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Kevät on juhulie aikaa ja partiotapahtumiaki ossuu hirviänä näin kevvään 
loppuun, niinku Kipa mainitteeki tervehdyksessään. Ja näin ko alakaa miet-
timmää tarkemmi, ni huomaa myös, että juhulia ossuu joka viikonlopulle tän 
vuoje toukokuusa, ja kakkuja tehhää sitte sen mukkaa.

Juhulista puhhee ollen, nimittäin toukokuu alakaa vapulla, ja sillo syyää munk-
keja, tippaleipiä ja juuaa simmaa. Toisena viikonloppuna on sitte äitienpäivä, 
jolloin viiää kakkua ja kahavia äitille vuoteesee ja lopuksi syyää kakun jämät 
ite. Äitienpäivälle ossuu myös ainaki yhen lippukuntalaisemme synttärit, ni-
mittäin Tiinan, joka vietti 18-vuotis synttäreitä patonkie kaa Ranskassa. ”Jo-
yeux anniversaire Tiina!”

Toukokuun puolesa välisä olevana viikonloppuna saa vähä hengähtää ja maha 
saa levätä kaikelta syömiseltä, ko ei nuita juhulia näytä olevan.. Mutta hei, täsä 
ko kattelen kalenteria, ni tietenki sillekki viikonlopulle sattuu ainaki kahen 
Metulaisen synttärijuhulat, Ida täyttää 19 vuotta ja Mustapanttereiden Lotta 
viettää 8-vuotis synttäreitä.

Viimene täysviikko koulusa mennee noppeesti, ja viikonloppuna vietettiin 
mm. synttäreitä ja konfirmaatiojuhulaa, sillä Noora, taittajamme, sai 25.5 nai-
maluvan! Ja samana päivänä Jenna täytti 15 vuotta. Sillo syötiin kakkua kaksin 
kertane määrä mitä normaali juhulisa, siksi ko metulaisia näky näisä juhulisa 
iso määrä, ja meille ei riitänny vaa yks kakku.

Ah, ja vihdoin koittaa koulun päättäjäisviikonloppu ja sillo juhulittaa koulun 
loppumista ja hyviä toikkareita. Mulla kalenteri on kyllä ihan täynnä kaikkia 
merkintöjä ihimiste synttäreistä yms. Meijjänki perheesee sattuu toukokuulle 
kahet synttärit, ja pikkusisko saa vielä juhulia peruskoulun loppumista päät-
tötoikkari käesä. Että juhulista ei kyllä oo puute, täsä kevvään häämöttäesä 
loppua.

Nyt sitä saa, nyt sitä saa, vatsansa täyteen 
KAKKUUU

 Pääkirjoitus

Kivvaa kessää teille ja nähhää syksyllä! 
Salla
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnanjohtaja
Kirsi Indrén

Kyseinen lausahdus oli aikoinaan kaveriporukassani ahkerassa 
käytössä. Lähinnä se oli eräänlainen manaus, vahvempien il-
maisujen korvaaja.Miettiessäni kulunutta kevättä, sanonta palasi 
yhtäkkiä mieleeni, tosin tällä kertaa positiivisella merkityksellä.

Kevätkauteemme on kuulunut vaikka minkälaista tapahtumaa 
kirkkopyhästä sudenpentujen päiväretkeen. Olenkin huoman-
nut että mitä lähempänä kesää aletaan olla, sitä täydemmältä 
partiokalenteri usein näyttää. Lähes joka viikonlopulle olisi tar-
jolla jotain partioaiheista tekemistä.

Muutenkin tämä kevätaika on suorastaan tulvillaan elämää. Kas-
vit ja eläimet heräävät talvilevostaan ja me ihmisetkin tulemme 
reippaammin ulos siitä omasta kuorestamme, johon kylmän ja 
pimeän aikaan helposti käperrymme.

Me partiolaisetkin olemme suurin osa vielä oman elämämme 
”kevätpuolella”, kaikki on meille vielä uutta ja ihmeellistä. Ja 
vaikka emme itseämme enää niin hirmuisen nuoriksi tuntisi-
kaan niin toivoisin että partion ajatusmaailma olisi jättänyt mei-
hin kytemään samanlaisen innostumisen ja leikkimielisyyden 
kipinän, joka saa aikuiset lehmätkin villiintymään kun ne pitkän 
talven jälkeen pääsevät kevätlaitumille. 

