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Mitäpä mieleni päällä partiosta?

Mitäpä mieleni päällä partiosta,
retkistä, leiristä, meidän vartiosta?
Syksyyn pitkään mahtunut on vaikka mitä,
pohdihan säkin tovi sitä!
Paljon hetkiä hauskoja,
mmyös haasteita ja tilanteita opettavaisia.
Monet muistot liittää voin ihmisiin,
teihin ympäröiviin ihaniin.

Muistuupa nyt mieleeni syksyn Lököjotos,
tuo suurista suurin soinen koitos.
Kilpasiskooni tutustuin telttaa pystyttäessä,
suossa uidessa ja sateessa hytistessä.
MMeitä yhdisti partio sekä into kisaamaan,
emme olleet aiemmin tavanneetkaan.
Mahtava oli viikonloppu,
kaverin kanssa hupaillessa ei mihinkään hoppu.
Yhdessä saavutimme kolmannen sijan,
mistä voimme ylpeillä koko loppuiän.
Tämä jälleen todistakoon:
aavoin mieli auttaa hauskanpitoon.

Annahan hetken ajatustesi vaeltaa,
mitä partiokavereiltasi olet saanutkaan.
Kuka sai sut viimeksi nauramaan,
piristi päivääsi jutuillaan?
Olisiko kiitos paikallaan,
ystävyyttä vahvistamaan?

VilVilja

PÄÄKIRJOITUS
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Näillä sanoilla 
toivotan kaikille 
mukavaa joulua, 
nähdään kevät-
kaudella!
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Joulun lähestyessä ja vuoden vai-
htuessa on hyvä kääntää ajatukset 
hetkeksi menneeseen. Mitä uutta 
olen oppinut tänä syksynä par-
tiossa? Mistä olen innostunut ja 
mikä on ollut kauden kivoin 
juttu?

Oman partiosyksyni kohokohta 
oli osallistua pitkästä aikaa lip-
pukuntamme järjestämään Lökö-
jotos-partiotaitokilpailuun kisaili-
jana. Kisa sisälsi paljon märkiä 
soita ja huikeaa hauskanpitoa 
partiokavereiden kanssa. Tivoli
teemainen kilpailu, jossa syök-
sytään suonsilmään, jonglöörata-
an suolammessa vesi-ilmapalloil-
la, taituroidaan akrobaatteina 
suotrapetsilla ja lahjotaan rasti-
henkilöitä parempien pisteiden 
toivossa on loistava muistutus 
siitä, kuinka vapauttavaa on heit-
täytyä hetkeen ja antaa fiiliksen 
viedä mennessään. Kaikki ei ole 
niin vakavaa ja yhdessä kaikki on 
hauskempaa.

Kun hetkeksi on pysähtynyt 
pohtimaan jo tapahtuneita kivoja 
partiojuttuja, kannattaa käyttää 
vielä toinen hetki tulevan pohdin-
taan. Mitä minä haluaisin ensi 
vuonna partiossa kokea? Mikä on 
minulle tärkeintä partiossa ja 
mistä haluan pitää kiinni? mistä haluan pitää kiinni? Nämä 
ajatukset kannattaa kertoa myös 
omalle ryhmänjohtajalle, jotta 
saadaan yhdessä tehtyä myös ensi 
vuodesta loistava partiovuosi!

Ensi vuotta innolla odottaen,
Tiia Tuppurainen
Lippukunnanjohtaja

LIPPUKUNNANJOHTAJAN 
TERVEHDYS



FINNJAMBOREE KAJO

Kajo oli kahdeksas Finnjamboree, 
joka järjestettiin 15-23.7.2022 Evon 
leirikeskuksessa.  Osallistujia lei-
rillä oli noin 13 500, jotka tulivat 
Suomesta ja monista muista 
maista. 

Ohjelmaa leirillä oli monenlaista. 
Tärkeimpänä ohjelmalaaksot, 
joissa pystyi monipuolisesti te-
kemään kaikkea askartelusta mo-
nenlaisiin kamppailulajeihin. 
Ohjelmaan kuului myös kolme 
esitystä, jotka alittivat meidän 
odotukset olemalla vaikeasti ha-
vaittavia. Ohjelman paras osa 
olivat bileet, joita tapahtui 
melkein päivittäin, vaikka kaikki-
in ei itse päässyt ikärajoitusten 
takia.

Kajolla tapahtui kaikenlaista, 
mutta tuntui siltä, että kaiken kes-
kiössä oli aina tietty sovellus, 
Jodel. Siellä oli kaikenlaisia juoru-
ja ja vitsejä, jotka pahimmissa ta-
pauksissa muuttui kiusaamiseksi, 
mistä uutisoitiinkin monissa 
suurissa lehdissä.

