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Leiristä on kulunu jo kuukausi, ja vieläki on vaikia olla hehkutta-
matta ihimisille, jos ne kyssyy leiristä, että kui palio meitä olikaa 
sielä lännenrannan maastosa pihkailemasa. Oli kyllä huippua 
olla leirinjohtajana, yhesä Tiinan kans [totta kai!!] teille, yli sajalle 
leiriläiselle. Kiitos vielä kerran kaikille leiristä !

Ja ko me oltii pihkassa -nimisellä leirillä, ni kuuluha tähä leirii 
myös pihkaiset iskulauseet pihkaus kohteelle (ko totta kai me 
kaikki nyt omistettaa ihastus tai ihastuksia). Näitä pihkattavan 
ihania lauseita tuli keksittyä pienellä johtajaporukalla aika kii-
tettävästi, kipinäsä valvottaesa. Niinpä Reimarin toimitus päätti 
julukasta joka numerosa yhen lausahduksen, joka sitte tullee nä-
kymää täsä viereisellä sivulla.
<- 
Ja te jokkaine voitta vaikuttaa asiaa, että mikä ihanan kliseine 
lause näkkyy tulevisa lehdisä. Mutta rajotettaa vähä, sen lauseen 
pittää olla tietyn kaavan mukane, eli esimerkkinä vaikka täm-
möne: ”Jos mää oon taivas, ni oot sää mun tähti.” Alleviivattu-
jen kohalle tietenki omat substantiivit. Mutta toki voi olla myös 
tuosa muodosa, mikä on nyt tämän Reimarin sivulla. 

Teiä ehotukset voitta kirjottaa lapulle, ja laittaa kolon punaseen 
postilaatikkoo! Ja eiku oottamaa, kene iskulause pääsee seuraa-
viin Reimareihi. ;)

Pihkaista sanottavvaa!

 Pääkirjoitus

Kivvaa iskulauseitten keksimistä!
Salla
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Lpkj:n tervehdys

Lippukunnanjohtaja
Kirsi Indrén

”Liisa” on seitsemänvuotias reipas ekaluokkalainen. 
Hän kuulee kaverilta koulussa että on olemassa sellainen harrastus 
kuin partio, ja että siellä on tosi kivaa. Liisa juttelee kotona äidin ja iskän 
kanssa asiasta, ja iskä sanoo huomanneensa lehdestä, että juuri nyt on 
mahdollista ilmoittautua partioon.

Niinpä Liisa aloittaa sudenpentulaumassa ja jatkaa muutaman vuoden 
päästä vartiolaiseksi. Sen jälkeen Liisa saakin jo oman ryhmän vedettä-
väksi ja pääsee mukaan vauhdikkaaseen vaeltaja- ja johtajatoimintaan. 
Innostuupa Liisa jopa lippukunnan hallitukseenkin mukaan.
 
Meidän kaikkien partiotaival ei kuitenkaan mene samalla lailla kuin 
Liisalla. Jotkut kyllästyvät jo ensim-mäisen vuoden jälkeen, toiset eivät 
halua ryhtyä vetämään ryhmää tai opinnot painavat päälle. Ja sitten on 
niitä jotka kiinnostuvat partiosta vasta vähän myöhemmin.

Partio harrastuksena onkin siitä hyvä, että kärryille pääsee ilman pitkäl-
listä ”harjoitteluakin”. 
 Ei tarvitse olla Erätaitojen expertti eikä Sosiaalinen Salama voidakseen 
lähteä mukaan kokeilemaan, mil-tä partiointi tuntuu. Ihan niin kuin 
muihinkin uusiin asioihin, myös tähän voi tutustua vähän kerrallaan, 
pieninä annoksina.

Jos kiinnostusta löytyy vähääkään, voi aloittaa tulemalla lippukunnan 
lupauksenanto- ja puurojuhlaan katsomaan millaista sakkia Merituu-
lelaiset ovat. Tai voi lähteä kuljettamaan väkeä leirille tai retkelle. Tai 
leipoa leivonnaisia lippukunnan myyjäisiin. Tai tulla avuksi leirille tai 
vaikkapa johonkin projektiin. 

