä par-
tiotoiminnas-
sa mukana, 
ja edelleen 
hyvin aktiivi-
nen.

Ville 9v: Mukava ja 
osaava partiolainen. Ai-
noa poika laumasta jolla 
on korvis.

Joel 9v: Pisin 
laumalainen, 
rauhal l inen 
ja mukava 

Oskari 9v: Mu-
kava ja hymyile-
vä poika.

Yasmin 8v: Mukava 
ja herttainen tyttö. 
Aurinkoinen.

Kalle 9v: Vilkas poika, joka on ollut 
muita vuoden kauemmin partiossa, 
joten auttaa muita mielellään.

Sekä kuvasta poissa:
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Toiminta Toiminta

Retkipaikat

Sanni Mäkinen
Metu

Keväällä jokaisen partiolaisen mieliin tunkeutuu ajatus retkestä. Sellaisesta ihan kun-
non yöretkestä jonne mennään päkertämään merkkejä, kokkailemaan uusia makuelä-
myksiä ja viettämään laatuaikaa oman porukan kanssa. Niinpä me avitamme teitä 

hieman esittelemällä muutamia hyväksi havaittuja retkipaikkoja. Kun joku kuulostaa 
oikein hyvältä niin siitä sitten kilpaa kertomaan omalle johtajalle.

Lännenranta
Lännenranta on Raahen kaupungin lei-
rikeskus. Lännenrannalla on kolme ra-
kennusta, joista yöretkelle on hyvä varata 
saunarakennus. Saunarakennuksessa on 
sähköt, keittiö, sauna tottakai, ja tilaa nuk-
kua. Saunarakennuksen kaveriksi voi varata 
myös majoitusmökkelin :). Lännenranta on 
tuttu monelle. Siellä ollaan oltu myös jos-
kus syysleirillä.Lännenranta sijaitsee Arkku-
kari-Piehinki alueella n.15 km keskustasta. 

+ Sähköt, vesi, sauna, lähellä, ILMAINEN

Laavu
Laavu on hyvä retkipaikka kesällä ja ke-
väällä jos ilmat ovat hyvät. Laavu sijaitsee 
siellä metsässä jossakin järvenrannalla. 
Tarkempia ohjeita voi kysellä. Laavulle voi 
mennä vaikkapa pyörällä ja laavun ympä-
rillä on runsaasti metsiä joissa voi retkeillä. 

Laavulla on helppoa suorittaa vaikkapa 
retkikokki-merkki tai jotakin eräilyyn liit-
tyvää. Laavulla nukkumisesta saa uusia ko-
kemuksia ja monta mukavaa partiomuis-
toa. Laavu ei ole ykkösjuttu mukavuuden 
haluisille, mutta kaiken ei aina tarvitse 
olla luksusta. Ja kesällä ei ole edes pimeää.

+ Luontoa, ILMAINEN, lähellä, uusia 
kokemuksia
- Talvella voi tulla vähän kylmä

Kuva:M
arkus Lehto

Kuva lännenrannan leirikeskuksesta, jossa pidimme vuon-
na 2006 syysleirin Suunto´06
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Toiminta Toiminta

Reserviupseerimaja
Reserviupseerimaja on Teko-altaan ran-
nassa Honganpalossa. Siellä on sähköt ja 
vesi. Myös sauna löytyy. Res.ups.maja on 
ennen ollut monesti retkikäytössä mut-
ta nyt se on hieman päässyt unohtumaan. 
Jos majalle aikoo mennä talvella, sitä täy-
tyy käydä lämmittämässä aiemmin. Majalla 
ei ole sähkölämmitystä mutta takka pitää 
sen lämpimänä. Reserviupseerimajallek-
kin voi mennä pyörällä koska se on lähellä. 
Alueelta on myös uusittu suunnistuskartta 
joten suunnistaminenkin on mahdollista.

+  lähellä, suunnistusmerkin mahdollisuus
- talvella lämmittäminen hidasta

Muita retkipaikkoja:

• HaKin kämppä Pyhäjoella
• Vartiolaisten tai johtajien

mökit
• Meripelastajien maja

Varvissa
• Jos haluatte vähän

extrememmän retken
ottakaa teltta ja muut
varusteet mukaan, ja 

heittäkää noppaa minne
päädytte yöksi!