Itsestäni olen onneksi sen kipinän löytänyt. Tuntiessani suun-
natonta halua juosta nurmikolla avojaloin auringonpaisteessa, 
olen voinut todeta että juuri tässä, ja juuri nyt, on minun elä-
mäni kevät!
Entäs sinun?

Terveisin
Kipa

Voi elämän kevät!

Purjehdus
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Matildan kesä 2008

Metu
Merivartiotoiminta alkaa

Kesän suurena uutuutena on meri-
vartiotoiminta. Vartionjohtajamme 
Janne, Juho, Mikko ja Minna ovat lu-
pautuneet vetämään kesäloman ajan 
merivartioksi kutsuttua ryhmää, jo-
hon kootaan korkeintaan yhdeksän 
meritoiminnasta kiinnostunutta var-
tiolaista. Ainoa vaatimus merivartio-
laiselle on vartiokokemus: täytyy olla 
ollut vartiolainen keväällä.

Merivartio toimii kuin perinteinenkin 
vartio, kokoustaen kerran viikossa, 
mutta tekee vain meripartiosuorituk-
sia. Omia purjehduksia merivartiolla 
on kuitenkin vain yksi, eli he keskit-
tyvät nimenomaan sellaisiin asioihin, 
jotka on kätevämpää opetella maissa 

ennen merelle lähtöä. Merivartio ko-
koontuu keskiviikkoisin, enimmäk-
seen Kololla, mutta pari kertaa myös 
Matildalla.

Antti Gärding

Purjehdus

Haluatko mukaan meri-
vartioon?

Pyydä vanhempiasi ilmoit-
tamaan itsesi! Ilmoittau-
tumisia ottaa vastaan ja 
kysymyksiin vastaa Antti 

Gärding,
040 8676 394. Mukaan 

otetaan yhdeksän ensim-
mäisenä ilmoittautunutta 

keväällä vartiolaisena 
ollutta.

Talvi on jo ja jälleen viimein takana - aina se on liian lyhyt, jotta kesään ehtisi 
valmistautua, ja liian pitkä, jotta sitä malttaisi odottaa. Matildan kolmas 

purjehduskausikin lähestyy jo kokka kohisten. Tarkoituksena on saada Ma-
tildan veteen heti kesäkuun alussa. Purjehduskausi alkaa luonnollisesti heti sen 

jälkeen.
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UutisetPurjehdus
Kesän purjehdukset totuttuun 

tapaan

Kesän varsinaiset purjehdukset toi-
mivat viime kesän tapaan. Kalente-
riin merkitään avoimia purjehduksia, 
joille kuka tahansa voi ilmoittautua. 
Lisäksi, jos kalenterista ei löydy so-
pivaa purjehdusta, kippareilta voi 
soittamalla tiedustella sopivampia 
aikoja.

Matildalle mahtuu kerrallaan kip-
parin lisäksi neljä purjehtijaa, joista 
yhden olisi hyvä olla ollut Matildalla 
ennenkin. Kuten muillakin retkillä, 
alle 15-vuotiailta osallistujilta vaa-
ditaan vanhempien kirjallinen lupa 
osallistumiseen.

Haluatko purjehtia 
Matildalla?

Etsi kalenterista sopiva 
purjehdus ja ilmoittaudu 

Antille, tai jos sopivaa aikaa 
ei löydy, soita suoraan jolle-

kin kippareista!
Kalenteri: www.merituuli.

fi -> Toiminta -> s/y Matilda 
-> s/y Matildan kalenteri

Antti: 040 8676 394
Esa: 0440 432 106

Esko: 040 5433 706

PIKKU-UUTISIA

Matildan vesillelasku 

Haluatko nähdä omin silmin Matildan 
veteenlaskun ja maston pystytyksen? 
Tule Terässatamaan 1.6. myöhemmin il-
moitettavaan aikaan, niin näet
 

Matilda-ammentai

23-25.5 Lippukuntamme johtajistoa ko-
koontui 200-majalle ammentaita viettä-
mään. Tarkoituksena oli rentoutua pit-
kän kauden jälkeen, suunnitella kesää, ja 
ennen kaikkea pistää Matildaa kesäkun-
toon, valmiiksi vesillelaskuun. 