Yhdessä, hyvässä hengessä, me teemmekin tästä kaikille mukavaa ja 
mielekästä harrastusta, jossa on sijaa kaiken ikäisille, kaiken ko-
koisille ja kaiken näköisille ihmisille.

Partiolauluja hyräillen,
Kipa

Parempi myöhään kun ei milloinkaan!

Uutiset
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Uutiset

Adventtikalenterit

Sudarisivut

Mikä takaa hyvän joulumielen ja sytyttää koteihin joulun hengen?

No tietenkin partiolaisten Adventtikalenteri!
Kalentereita myymällä keräämme varoja niin lippukunnallemme kuin piirille.

Ohjeita kalenterin myyntiin:
•Kohtelias käytös

•Partiopaita + huivi !
•Muista HYMY

•Myy ovelta ovelle tai kaupungilla
•Kaupungin jouluavajaiset hyvä paikka myydä

•Älä liiku yksin, (kaksin aina kaunihimpi)

Kuvat: Salla Törmänen

Salla Törmänen
Metu
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UutisetUutiset

Hei sinä vartiolainen!

Syystalven yksi tärkeimmistä partiotapahtumista lähenee ! Nimittäin 
vartiolaisten retki Pattijoen Veteraanimajalla 5-6.12. Olethan tulos-
sa mukaan!

Olivatko retkeilytaitosi vielä syysleirillä hieman hukassa. Muistutathan 
vartionjohtajiasi siitä, että voisitte vaikkapas kertailla trangian kasaamis-
ta ja Suomen lipun käsittelyä. Mitkähän olivat tärkeitä tavaroita syyslei-
rillä ja mitä unohtui? Voitte varmasti myös katsoa yhdessä varustelistaa, 
ja tärkeintähän ei ole se, että kaikki tavarat kiiltävät upouusina.

Sattuisiko teidän isällä tai äidillä, mummolla tai papalla olemaan jotakin 
monia vuosia vanhaa reppua tai makuualustaa, joka suorastaan tulvisi 
ole valmis-henkeä ja vanhoja muistoja.

Onhan pyöräsi kunnossa ja kettingit rasvattuina, lamppuun vaihdettu 
patterit, ja XL-kokoiset turvaliivit kaivettu kaapinpohjalta?

Jos jokin asia retkeä koskien mietityttää niin voit kysyä siitä omalta var-
tionjohtajaltasi tai lähettää vaikkapa Sannille sähköpostia osoitteeseen 
sanni.makinen@luukku.com

Tulethan mukaan pitämään haus-
kaa yhdessä! 
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Uutiset

Reimari onnittelee ripille pääsyn 
johdosta!

Emilia

Eva

Noora Janne

Laura

Juho

Mikko
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Uutiset

Uudistunut GALTSU

Onko se IRC-galleria? Onko se Facebook? Ei, se on Merituulen täydel-
lisen mullistuksen läpikäynyt ihka uusi kuvagalleria!!

Kuten aktiivisimmat nettisurffaajat ovat jo 
saattaneet huomata niin Merituulen ikioma 
kuvagalleria on kokenut huomattavia muu-
toksia. Van-
ha galleria 
alusta on 
nyt vaih-
dettu täysin 
uuteen rat-
kaisuun. 

Sen lisäk-
si, että uusi 
alusta luo 
käyttäjäys-
tävällisem-
män ja näyt-
tävämmän 
ulkoasun galleriallemme niin sen mukana 
tulee myös muita huomattavia etuja. Suurin 
osahan näistä monista eduista ei näy taval-
liselle käyttäjälle millään tavoin, mutta tär-
keimmät näkyvät. Metulaisten on nyt mah-
dollista rekisteröityä galleriasivuille, jolloin 
käyttäjätunnuksille on mahdollista jakaa eri-
laisia oikeuksia. Ensinnäkin kaikki rekiste-
röityneet käyttäjät saavat oikeuden arvostel-
la ja kommentoida kuvia. Kommentoinnit 

näkyvät ainoastaan rekisteröityneille joten ei 
tarvitse huolestua, että gallerian sisällä käy-
tyä sananvaihtoa pääsisi jokainen sivuille ek-
synyt, satunnainen kulkija, tarkastelemaan.
toiseksi lippukunnan tapahtumissa aktii-

visille valoku-
vaajille jaetaan 
oikeudet myös 
lisätä ja pois-
taa kuvia gal-
leriasta. Tämä 
tuo nopeutta 
ja joustavuutta 
saada kuvat eri 
tapahtumista 
mahdoll is im-
man nopeasti 
kaikkien nähtä-
ville. 