Leirin julkisiin palveluihin kuulu-
ivat sauna- ja suihkutilat, kioskit, 
bajamajat, kaupat ja ruokapalve-
lut. Yleisesti tilat olivat hyviä 
muutamaa poikkeusta lukuunot-
tamatta mm. yksityissuihkut au-
kaistiin vasta kolmantena 
päivänä. Uimavuorot olivat myös 
huonot, koska koko kuuman 
leirin aikana pääsimme uimaan 
vain kerran. Leirisuora oli siisti ja 
sen varrella oli paljon mukavia 
kojuja ja aktiviteetteja. 

Meille nuorisolle leirin yksi 
tärkeimmistä aspekteista oli mee-
mikulttuuri, joka kukoisti koko 
viikon ajan ja on vahvasti vaikut-
tanut ainakin omaan kielen-
käyttöön ihan vielä nyky-
päivänäkin. Tärkeimpiä kult
tuurin osia olivat ainakin meidän 
näkökulmasta Jodel-vitsit ja 
Ramses II:sen kappale Villieläin.

Voitto ja Nuutti
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SYKSYINEN KEMIHAARAN
VAELLUS 2022
Mikäli Strömsö olisi suomenruotsalainen lifestyle-ohjelma vaeltamis-
esta, niin tämä vaellus ei todellakaan olisi siihen sopivaa materiaalia. 
Toki jos nyt ihan hiuksia aletaan halkomaan niin eihän tämä kyllä 
siihen normaaliinkaan Strömsöön varsinaisesti istu.

Kesän ajan suurella pieteetillä valmisteltuun Kemihaaran erämaahan 
suuntaavaan vaellukseen oli tehty suunnitelmat hyvissä ajoin. Oli 
varattu kalenterista sopivat päivämäärät, suunniteltu tarkat vaellusreit-
it ja vesi kielellä kirjoitettu herrrkulliset ruokalistat, minkä mukaan oli 
jo eväätkin kuivattu. Kunnes sitten vaelluksen lähestyessä todettiin että 
siellähän voisi viipyä vaikka päivän-pari pidempäänkin ja miksipä ei 
Kemihaaran sijaan lähdettäisik vaikka Kaldoaivin erämaahan - siellä 
kuikuitenkaan kukaan  ei ollut käynyt ennen ja kuulemma siellä on run-
saasti mielenkiintoista nähtävää. Sopivan kartankin pystyi ostamaan 
matkan varrelta.
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Tuumasta toimeen ja suuntasimme punaisen pökötin voimalla Sevetti-
järvelle, mistä lähdimme apostolin kyydillä kohti erämaata. Matkalla 
pääsimme näkemään runsaasti komeita maisemia, tolkuttomasti 
poroja, kohisevia koskia, maistuvia mustikoita, toisen maailmansodan 
aikaisen lentokoneen hylyn ja upean vesiputouksen näin muutamia 
mainitakseni. 
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Hyvä reissu. Olennaisimmat ha-
vainnot:
– Sevettijärveläinen tapa tehdä 
retkeilyreittejä on laittaa reitti 
kulkemaan vetisten paikkojen 
leveimmistä kohdista, jotka ovat 
noin  senttimetrin syvempiä kuin 
maiharin varsi
– Adolfin kammissa kummittelee
– E– Erämaassa ei pääse 4G:tä 
karkuun vaan se seuraa lähes 
kaikkialle 
– Autiotuvassakin voi saada suih-
kun (makuupussille (sis. untu-
vaa))
– Ehtii sinne Kemihaaraan 
myöhemminkin

Vaelluksella mukana Veli, 
Luumu, Vuokko ja Teemu



Päätettiin, että tulee kokkikilpailu, 
joka oli meidän väli-ilmansuun-
taprojekti. Ideoitiin se ja seuraa-
vaksi me tehtiin yhdessä mainos 
tapahtumaan. Mietittiin päivän 
aikataulut ja päätettiin palkin-
noista.

Kilpailu alkoi Siihtalan S-mar-
ketilta. Annoimme kilpailijoille 
ohjeet ja lähdimme kauppaan. 
Menimme takaisin talolle ja 
valmistelimme kilpailupaikan. 
Odotellessa kaupastatulijoita 
olimme hippaa. Sitten annettiin 
ohjeeohjeet, kun Inna ja Iia löydettiin. 
 

LENTOSILAKOIDEN 
KOKKIKILPAILU
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 Kilpailijat alkoivat laittamaan ruokaa, ja kun olimme varmistaneet, 
että kaikki pääsivät alkuun, aloimme itsekin laittamaan ruokaa. 
Söimme ja arvostelimme ruoat, voittajaksi selviytyi samoajajouk-
kue. Pisteiden laskun jälkeen kerroimme voittajan ja erikoismai-
ninnat. Sen jälkeen tiskasimme ja siivosimme pihan.