Päättäjäiset

Lippukuntamme kevät kauden päättä-
jäiset järjestettiin laavulla keskiviikkona 
28.5. Ohjelmassa oli mm. lätynpaistoa 
ja palkitsemisia. Päättäjäisistä poistuttiin 
haikein mielin kulunutta kautta muistel-
len.
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Uutiset

Taas juhlittiin kirkkopyhää, tällä kertaa to-
sin partioviikko aloitettiin sillä. Vuoro sat-
tui tänä vuonna Vihannin Vehkoille, joten 
sunnuntai aamuna käännettiin autot kohti 
Vihannin kirkkoa. Oli hieman erilainen 
kirkkopyhä, sillä en muista aikaisemmin 
olleeni kirkkopyhässä jossa on partiomes-
su. Kirkon jälkeen kahviteltiin ja juteltiin 
partiokavereiden kanssa, kummilippukunta 
kavereita näkee niiiiiiiiin harvoin! Vihantilai-
set olivat myös järjestäneet ohjelmaa, perin-
teinen Pyhä Yrjö, laululeikkejä ja haastava 
tietovisailu lippukuntien ”isoille pomoille ”. 
On aina mukava päästä näkemään kaverei-
ta ja kokoontumaan yhdessä kirkkopyhään 
kerran vuodessa.

Kirkko-
pyhä

Gallup
”Mitä odotat kesäleiriltä?”

Sanni Mäkinen
Metu

Samuli 7v 
”Odotan 
merkkejä 
ja mukavia 
tehtäviä!”

Jonna 9v
”Kivaa 
ohjelmaa ja 
tietenkin uusia 
kavereita, 
vaikka muista 
lippukunnis-
ta!”

Pilvi 9v
”Tehtäisiin 
kaikkea 
hauskaa ja 
mukavaa että 
olisi kivaa.”

Saara 9v
”Uusi kavereita!
Ja tietenkin 
kaikkea muuta-
kin kivaa..”

Kuvat: A
ntti G

ärding

Vihantilaisilla oli ohjelmassa vaikka mitä. Kuvassa On hei-
dän näkemyksensä Pyhän Yrjön tarinasta.
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Uutiset

www.merituuli.fi
Parisen vuotta sitten, kun netin käyttö kasvoi perustettiin meidänkin lippukunnal-

lemme ihka omat nettisivut. Olethan sinäkin jo vieraillut näillä nettisivuilla?

Nettisivuiltamme löytyy mm. kokoontu-
misaikataulut, kuvagalleria, johtajien yhteis-
tietoja sekä ryhmäesittelyitä. (Joita kaikki 
laumat ja vartiot saavat itsekin tehdä)

”Nettisivut päivittyvät turhan hitaasti, ja ryh-
mäesittelyitä voisi olla paljon enemmän! Juttuja 

kaipaisin myös lisää.”

Jos haluat tutustua vanhoihin Reimareihin, 
niin netissä se on mahdollista. Lähes jokai-
nen reimari vuodesta 1992 on luettavissa, 
sekä extrana lehti vuodelta 1954.

”Partioaiheiset nettipelit olisivat todella mukava 
lisä. Myös keskustelu palsta oli mahtava juttu.”

”Palautepoksi olisi hyvä juttu, voisi laittaa sinne 
omia ideoita. Ja tietenkin sivut voisivat päivittyä 

huomattavasti nopeampaan tahtiin..”

Kysyimme mielipiteitä sivuista ja uudistuis 
ideoista lippukuntamme nettisivujen vaki-
tuiselta päivittäjältä Antti Gärdingiltä:
-Uusi toimintakalenteri on otettu käyttöön tou-
kokuussa. Tärkein uudistus siinä se, että tulevat 
tapahtumat saadaan näkymään Ajankohtaista 
sivulla automaattisesti, kunhan ne vain lisätään 

kalenteriin..Ryhmäesittelyjä saa kun tekee. Eli tee 
kirjoita teksti ja ota kuvia jos haluat, ja toimita 
ne Antille sähköpostina. Niiden lisäämisessä ei 

mene kuin hetki.Palauteboksia voidaan harkita, 
jos se on oikeasti tarpeen. Keskustelupalstahan 

meillä olikin jo, tosin vanhan piirin sivuilla, mut-
ta kiinnostus lopahti heti alkuun. Jos kiinnostusta 
on, niin voin ottaa selvää, miten saisimme uuden, 
mutta en uskalla luvata mitään.Partioaiheisia 

nettipelejä? Jos jossakin on sellaisia valmiina, niin 
kopionti ei taida juuri hyödyttää. Jos taas joku 

innostuu tekemään pelejä itse, niin sellaisille löytyy 
kyllä tilaa sivuiltamme.