Kaikki siis joukolla rekisteröitymään ja osal-
listumaan aktiivisesti kommentointeihin!

Pekka Kuru
Metu

Retkellä

Uusi kuvagalleria 
osoitteessa

 www.merituuli.fi



- 9 -

Retkellä

Pidettiin isolla vartioporukalla Lännenran-
nalla yöretki. Perjantaina kun saavuttiin 
Bomballe, niin majoituimme ja lämmitettiin 
saunaa yms.

Lauantaina tehtiin kaikkea kivaa. Tutustut-
tiin vieraiden maiden ruokalajeihin ja tehtiin 
joka aterialla jonkin maan perinneruokia ja 
teimme myös meidän vartiolle päiväkirja, 
joka koristeltiin hyvin hienosti.

Tutustuimme muutenkin vähän vieraisiin 
partiomaihin ja niiden kulttuuriin ja muihin 
tappoihin. Sitten me pohdittiin kaikkea sy-
vällisiä asioita, mitä emme todellakaan ker-
rota kaikille, ja lämmitettiin taas saunaa ja 
menimme nukkumaan myöhää illalla(yöllä), 
kun olimme pelailtu. 

Sunnuntaina siivosimme ja purettiin kaikki 
jutut mitä olimme viritetty ja lähdimme oi-
keastaan suorin sormin kotiin. Vähäkö oli 
mahtava retki taas kerran !

Saana Törmänen
Metu

Trauma`08
Mörkövartio lännenrannalla

26.-28.9

PIKKU-UUTISIA

Myyjäisiä

Tänäkin syksynä lippukunta kerää rahaa 
myyjäisillä. Ensimmäiset myyjäiset ovat 
8.11 (Noora ja Meri), toiset 15.11 (Salla ja 
Saana), kolmannet 22.11 (Päivi). Myyjäis-
ten lisäksi lippukunnalla on pöytä myös 
naistenmessuilla. Elikkä kaikki reippaasti 
leipomaan, ja kaivelemaan kaapeista ar-
pajaispalkintoja.

Soihtukulkue

Merituulen perinteeksi muodostunut 
itsenäisyyspäivän soihtukulkue järjeste-
tään luonnollisesti lauantaina 6.12. kello 
16.00. Vartiolaiset saapuvat kulkueeseen 
vartio-osastonretkeltä. Pue soihtukulku-
eeseen partioasun alle lämpimästi vaatet-
ta, ettei tule kylmä. Soihtukulkue päättyy 
srk-kodille.
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Retkellä

Pihkassa´08
14.-16.10 Lännenranta

Tämän vuoden lippukunnan oma syysleiri järjestettiin Piehingissä Län-
nenrannalla. Leirin johtajina toimi Tiina Reponen & Salla Törmänen. 

Leirimme teemana oli metsä, joten leirin nimeksi tuli…

Saavuimme leiriin Lokakuun ensimmäisenä 
perjantaina linja-autolla ja omilla kimppakyy-
deillä, leirin väenpaljouden takia. Ensimmäi-
seksi leirin avasivat Tiina ja Salla,  jonka jälkeen 
vartiolaiset  aloittivat pakkaamisen perinteiselle, 
yön kestävälle haikille.

Sudarit sen sijaan alkoivat pystyttämään telttoja 
useiden vanhempien kanssa. Vartiot lähtivät pak-
kausten jälkeen matkaan ja sudarit valmistivat leiri-
merkkejä, jotka olivat puusta valmistettuja sydämiä. 
Tämän jälkeen heitä odotti leirikaste peikkomaas-
sa. Vauhtia ja jännitystä ei varmasti puuttunut, sillä 
pienet sudarit saivat kestää monien peikkojen te-
kemät tehtävät silmät sidottuina. Vartiolaisia odotti 
haikilla mm. puukon teroitus, lappuilla leikkimistä, 
linnunpöntön tekemistä ja varmasti pimeä ja ojia 
täynnä oleva metsä. Kyllä sieltä ainakin nimeltä 
mainitsematon Santtu upposi ojaan. 