Lentosilakat kiittävät osallistujia!
 



SYYSLEIRI KEKSI’22
Mitä keksittiin Keksillä?

Mahtava ruokatykki, joka tuottaa 
loputtomasti ruokaa kaikille, 
huikea ekologinen magneettiauto,
lelentävä superimuri moppausto-
iminnolla, upeat rakettikengät 
joilla voi lentää ympäriinsä sekä 
juna hierontapaikkoineen ja 
palveluineen!

Lisäksi vietettiin perinteisiä leiri-
olympialaisia ja suoritettiin luon-
nontieteisiin ja keksintöihin liit-
tyviä haikkirasteja. Trangiat näyt-
tivät jälleen kerran moni- 
käyttöisyytensä ja muuntuivat 
laboratoriovälineiksi, kun kemial
listen reaktioiden kautta muovail-
tiin maidosta muovisia leirimerk-
kejä.
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PÄRNÄROGAINING’22
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Oletko kuullut rogainingista? 
Suomen partiolaisten 
määritelmän mukaan Rogain-
ing-kilpailulla tarkoitetaan kilpailua, 
jossa kilpailijan tehtävänä on kartan 
ja kompassin avulla hakea mahdolli-
simman monta rastia annetussa 
määräajassa haluamassaan järj-
estyksessä. Rastit on pisteytetty eri-
arvoisesti ja eniten pisteitä kerännyt 
on voittaja. Lajina myös retkisuun-
nistukseksi kutsuttu rogaining on 
helposti sovellettavissa moneen 
tilanteeseen, sillä osallistua voi 
sekä rennossa retkihengessä että 
hyvinkin tavoitteellisesti pisteitä 
keräten. Usein rogaining järjest-
etään nimenomaan joukkuekil-
pailuna.

Tänä syksynä rogainingia päästiin 
aikuispartiossa testaamaan 
Pärnävaaran tutuissa maastoissa 
lokakuussa. Liki 30 rastia oli ripo-
teltuna ympäröiviin metsiin – osa 
hyvin helppoihin paikkoihin, 
mutta osa haastavastikin su-
pikoiden lomaan. Uusia, hienoja 
soitakin kartalta vielä löydettiin ja 
retkisää suosi. Oli se sitten enteel-
listä tai ei, voittajajoukkueeksi 
kruunattiin ”Paljon pisteitä”-jouk-
kue, joka keräsikin kyllä komean 
87 pisteen saaliin ja ehti 4 tunnin 
aikana käydä 20:llä rastilla. Kiitos 
kaikille osallistujille, kanssajärjes-
telijä Illulle ja muille mukana ol-
leille!

JESKaTy aikuispartio

-  kokoontuu kuukausittain
-  järjestää itselleen partiohen-  
   kistä mukavaa toimintaa
-  on tänä syksynä tehnyt mm. 
   pyöräretken, käynyt kei-
   laamassa, paista   laamassa, paistanut tikkupul-
   laa nuotiolla



JESKATYN JOULUKAMPANJA 2022

Maa on valkoinen ja pieni pak-
kanen on puraissut poskia, kun 
kirjoittelen tätä lehtijuttua.
Joulukampanja lähenee jo 
loppuaan ja mieli on jouluinen.

Partiolaisten perinteinen advent-
tikalenteri täyttää tänä vuonna 75 
vuotta. Tänäkin vuonna
lippukuntamme osallistuu 
vuoden tärkeimpään varain-
hankintakampanjaan huikealla 
panoksella. Tavoitteenamme on 
myydä 1200 kalenteria ja uskon 
meidän saavuttavan tavoit-
teemme.
Joulukampanjan myyntituotoilla 
kehitämme lippukuntamme 
omaa retki- ja leiritoimintaa.
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Myyjiä kiitämme jo perinteeksi 
muodostuneella HopLop -päivä- 
retkellä kevätkaudella. Järvi-
Suomen Partiopiiri muistaa te-
hokkaita myyjiä tonttumerkein ja 
juhlavuoden juomapulloin.
Tonttumerkin saa myytyään 12 
kalenteria, hopeisen myytyään 50 
ja kultaisen myytyään 100
kalenteria. Juhlavuoden juoma-
pullon saa 20 kalenterin myyn-
nistä. Lisäksi lippukuntamme on
raottanut mysteerilaatikkomme 
sisältöä jo kampanjan aikana ak-
tiivisille myyjille.
Joulukampanjan tulokset julk-
istetaan lippukunnan joulu-
juhlassa tiistaina 13. joulukuuta.

Kiitos aktiivisille myyjille ja 
taustajoukoille!
Terveisin
Joulukampanjapäällikkö Reetta 
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Terkkupalsta
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SUDARISIVUT
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