Toivottavasti jokainen vierailee sivuilla, ja 
ryhmät tekevät ryhmäesittelyjä. Toivon mu-
kaan sivut myös päivittyvät nopeammin.

Uutiset

Haluatko mukaan tekemään 
nettisivujamme? Jos osaat PHP-
skriptausta tai HTML-koodausta, 
niin ilmianna itsesi Antille!



- 9 -

Uutiset

Tervehdys, Ketut
 tulee nyt vuorostaan 

lavalle!
Ketut on jo kolme vuotta toiminut tyttö lauma. Sitä oli aluksi johtamassa 
Kipa ja Elisa, mutta myöhemmin sitä johtivatkin Elisa ja Päivi ja vasta 

tänä vuonna Eva on tullut avustamaan Elisan ja Päivin johtamistyötä. Tänä 
vuonna olemme suorittaneet Kotikokin ja Iltaohjelmaa olemme hyvin mielin 

suorittamassa. Nämä Ketut eivät viihdy ulkona vaikka Eva kuinka pakottaa 
olemaan ainakin 20 minuutin ulkoleikin, mutta kun on saatu leikki käyntiin 

niin kyllähän koko lauma on siinä täysillä mukana.

Laumaan kuuluvat:

Laura, joka on luonteeltaan ilonen, 
nauravainen ja höpöttelevä. 
Marika, joka on mukava, hassu ja 
kiva. 
Elisa, joka on rauhallinen, hiljainen 
ja kiltti. 
Julia, joka on laulavainen, humoris-
tinen ja hölmöilevä. 
Pilvi, joka on musikaalinen, puhe-
lias ja hauska.

Ida, joka on hassu, vitsikäs ja huu-
morintajuinen. 
Tiia, joka on utelias, kova ääninen 
ja reipas.
Krista, joka on aina hyvällä tuulella, 
fiksu ja mukava. 
Janika, joka on kiva, hyvä kaveri ja 
OK. 
Veera, joka on hiukan ujo, hauska ja 
hiljainen tyyppi joka puhuu paljon.
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Retkellä

Pompaus´08
4-6.4.08

Kun kaikki olivat paikalla, oli ensimmäi-
sen ”järjestetyn” ohjelman vuoro, joka oli 
kynttilän valmistamista. Tehtävä oli varsin 
helppo myös ensikertalaisille. Kun kynttilät 
olivat valmiita, oli aika tehdä ensimmäinen 
ruoka, joka hyvällä ammattitaidolla valmis-
tui varsin nopeasti.

Illan huipennus oli tutuksi tullut Carcas-
sonne-peli. Tähän peliin osallistuivat kaikki, 
sillä lisäosien avulla mukaan mahtui kuusi 
joukkuetta.  Peli kesti melkein kuusi tuntia 
ja sen voittivat joukkue Ulla ja Sanni. Car-
cassonnen jälkeen oli aika mennä saunaan 
jonka aikana valmistettiin taas yksi ruoka. 
Kipa ja Ulla menivät nukkumaan yö kahden 
aikaan ja leiriläiset kolmen jälkeen.

Aamulla herätys oli poikkeuksellisesti vasta 
kymmeneltä, mutta Jannen aikainen herätys 
pesäpallo-harjoituksiin, ”pakotti” loput-
kin unikeot heräämään jo kello yhdeksän. 
Aamupalan jälkeen alkoi Ullan ja Kipan 
järjestämä aarteenmetsästys. Rasteilla jouk-
kueiden oli tiedettävä mm. laulun puuttuvia 
sanoja, voimisteltavaa ja pelattava Aliasta. 

Kisa oli todella tiukka ja voittajaksi selviy-
tyivät Sanni, Susa ja Juho. 

Illan suosituimmaksi ajanvietteeksi osoit-
tautui Jannen puhallettava ilmapatja, jota 
hän sai täyttää vähän väliä jatkuvan pomp-
pimisen takia. Siitä myös syntyi retken nimi: 
Pompaus! Myöhemmin ohjelmassa alkoi 
tv:stä tuttu kuutamolla, jossa jokaisen piti 
keksiä yksi valhe ja kaksi totuutta omasta 
elämästään ja muut yrittivät arvata valhetta. 
Illalla saunottiin, pelattiin Aliasta ja paistet-
tiin lättyjä. 