Lauantaina lipunnoston jälkeen syötiin aamu-
palaa ja sudarit alkoivat valmistautua omalle päi-
vän kestävälle haikille. Vartiolaiset jatkoivat omaa 
haikkiaan mm. a-pukin valmistuksella, (jossa oli 
asiansaosaavat rastinpitäjät [heh =)]) ja olihan lei-
rille saatu ihka oikea paloauto, jossa kaikki pääsivät 
kaatamaan tölkkejä vesiletkulla, joka oli var-
masti uutta monelle. 

Juho Miilukangas
Metu

Kuvat: M
arkus Lehto
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RetkelläRetkellä
Haikkien jälkeen oli vuorossa saunomiset, 
ja kun kaikilla oli kova nälkä, niin Leke ja 
Ville olivat tehneet tosi hyvää pyttipannua. 
Sitten alkoi yleinen hengailu/chillailu, jonka 
aikana vartiot pystyttivät omat telttansa. Il-
lalla oli sitten iltanuotio, jossa oli muutama 
laululeikki ja muutama hyvä sketsi (heh=). 
Ilta kului lättyä paistaessa.

Kun kaikki olivat menneet nukkumaan, al-
koi vartiolaisten herätys, tosi mukavaan ea-
harjoitukseen, josta varsinkin vartsat pitivät, 
koska joutuivat heräämään sitä varten.

Hyvin tai hyvin huonosti nukutun yön jäl-
keen oli lipunnosto, kamojen pakkaus ja 
telttojen purku. Sitten taas syötiin hyvää 
ruokaa ja leirin viimeinen ohjelmamuoto: 
koko leirin kattava lipunryöstö, jota ei saa-
tu loppumaan millään. Lopulta yhden lipun 
löytäneenä kisan voitti sudaripojat, vartsaty-
töt ja johtajapojat. Sitten kokoonnuttiin lip-
puaukiolle ja parhaat palkittiin, ”tää ystävyys 
ei raukene” laulettiin, kaikkien aikojen suu-
rimasta lippukunnan leiristä otettiin kuva, 
pakattiin kamat linkkuriin, autot startattiin 
ja lähdettiin. Että semmonen leiri.

Kuvat: M
arkus Lehto

Kuvat: M
arkus Lehto
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Mitä kuuluu...

Lumiukko´08
Sudenpentujen retki 1.11.2008

Retki alkoi klo 9 aamulla Tervastulen käm-
pällä. Maa oli ihanan luminen ja useampikin 
sudari pyöritteli lumipalloja. Saapuipa pai-
kalla pari vanhempaakin tutustumaan par-
tioelämään.

Retki aloitettiin ryhmiin jakamisella, ja ryh-
mälle sopivien asujen värkkäämisellä. Hal-
tijoiden väri oli harmaa, Metsätonttujen 
vihreä ja Näkkien sininen. Kun jokaisella 
lapsella oli viitat yllä, aloitimme Viikingin 
ja Pohjalaisen leikkimisen. Lumisessa met-
sässä oli kiva juosta, mutta taisipa muutama 
välillä pyllähtääkin. 

Leikin jälkeen kaikilla olikin jo hirveä näl-
kä, joten nakkikeitto maistui. Ruuan jälkeen 
innostuivat pienet, ja vähän isommatkin lu-
miukkojen rakentamisesta. Toinen toistaan 
korkeammat lumiukot nousivat metsään. 
(Joskin myöhemmin romahtivat lauhtumi-
sen vuoksi.) 

Pienen tauon jälkeen asujen teko jatkui, tällä 
kertaa tehtiin päähineet varvuista, kävyistä, 
sammaleesta, ja mitä kukin nyt löysikään. 
Hienot päähineet päässä oli kiva tehdä kynt-
tilälyhtyjä, halloweenin sopivia kurpitsannä-
köisiä. 