PIKKU-UUTISIA

Kirkkopyhä
Vihannissa

Tämän vuoden kirkkopyhä pidetään Vi-
hannin kirkossa klo: 10.00.Lähtö kimp-
pakyydein varastolta  9.15.Paikalla näkee 
monta vanhaa ja uutta kummilippukunta 
kaveria.Tulkaa siis katsomaan, mitä vi-
hantilaiset ovat keksineet.

Merivartiotoiminta 
alkaa!

Merituulessa käynnistyy kesäkuussa 
merivartiotoiminta. Kiinnostuneet var-
tiolaiset kootaan ryhmäksi, joka tekee 
viikoittain meripartiojuttuja Jannen, Ju-
hon, Mikon ja Minnan johtamina. Lisää 
tietoa tulossa, seuraa ilmoittelua! Tai jos 
et malta odottaa niin kysy Antilta lisäätie-
toa! Toivottavasti mahdollisimman moni 
kiinnostuu, ainutlaatuinen tilaisuus oppia 
purjehtimaan!
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Retkellä

LOST´08

Aamulla aloitettiin tuttuun tapaan lipunnostolla.. Kuvassa leirin-
johtaja Samu Moilanen antaa infoa tulevan päinän tapahtumista.

Sudareilla oli ohjelmassa mm. Nuotion tekoa. 
Kuvassa Marika ja  Ida lisäämässä puuta.

Tulihan sitä rankan ohjelman jälkeen välillä nälkäkin, ja täytyi tankata energiaa.  
Sudenpennut odottavat ruokaa jo hieman malttamatoomina.

Leirillä sattuu ja tapah-
tuu, mutta pääasia on 
että kaikilla on hauskaa. 
Toivottavasti kaikilla oli 
kiva leiri!
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RetkelläRetkellä

Teksti: Janne Tormälä
Kuvat:Antti Gärding

Markus Lehto

Tällä ryhmällä nuotion sytyttäminen onnistui. Kuvassa sudarien lisäksi 
Elina joka opetti nuotion sytyttmämistä sekä Samu.

Sekä sudenpennuilla että vartiolaisilla oli ohjel-
massa hiihtohaikki. Ville-Valtterilta näyttää 
hiihto sujuvan. 

Iltaohjelmaa esittivät vaeltajat. Yleisö seurasi innokkaasti, ja odottaen mitä ne seuraavaksi on keksinyt. Esitys 
oli tv-ilta, jossa oli mukana kaikkea  Teletapeista McGyveriin.
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Retkellä

Saavuttuamme partio Jylhän pihaan, katse-
limme mielenkiinnolla tulevia kurssikave-
reitamme. Kurssin alettua menimme ensiksi 
pihalle esittelemään itsemme. Sen jälkeen 
jaettiin porukka kolmeen joukkueeseen ja 
alkoi viesti.

Viestin jälkeen menivät Vj- ja Lj-kurssilai-
set eri porukoihin, toiset saunalle ja toiset 
päärakennukseen omien oppituntien pariin. 
Meillä vj:llä oli Laten pitämä mielenkiintoi-
nen tunti siitä miten toimia hankalien var-
tiolaisten kanssa. Tajusimme että meidän 
ideamme kaipasivat vielä pientä hiontaa. ;)
Syötyämme siirryimme yläkertaan Makun 
pitämälle oppitunnille. Jaettiin porukka pie-
niin ryhmiin ja aloimme kokoamaan isolle 
paperille kaikenlaista asiaa retkistä.

Ruuan jälkeen menimme taas pihalle, tällä 
kertaa kävimme läpi ”läksyn” minkä olim-
me saaneet kurssikirjeessä, eli opettaa jokin 
leikki muille kurssilaisille. Totta kai meillä 
raahelaisilla oli opetettavien leikkien Iltaan 
asti leikimme erilaisia leikkejä, jonka jälkeen 
oli heijastin suunnistus, piti etsiä eri sala-
kielellä kirjoitettuja kirjaimia, josta koottiin 
sitten lauseita.

Illalla kävimme testaamassa Jylhän saunaa ja 
paistoimme makkaraa. Sen jälkeen oli mah-
tava iltanuotio, josta saimme idean omalle 
Lost’08 leirille. Ohjaajat esittivät erilaisen 
telkkari-illan, jossa oli mukana mm. uutiset, 
sää ja erilaisia muita ohjelmia. Mutta kyllä 
me kurssilaisetkin päästiin mukaan tv-iltaan, 
mm. suuri kupla ohjelmaan täyttämään sar-
jakuvaa 

Yöllä muiden mennessä nukkumaan, me 
raahelaiset siirryimme yläkerran aulaan pe-
laamaan korttia. Opittiin uusi peli, jota sitten 
pelasimme sinne neljään asti yöhön. Välillä 
ohjaajat tulivat sanomaan että pitäisi men-
nä jo nukkumaan, koska emme kuulemma 
pääsisi aamulla ollenkaan ylös. Mutta väärin 
arvasivat.