Sunnuntaina aamupalan jälkeen aloimme 
siivota saunarakennusta, jonka jälkeen läh-
dimme kohti kotia. 

Mukana menossa: Ulla, Kipa, Sanni, Anni, 
Susa, Noora, Minna, Janne, Mikko ja Juho.

Juho Miilukangas
Metu

Perjantaina 4.4 aloitimme Merituulen historian ensimmäisen vartionjohtajien-
retken Lännenrannalla. Retki alkoi illalla klo 19 Lännenrannan saunalla, jonne 

kaikki retkelle ilmoittautuneet kokoontuivat. Retken ”tyttöjohtajana” oli Ulla 
ja ”poikajohtaja” toimi Kipa. Retkellä päätimme yhteisesti suorittaa retkikokki-

merkin, joka tarkoitti sitä että, leirin kaikki ruuat olivat leiriläisten tekemiä.

Kuvat: A
nni V

aihoja
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RetkelläRetkellä

Ei väsytä...
2-3.5.08

Vapun jälkeen nuoremmat tyttövaeltajat valloittivat kolon tarkoituksenaan 
suorittaa pahkalilja, eli valvoa 24 tuntia. Liljan suorittamisen lomassa oli myös 

tarkoitus hioa kolon pöydät.

Heti retken aluksi käynnistimme hiomako-
neet, ja pihan täytti valtava surina. Pöytien 
kuoppainen pinta sileni vähitellen, ja pölyi-
set vaeltajat olivat tyytyväisiä aikaansaan-
nokseensa. Koska kaikille ei hiomakoneita 
riittänyt, osa haravoi pihaa syksyllä haravoi-
matta jääneistä lehdistä.Rankan hiomis- ja 
haravointi urakan jälkeen kaikki olivatkin jo 
niin nälkäisiä että ruoka kyllä maittoi. Har-
mi vain että se piti ensin tehdä. Äkkiä olikin 
trangioissa tulet ja riisivedet kiehumassa ja 
jauhelihat pannulla. Ruoka valmistui onnek-
si nopeasti ja kaikki söivät hyvällä ruokaha-
lulla vasta hiotuilla pöydillä, samalla varoen 
pöytien sotkemista. 

Koska ulkona oli lämmintä ja aurinkoista in-
nostuimme keinumaan, ja keinuista käytiin-
kin kovaa taistoa. Istuskelimme auringossa 
rusketuksen toivossa, ja osa lähti haistele-
maan merituulta laiturin nokkaan. Ilta alkoi 
pimentyä, mutta eihän me saadakaan mennä 
nukkumaan.Pikkuhiljaa siirryimme sisälle ja 
aloimme miettiä tekemistä, kun olihan sitä 
koko yö aikaa. No päätimme aloittaa laula-
misella, mutta pian alkoi loppua ääni ja into, 
ja päätimme tyytyä musiikkiin joka kuului 
radiosta. Välillä uskaltauduimme jopa ka-
dun toiselle puolelle vierailemaan ahojen 

vessassa, ja muuten pelailimme monenlaisia 
eri pelejä kololla.

Aamun sarastaessa palasimme takaisin ulos, 
ja osa lähti jopa kahlaamaan. (Vesi oli muu-
ten niin kylmää että varpaat paleltu jo sen 
näkemisestä.) Oli yhtä ihana sää kuin edel-
tävänä päivänäkin joten reippaimmat läh-
tivät melomaan. Pienoisesta väsymyksestä 
huolimatta melominen sujui ja siinä hieman 
piristyikin.

Iltapäivällä viimeisteltiin pöytien hiominen 
ja valmistettiin vaihteeksi ruokaa. Tällä ker-
taa nakkeja ja makaronia. Ruuan jälkeen 
päätimme lakata pöydät, ja haimmekin tava-
rat ulos ja sovimme viettävämme lakkauk-
sen jälkeisen ajan ulkona. 

Noora Vainio
Metu

Kuvat: N
oora V

ainio
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Retkellä

26. huhtikuuta pidettiin Lännenrannan leirikeskuksessa sudenpentujen 
retki Inkkari ’08. Aamulla aurinko paistoi kauniisti ja yhdeksän aikoihin 
aamulla alkoi iloisia pikku sudareita ilmaantua autokyydeillä paikalle. Osa 

johtajista oli tullut paikalle jo edellisenä iltana.