Askartelun jälkeen kaikilla olikin jo virtaa 
lähteä ulos kiertämään parilla rastilla. Yh-
dellä rastilla piti tehdä näytelmä perintei-
sestä sadusta, yhdellä piti selvitä haastavasta 
hämähäkinseitistä (ja ehti siinä vähän leik-
kiäkin), ja yhdellä sai paistaa lättyjä ja tik-
kupullaa.

Rastien jälkeen lätynpaisto jatkui, ja siinä sa-
malla katsottiin muiden ryhmien näytelmiä, 
ja laulettiin vähän perinteisiä partiolauluja. 
Joidenkin mielestä liiankin äkkiä kello oli jo 
viisi, ja vanhemmat liusuivat pihaan hake-
maan lapsia. Eli hyvää yötä, Jeesus myötä, 
kiitos tästä retkestä, heiheihei!

Noora Vainio
Metu

Retkellä
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Mitä kuuluu...

Moi Antti, kerroppas missä oikein olet?
Olen ollut Singaporessa vaihto-opiskelijana elo-
kuun alusta lähtien.Koulu loppuu joulukuun 
alussa, ja sitten lähden vielä lomailemaan Kaak-
kois-Aasiaa, kuten Thaimaata ja Kambodzaa 
kierrellen. Suomeen palaan joskus tammikuun-
helmikuun vaihteessa.

Noin kaukana eletään varmasti aika erilail-
la kuin täällä, miten sopeutuminen uuteen 
kulttuuriin on lähtenyt käyntiin?
Ilmasto on tosiaan trooppinen eli lämpöä on 25-
40 astetta ja ilma on tosi kostea. Siihen sai totutel-
la, mutta suurin haaste on ollut paikallinen eng-
lanti. Kaikki kyllä puhuu englantia, mutta monet 
niin vahvalla kiinalaisella murteella, että siitä ei al-
kuun tahtonut saada mitään selvää. Kahden kuu-
kauden opettelulla alkoi jo pärjätä arkitilainteissa.

Tiedetään että tykkäät puurosta, joka ei ole 
turhan jankkia vaan joidenkin mielestä mel-
keimpä velliä. Millasia puuroja siellä on tai 
mitä siellä ylipäätään syödään?
Täältä saa kaikkea aasialaista ruokaa ja myös 
länsimaista. Useimmiten aasialainen ruoka on 
turhan tulista minulle. Yleensä syön riisiä tai nuu-
deleita kanalla, ankalla tai porsaalla höystettynä. 
Mutta tarjolla on myös vaikkapa puuroa katkara-
vulla höystettynä.

Sielläkin on varmaan netti, sua ainakin 
näkee usein mesessä. Miten lippukunnan 
www-sivujen päivitys on etätyönä sujunut 
vai onko siihen ollut edes aikaa?
Galleria vaihdettiin ja sähköpostilistoja pystyn 
hoitamaan, tosin nyt Pekallakin on siihen oikeu-
det. Muuhun ei kyllä ole aikaa.

Sua näkee myös usein lippukunnan tapah-
tumissa kameran kanssa heilumassa, onko 
tullut otettua paljon kuvia? Lähetä meille 
joku hieno ja lähetä terveisiä. :))
Tällä hetkellä saldo sellaiset 1700 kuvaa, joista 
toki hyviä vain pieni osa. Kunhan lähden reis-
saamaan, niin kuviakin alkaa kertyä enemmän. 
Terveisiä kaikille tasapuolisesti!

Tiina Reponen
Metu

Mitä kuuluu Antti?
Meidän lippukunnasta tuntuu olevan aina pari johtajaa kerrallaan kateissa kau-
komailla. Tällä kertaa Reimarin toimitus otti yhteyden kauas itään ja selvitti mitä 

Gärdingin Antille kuuluu.

Kuvat: A
ntti G

ärding

Retkellä
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Hepulijussit
parrasvaloissa

Sudarisivut

Me ollaan Hepulijussit, tänä vuonna aloittanut poikalauma. Meidän johtajia 
ovat Noora ja Susa. Me tykätään ulkona olemisesta ja riehumisesta. Me suorite-
taan nyt liikuntajälkeä ja leikitjälkeä. Me kokoonnumme torstaisin kololla, sen 
huomaa kyllä metakastakin. Mutta osataan me olla kunnollakin jos käsketään. 