Aamulla lipunnostossa kaikki raahelaiset 
olivat pihalla odottamassa unisia kurssilaisia 
ulos. Olimme ihan pirteinä, vaikka olikin 
vain parin tunnin yöunet takana. Aamupa-
lan jälkeen porukka jaettiin taas ryhmiin, 
ja lähdettiin kiertelemään erilaisia rasteja 
läpi. Rasteina oli mm. halon hakkuuta, öl-
jylampun käyttöä ja turvallisuusohjeisiin 
tutustumista. Kun nämä oli käyty läpi, oli 
viimeinen ruoka ja sitten siivottiin ahkerasti 
kaikki paikat. Sitten lähdettiin Raahea kohti. 
Hauskaa oli!

Salla Törmänen
Metu

Me seitsemän johtajaa (plus lisävahvistus Esko!) päätimme lähteä oppimaan lisää 
Vj:n salaisia keinoja, joilla voisimme parantaa johtaja taitojamme.

Vj-vihjarit 9-10.2

Mitä kuuluu...
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Retkellä Mitä kuuluu...

1.Missä olette, kun ei ole teitä 
näkynyt?
- Japanissa ollaan ja tarkemmin Hok-
kaidon pääkaupungissa Sapporossa.

2. Kauanko olette Japanissa jo ol-
leet, ja milloin tulette takaisin?
-Viime vuoden elokuussa tänne tul-
tiin siis Japaniin ja Sapporoon siinä 
syyskuun puolessa välissä. Jaa-a vii-
sumi loppuu tämän vuoden elokuus-
sa, että ennen sen umpeutumista pi-
täisi varmaan täältä pois lähtä!

3. Mitä olet touhunnut sinä aika-
na?
-Kovasti täällä on opiskeltu kieltä 
ja kulttuuria lokakuusta lähtien aina 
helmikuulle. Nyt olikin noin 6 viikon 

loma ja seuraava lukukausi alkaa ensi 
viikolla.

4. Oletteko jo kyllästyneet sus-
hiin?
-Ei olla, aina yhtä hyvää! Tosin tääl-
tä löytyy kyllä niin paljon muutakin 
syömistä että ei tahdo uskoakaan.

5. Kenelle haluisitte lähettää ter-
veisiä?
 - Kaikille Metulaisille terveisiä!!

Mitä kuuluu
Ulla ja Tero?

Tero ja Ulla lähtivät viime kesänä kohti Japanin pientä maata, syömään sushia 
ja tutustumaan uuten kulttuuriin oppimisen ohella. Pieniä matkojakin on tullut 
kuulemma tehtyä, mutta kouluun oli palattava, kaiken lomailun jälkeen. Mutta 

milloin on viisumi kulutettu loppuun ja koti Suomeen paluu alkaa?

Kuva:M
arkus Lehto

Juho Miilukangas
Metu
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Sudarisivut

Yhdistä partiosana 
ja sen merkitys

Trangia            •

Kipinävuoro    •

Haikki              •

Sampo              •

Akela                •

Jeesusteippi       •
’
Tiedotuskanava •

Kari´08             •

Lost´08             •

Matilda              •

•          Lyhyempi vaellus leirillä

• Lippukuntamme tiedotuslehti

•              Kaminan vahtivuoro

•                   Piirimme kesäleiri

•                     Veneemme nimi
’

•    Ilmastointiteipin lempinimi

•            Vartio-osaston johtaja

•         Jo mennyt talvileirimme

•                 Ruuan laitto väline

•    Sudenpentuosaston johtaja

Trangia-Ruuan laitto väline, Kipinävuoro-Kaminan vahtivuoro, 
Haikki-Lyhyempi vaellus leirillä, Sampo-Vartio-osastonjohtaja, 

Akela-Sudenpentuosaston johtaja, Jeesusteippi-Ilmastointiteipin lempinimi, 
Tiedotuskanava-Lippukuntamme tiedotuslehti, Kari´08-Piirimme kesäleiri, 

Lost´08-Jo mennyt talvileirimme, Matilda-Veneemme nimi
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Vartiolaisen palsta

1. Käytkö kokouksissa?
    A) Useimmiten!
    B) Silloin tällöin
    C) Kokouksissa??

2. Pidätkö tehtävistä joita sinulle 
annetaan?
    A) Tietysti, ja jos en niin teen silti
    B) Riippuu vähän...
    C) NO EN TOD!