Inkkari´08
26.4.08

Laura Tuikkala
Metu
Kun kaikki sudenpennut olivat tulleet, jaet-
tiin heidät ryhmiin. Tarkennettuna neljään 
eri heimoon, jotka kukin nimettiin eri inti-
aanien mukaan. Jokainen heimo sai oman 
tunnusvärinsä. Tämän jälkeen alkoi päähi-
neiden ompelu ja sotamaalausten teko, mut-
ta valitettavasti päähinekangas loppui ja Pe-
kan täytyi lähteä hakemaan sotamaalaukset 
naamalla kangasta lisää Raahesta asti. Tällä 
välin leikimme eri leikkejä.

Kun päähineet saatiin valmiiksi alkoi yhtei-
sen toteemipaalun teko. Alkuperäiset totee-
mipaalut kaiverrettiin yleensä puusta, mutta 
me jouduimme tyytymään pahvilaatikoihin 
ja ilmastointiteippiin, joista kokosimme to-
della hienon toteemin. Kun laatikot oli tei-
pattu yhteen ja niistä muodostuikin pää ja 
jonkinlaiset kädet, alkoi maalaus. Heimot 
maalasivat innolla toteemia, mutta lopuk-
si alkoi jälki olla yhtä suttua, kun jokainen 
maalasi toisen kuvion päälle. Noh, sellaista 
sattuu ja loppujen lopuksi siitä tuli todella 
värikäs ja hieno. Myös Salla, minä, Eva ja 
moni vähän isompikin ”sudenpentu” pääsi 
maalailemaan!

Toteemin rakentamisen jälkeen oli ruoka, 
jonka jälkeen opeteltiin maamerkkejä ja 
tehtiin jousipyssyjä. Sen jälkeen alkoivatkin 
rastit. Heimojen täytyi osata edetä rastilta 
toiselle pelkkien maamerkkien turvin. Tie-
tääkseni yksikään heimo ei joutunut täysin 
hukkaan, joten hyvinhän ne merkitkin opit-
tiin! Rasteilla oli tiedossa tansseja, jäljitys-
leikkejä ja muuta intiaaneille tärkeiden omi-
naisuuksien opettelua ja läpikäymistä.

Lopuksi kun jokainen inkkari oli turvalli-
sesti päässyt leiriin takaisin, alkoi tikkupul-
lan paisto notskilla. Iltapäivän edetessä jo 
pitkälle, alkoi retken loppu häämöttää, ja 
reippaat sudenpennutkin pääsivät päivän 
päätteeksi takaisin kotiin. Loppujenlopuksi 
retki oli onnistunut ja koko päivän paistanut 
aurinkokin teki retkestä hyvän ja toi iloisen 
virneen kasvoille! 

 Kuva: N
oora V

ainio
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Vuosi 2007-2008
On taas jälleen aika päättää kulunut partiovuosi ja samalla hieman muistella 
mitä oikein tapahtuikaan.Vietettiin ainakin juhlavuosi loppuun Suurjuhlan, 

kesäleirin ja Metu-juhlan muodossa.

Metun oma juhlaleiri oli Fantissa kuten kaikki muistavat. 
Sieltäkään ei menoa puuttunut ja onneksi kukaan ei sulanut 
vaikka vettä välillä hieman taivaasta tipahteli.

Suuntima´08 30-7-3.8, Fantti

90-v juhla 23.9, Raahesali

Taas päästiin juhlimaan,  syömään 
kakkua, näkemään vanhoja tuttuja ja 
tietenkin leikkimään.

Tottakai kesällä myös käytiin rakkaalla Matil-
dallamme purjehtimassa ympäri merta

Kuva: N
oora V

ainio

Kuva: M
arkus Lehto

Kuva: Pekka Kuru

Matilda

Muistelo
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Muistelo

Puurojuhla 17.12, Seurakunta koti

Teksti: Sanni Mäkinen

Suurjuhla 8-10.6, Tampere
Juhlittiin partiota, nähtiin kavereita ja osallistuttiin ikäkausiohjelmiin. Oliko 
sinulla mahtava meininki ?

Ratinan stadionilla juhlittiin, laulettiin ja huudettiin. Ääntä ei puuttunut 
kun lippukunnat ja piirit kisailivat kuka saa äänensä kuuluville.