Kaiken kaikkiaan ollaan tosi villejä, mutta mukavia semmosia.

Meihin kuuluu:
Onni, joka on vilkas, innokas ja pu-
helias.
Topias, joka on aktiivinen, innokas 
ja iloinen.
Antti, joka on aika rauhallinen He-
pulijussiksi ja myös tosi aktiivinen
Kristian, joka on hiljaisempi, mutta 
todella aktiivinen ja innokas.

Santeri, joka on vähän ujo, mutta 
tosi reipas ja innokas.
Oskari, joka on vilkas, leikkisä ja 
riehuvainen.
Joonas, joka on iloinen, vilkas ja rei-
pas.
Samuli, joka on iloinen, mukava ja 
reipas.  
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Vartiolaisen palsta

•Jonna & Lotta

•Jessica & Meri

•Emilia, Eva & Ida

•Noora & Susa

•Janne & Miro

•Iku & Mikko

•Miika & Tero

•Salla & Tiina

•Saana

•Elisa, Päivi & Henna

•Anni ja Sanni

•Mustapantterit

•Eräjormat

•Möröt

•Salamanterit

•Hepulijussit

•KROKO-vartio

•Mustekalat

•Kurret ja Kisut

•Majamurmelit

•Valioliiga

•Karhukopla

Ratkaisu:
Jonna & Lotta=KROKO-vartio
Jessica & Meri=Majamurmelit
Emilia, Eva & Ida=Kurret ja Kisut
Noora & Susa=Hepulijussit
Janne & Miro=Eräjormat

Iku & Mikko=Karhukopla
Miika & Tero=Valioliiga
Salla & Tiina=Mustapantterit
Saana=Möröt
Elisa, Päivi & Henna=Mustekalat
Anni & Sanni=Salamanterit

Sudarisivut

Yhdistä johtaja ja johdettavat
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Sallan sapuskat

Omenapiirakka

2 ½ dl   vehnäjauhoja
1½ dl   sokeria
1tl   vaniljasokeria
½tl   leivinjauhetta
½tl   ruokasoodaa
2dl   piimää
75 g   margariinia
1   kananmuna

1.Laita uuni kuumenemaan 225 C ja sulata 
voi, pese omenat ja leikkaa ne lohkoiksi.
2.Laita kulhoon jauhot, sokerit, leivinjauhe 
ja ruokasooda -> lisää piimä, muna ja voi
3.Laita taikina vuokaan, omenat ja kane-
lisokeri sekoitus päälle ja sitten uuniin 25-
30min.

Syksy on
 omenien aikaa
Joten päätin leipoa omenapiirakan ja herkutella tätä syksyisen 

hyvää piirakkaa.

Happamat omenat (joita ei 

mielellään haluaisi syödä 

pelkästään) sopivat parhai-

ten omenapiirakkaan, sillä 

sokerin kanssa happaman 

maku peittyy.
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Sallan sapuskat

In:
Joulukalenterit

Villasukat                                                                            
Pipo
Tuuli

Talvilajit
Saunominen
Kaulahuivi
Leffaillat

Tietokone
Talvimakuupussi

Joulun odotus
Lamput
Kaverit

Pihkassa oleminen
Omenapiirakka

Myyjäiset
HEIJASTIN

In/Out

Out:
Kesä

Shortsit
Teini äksät
Angstaus

Big Brother
T-paita kelit

Laavut
Kesälajit

Pikkulahti
Kesämakuupussi

Aurinkolasit 
Kahen kilon siika

Valittaminen
Partionvihaajat

Välinpitämättömyys
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Ö   Ö aapisen laidasta

Syysruno

Nyt on tosi synkkä sää,
kun on ulkona pimeää.

Ai mää ?
Eikun sää. 

Pitäisi jo talven tulla,
maistuis paremmin pulla.
Mutta nyt on vielä syys,

ja mitataan kaikkien sinnikyys. 

Talvella sienet ja kärpäset nukkuu
eikä se käki sano kukkuu.

Lähde: Lempi Muki