3. Luetko juoruja?
    A) Juorut ovat elämän suola.
    B) Joskus.
    C) Mitä ne on?

4. Kuunteletko mitä johtajat 
sanovat?
    A) Totta kai!
    B) Välillä
    C) Johtajat? Ai ne! No....

5. Kuka pakkaa leirille?
    A) Minä tietenkin
    B) Minä ja äiti yhdessä
    C) En käy leireillä

6. Oletko lähdössä Karille? (Se 
on se kesäleiri)
    A) Tietenkin
    B) Ehkä, ehkä en.
    C) Mielummin kuolisin.

7. Myönnätkö koulussa että käyt 
partiossa?
    A) Miksen?
    B) Jos joku kysyy..
    C) Ei tulis mielenkään

8. Osaatko solmuja?
    A) KAIKKI!
    B) Ne perusjutut...
    C) Rusetin.

ENITEN C- VASTAUKSIA:
Sinun kannattaisi miettiä miksi olet partiossa? Harrastatko partiota vain kavereiden 
vuoksi vai miksi? Toivottavasti innostut lisää! 

ENITEN A-VASTAUKSIA:
Olet kunnon partiolainen. Olet reipas ja rehellinen. Kenelläkään ei pitäisi olla mitään 
syytä epäillä partiolaisuuttasi. Jatka samaan malliin.

ENITEN B- VASTAUKSIA:
Olet hyvä partiolainen, mutta aina voi parantaa. Jospa innostuisit vähän enemmän niin 
olisit täydellinen partiolainen!

Partiolaistesti
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Sallan sapuskatSallan sapuskat

Hanna-Tädin kakut

50 g      voita tai margariiniä
1 dl      vehnäjauhoja
1 dl      perunajauhoja
1/4 tl      ruokasoodaa
1/4 tl      leivinjauhetta
1/2 dl      ranskankermaa

1. Laita rasva kattilaan ja ota kattila liedeltä, 
ennen kuin rasva ruskistuu. Sekoita sokeri 
joukkoon.
2. Yhdistä kaikki jauhot keskenään, sekoita 
ne sitten taikinaan. Lisää lopuksi ranskan-
kerma.
3. Leivo taikinasta tanko ja jaa se saman-
kokoisiksi paloiksi, pyöritä niistä palloja ja 
sitten leivinpaperille.
4. Leivonnaiset paistetaan 200C uunin kes-
kitasossa 8-9 minuuttia.

Tällä kerralla maistellaan keksejä teen kanssa. Kun leivonnaiset ovat valmiita, 
valmista tee ja sen lisänä voi käyttää sokeria, hunajaa, sitruunanviipaleita, 

maitoa tai vadelmahilloa. Kokeilkaapa jotain uutta yhdistelmää teen kanssa. ;) 

Leipurin

muistilista
• Kysy vanhemmiltasi lupa 
ennenkuin alat leipomaan
• Tarkista että sinulta löytyy
kaikki tarvittavat ainekset
• Vahdi leivonnaisia paista-

misen ajan, ettei ne pala
• Ole varovainen kuuman 

rasvan kanssa!
• Muista pestä kädet ennen 

leipomista!

Perinteiset Hanna Tädin kakut 
maistuvat arkena ja juhlana
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Sallan sapuskatSallan sapuskat
Kuvat: Salla Törmänen

Lotta ja Veera katselevat ylpeinä omia
aikaansaannoksiian!

Kuvat: Salla Törmänen

Yasmin, Lotta ja Veera Mustapantterit laumasta leipomassa Hanna-Tädin 
kakkuja.

Kuva: Salla Törmänen

Mustapantterit- lauma syömässä keksejä.

Puhukaa tekin johtajanne ympäri ja 

leipokaa yhdessä kokouksessa!

Leipominen on sekä hauskaa,

ja siinä myös oppii !

Kuva: N
oora V

ainio
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Ö   Ö aapisen laidasta

B-P spirit

I´ve got the B-P spirit right in my head,
deep in my heart, all round my feet.
I’ve got the B-P spirit all over me,

 all over me to stay.

Lähde: B-P spirit