Puurojuhlassa syötiin tottakai puuroa ja 
annettiin lupaukset. Puurojuhla päätti partion 
juhlavuoden.

Myrsky´07 12-14.10,Rajaniemi

Syysleiriä pidettiin Hakin kämpällä rajanie-
messä. Kaikki kävivät päiväretkellä ja jotkut 
pääsivät jopa riihittämään

Kuva: Pekka Kuru

Kuva: Pekka Kuru

Kuva: Pekka Kuru
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Muistelo Muistelo

Siivoustalkoot 12.1, Kolo

Vaeltajat siivosivat urakalla rakasta Kolo-
amme 5 tuntia, ja jälki oli sen mukainen. 
Jokainen voi miettiä että onko enään..

Vj-vihjarit 8-9.2, Jylhä

Joukko lippukuntamme johtajia suuntasimme 
oppimaan lisää johtamisen jalosta taidosta. 
Näkyykö se johtotaidossa, vai olisiko vielä varaa 
oppia lisää?

Lost´08 14-16.3, Ahonperä

Lippukuntamme talvileirillä oli ennätysmäärät väkeä. Pakkanen eikä pihan jää 
menoa estänyt, vaikka kaatumisilta ei täysin vältyttykkään. 

Kuva: Salla Törmänen

Kuva: Salla Törmänen

Kuva: M
arkus Lehto

Kevät 2008
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Muistelo
Kirkkopyhä 20.4, Vihanti

Inkkari´08 26.4, Lännenranta
Myyjäiset

Kuva: Salla Törmänen

Kuva: N
oora V

ainio

Kuva: A
ntti G

ärding

Partiolaiset hiljentyivät Vihannissa kirkkoon hetkeksi, mutta kirkon jälkeen 
Vihannin seurakuntakodilla innokkaat partiolaiset alkoivat jälleen nostamaan 
melutasoa.

Sudenpennut kokoontuivat yhdessä intiaaniretkelle 
Lännenrannalle. Retkellä niin sudenpennut kuin 
johtajatkin sotamaalattiin. Retkellä opittiin mm. 
intiianitanssi ja valmistettiin jousipyssyjä.

Tänäkin vuonna partiolaiset 
keräsivät rahaa arpoja ja leivon-
naisia kaupittelemalla.

Teksti: Noora Vainio

Mitä kuuluu...
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Mitä kuuluu...

Missä olet tällä hetkellä?
Asun Oulussa työn ja opiskelujen 
takia. Raahessa tulee käytyä silloin 
tällöin töiden merkeissä yleensä ja 
joskus kun koti-ikävä yllättää.

Mitä teet nykyään?
Ohjelmointitöitä erinäisille yrityksil-
le ja jatko-opiskelen samalla.MeTun 
juttuihin yritän päästä aina mukaan, 
kun aikataulu sen sallii.

Tykkäätkö työskennellä juuri sii-
nä työssä?
Erittäin paljon! On mukavaa kun ns. 
harrastuksesta tulee itselle työ.Oh-
jelmointityö on erittäin sosiaalista 
puuhaa, koska työtä tehdään ryhmis-
sä, joten tuppisuu ei saa olla. Uusia 
ihmisiä tapaa melkein päivittäin. Työ 
on jatkuvaa luovaa ongelmanratkai-
sua, joten aivoja saa rassata, joka päi-

vä josta pidän erittäin paljon.

Aiotko tulla kesäleirille?
Tulen toimimaan yhtenä savunjoh-
tajana Kari 08 leirillä. Leiriä odotan-
kin jo innolla, koska en ole pitkään 
aikaan millään suuremmalla leirillä 
ollut ja savunjohtajana toimiminen 
on minulle uusi asia. Oli mukavaa 
huomata, että Metulaisia oli tulossa 
sankoin joukoin leirille.

Metulaisille haluaisin sanoa;
Tsemppiä kesälomille ja leirillä näh-
dään

Mitä kuulu Veke?

Janne Törmälä
Metu

Vekeä ei ole paljon näkynyt lippukuntamme toiminnassa, mutta ne on-
nekkaat jotka näkivät veken kirkkopyhässä, saivat nauttia tämän iloisen 

merituulelaisen seurasta koko päivän. Mutta missä mies ratsastaa, otetaanpa 
puhelu Veikko Rytivaaralle.
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Sudarisivut

Salakirjoitus
 ratkottavaksi

Tällä kertaa on visainen salakirjoitus ratkottavaksi. Jos sa-
lakirjoitus ei aukea ihan kylmiltään niin voit katsoa vinkkiä 

sudenpennun käsikirjan sivulta 90. Ja toiseksi vinkiksi voidaan 
kertoa, että se on pätkä jokaiselle sudenpennulle tutusta laulusta! 

Nyt ei muuta kuin salakirjoitusta ratkomaan.

Ratkaisu: Reilut pennut sudenpennut jälleen koolla on

Vartiolaisen palsta

Tällä kertaa tehtävänä on selvittää lauluja, annettujen vihjeiden 
perusteella. Laulut ovat tuttuja lauluja lähes jokaiselle. Voit laskea 
vaikka pisteesi ja sitten vertailla kavereiden kanssa että kenellä on 

paras musiikki tuntemus!

Lauluvisa

Ensimmäinen kysymys:
3p Tämä on yksi tunnetuimmista J. 
Karjalaisen Lauluista
2p Laulussa kysellään, että keitä he 
ovat
1p Laulun sanoma on, että me 
olemme kaikki sankareita

Toinen kysymys:
3p Lauletaan eläimistä
2p Laulun päähenkilö vaari hoitelee 
monenlaisia eläimiä
1p Laulu sijoittuu piippolaan

Kolmas kysymys:
3p Laulu kertoo oravista
2p Kyseisillä oravilla on vihreä koti
1p Oravien pesä on kuusen latvassa

Neljäs kysymys:
3p Lauluu kertoo oranssi hiuksises-
ta tytöstä
2p Kaikki on vinksin vonksin
1p Tyttö on maailman vahvin

Viides kysymys:
3p Lauletaan partiosta
2p Laulua lauletaan leireillä
1p Laulussa kysellään partiomielestä

Kuudes kysymys:
3p Laulussa lauletaan maaseudusta
2p Tässä lauletaan rakkaudesta
1p Laulu on ollut kerran Seppälän 
mainoksessa

Vastaukset: 1. Sankarit, 2. Piippolan vaari, 3. Oravan 
pesä, 4. Peppi pitkätossu, 5. Tokko partiomieles tallella 

on, 6. R-A-K-A-S
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Sallan sapuskat

Näin juhlaisan toukokuun kun-
niaksi leipokaamme kakku!

Täytekakku, 12 hlö

4      kananmunaa
1½ dl      sokeria
1 dl      vehnäjauhoja
2 tl               leivinjauhetta
Kostuttamiseen:
n. 1 dl laimeaa mehua
Täytteeseen:
kermavaahtoa
mansikkahilloa
Koristeluun 
hedelmiä
kermavaahtoa
suklaata

1.Voitele rasvalla ja jauhota korppujauholla 
vuoka. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi, 
yhdistä jauhot ja laita siivilän läpi jauhoseos 
sokerimuna seokseen. Paista taikina 150 as-
teessa 45 minuuttia uunin keskitasolla.

2.Kumoa kakku ja leikkaa se kolmeksi le-
vyksi. Vatkaa kerma.

3.Kostuta alin kerros leivinpaperin päällä, 
levitä hilloa ja kermavaahtoa. Laita toinen 
kakkulevy alimman päälle ja siihen loppu 
täyte.

4.Levitä lopuksi pinnalle kermavaahto ja 
koristele kakku haluamasi mukaan.

Huom!
4 munaa=12 hlö kakku
6 munaa=18 hlö kakku
8 munaa=24 hlö kakku
10 munaa= 30 hlö kakku

In/Out
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Sallan sapuskat In/Out

In:
Kari´08

Kesä
Jäätelö

Aurinko
Melominen
Purjehdus

Aurinkolasit
Kukat
Juhlat

Kakun syöminen
www.merituuli.fi

Laulaminen
Ystävät
Retket

Reimari
Uiminen

Pitkään nukkuminen

Out:
Kylmä
Nuha
Koulu
Sade
Tuuli

Kokeet
TeiniX

Toppavaatteet
Jääkiekko

Tietokoneet
Pimeys

Valittaminen
Vihaisuus

Riidat
Sisällä kyhjöttäminen

Musta
Tylsyys
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Ö   Ö aapisen laidasta

Otsikko!

Päivät tulevat ja menevät kuin unelmat.
Niin elämä kuluu,

kuin sekin olisi vain unelma.
Ja eihän se muuta olekaan 

Lähde: Toivo Pekkonen


