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P Ä Ä TO I M I T TA J A LTA
Kirjoitan pääkirjoituksen aina lehden taiton loppusuoralla,
siinä vaiheessa, kun olen lukenut kaikki muut jutut. Koska
en ole nykyisin partiotoiminnassa muulla tavalla mukana,
niin lukemalla vuoden tapahtumista pääsen hieman kärryille
mitä on tehty ja mihin osallistuttu. Samalla fiilistelen omaa
aktiivisempaa partioaikaani, koska monet teksteistä tuovat
muistoja aikaisemmilta vuosilta.
Roihu 2016 vaikuttaa erittäin kiinnostavalta ja huikealta
tapahtumalta, jota on hypetetty pitkin vuotta. Aikanaan
osallistuin yhdelle Finnjamboreelle, se oli Loisto Hangossa vuonna 1996. Siellä Partiowikin
mukaan oli noin 14 500 partiolaista. Suurleirissä on ihan omanlaisensa tunnelma, ja
partiolaisuus näyttäytyy niin monissa eri muodoissaan, että kannattaa ehdottomasti osallistua,
mikäli se on mahdollista. Omista muistoistani Loistolta kaivelin esiin muun muassa sen, kun
sairastuin siellä järkyttävään flunssaan ja kuumehoureissani raahustin ensiaputelttaan. Ei niin
positiivinen muisto sinänsä, mutta sen flunssan vuoksi sain kuitenkin elämäni ensimmäisen
mönkkärikyydin ensiavusta omaan savuun (eli alaleiriin), ja kun saavuin kyseisellä kyydillä
räyhäkkäästi telttani viereen, se herätti innostunutta huomioita kanssatelttailijoissa. Loistolla
mielenkiintoinen yksityiskohta oli johtajakahvilat, joissa tutustui saman ikäisiin ihmisiin eikä
mukana ollut ryhmää sudareita tai vartiolaisia. Ikimuistoinen oli myös iltaretki Hangon
keskustaan, jonne vain täysi-ikäiset pääsivät :)
Loistolla muuten julkaistiin ensimmäisen kerran leirilehdessä Närhi-vartion tempauksista
kertova sarjakuva, joka nykyään ilmestyy Partio-lehdessä. Mitäköhän sellaista tehdään tai
nähdään Roihulla, joka jää myös tulevien partiolaisten iloksi?
Isot tapahtumat ovat partion suola, mutta mausteet ovat turhia jos ei ole mitään mihin
maustaa. Peruspartio antaa jo itsessään paljon ja lippukunta järjestääkin vuoden mittaan useita
mukavia ja vaihtelevia tapahtumia. Tosi hienoa, että aikuisia ja nuoria löytyy järjestäjiksi,
vaikka varmasti lisäapuja otetaan innokkaasti vastaan. Tämä lehti jaetaan kevään
päätöstapahtumassa ja sitten on hieman ansaittua kesälomaa lippukunnan työmyyrille, vaikka
tietysti partio Roihahtaa ennen näkemättömään liekkiin heinäkuussa!
Iloista kesää,
Minna

Kuva: Iina Pennanen
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T E RV E I S I Ä L I P P U K U N N A S TA
Partiossa eletään nyt Roihu-vuotta, ja se näkyy monin eri tavoin.
Monelle Roihu tarkoittaa Suomen Partiolaisten seitsemättä
suurleiriä. Tarkalleen ottaen tuo heinäkuun lopussa järjestettävä
leiri on nimeltään Roihu 2016 ja Roihu pelkästään tarkoittaa sitä
tapahtumien ketjua, joka alkoi syksyllä 2015. Roihu on jotain,
jollaista suomalaisessa partiossa ei ole koskaan ennen tehty tai
koettu.
Roihuvuosi jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa järjestetään erilaisia
Kipinätapahtumia, joilla nostatetaan partiohenkeä ja valmistaudutaan siihen vuoden
suurimpaan tapahtumaan. Kipinäpartiossa sytytettiin Roihuvuoden liekki 18.1. Kuva siitä
löytyy lippukunnan Instagramista ja tästä lehdestä. Pääsimme kuvalla myös itse Roihun
Instagram kollaasiin. Talvileirimme Poikkeusharjussa oli myös osa kipinätapahtumiamme.
Seuraavaksi vielä tulevia kipinöitä ovat partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut Raisiossa ja oma
sudenpentu- ja seikkailijaleirimme kesäkuussa.
Heinäkuussa isommat ja pienemmät kipinät sytyttävät Roihun, kun suurleiri käynnistyy Evolla.
Roihu 2016 kokoaa 17 000 partiolaista Suomesta ja muualta maailmasta yhteen. Se tarkoittaa
kaikkien aikojen suurinta partioleiriä Suomessa ikinä. Tuo määrä on niin valtava, että Evon
nuorisoleirikeskuksen jokainen kannonkolokin otetaan leiriläisten käyttöön. Määrä on niin
suuri, että järjestämisen mahdollistamiseksi osallistujamäärä oli rajoitettava tuohon mainittuun.
Suurempaa leiriä ei kerta kaikkiaan ole mahdollista tällä hetkellä järjestää. Sen lisäksi, että
leirillä on paljon partiolaisia, siellä on myös ennen kokematonta ohjelmaa ja tekemistä.
Samoajat pääsevät 24 tuntia kestäville Virvatulille leirialueen ulkopuolelle, ja Evon metsiin
pystytetään ihan oikea vuoristorata. Katsopa video Roihun Facebookista. Roihulla tehdään
kaikki isommin ja paremmin kuin koskaan ennen ja suomalainen partio nostetaan aivan
uudelle tasolle.
Roihu-vuosi ei lopu suurleiriin. Syksyllä on koko joukko Hiillos-tapahtumia, joissa muistellaan
suurleiriä ja tavataan ihmisiä joiden kanssa leiriä ja vuotta on vietetty. Tulossa on ainakin
leirilippukuntamme yhteinen hiillostapaaminen, jossa partiolaiset Parkanosta, Jämijärveltä,
Kankaanpäästä ja Honkajoelta kokoontuvat yhteen.
Roihuvuoden lisäksi lippukunnassa työllistävät myös ne tavalliset asiat, kuten varainhankinta,
Erävalkean ylläpito, viikkotoiminta ja lippukunnan toiminnan kehittäminen. Ne eivät
Roihuvuodesta huolimatta taukoa vaan täyttävät kalenterista viimeisetkin kolot.
Lopuksi kysymys: Mitä merkittävää ensivuonna tapahtuu? Vinkkinä kipinapartio.fi/Historia…
– Juhani Haapakoski, lippukunnanjohtaja ja leirilippukuntamme toinen
leirilippukunnanjohtaja Roihulla
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RY H M Ä T K A U D E L L A 2 0 1 5 – 2 0 1 6
Kuluvalla toimintakaudella lippukunnassa toimi viisi ryhmää:
Ketut-sudenpentulauma
Akela (johtaja): Tommi Silvennoinen, Piia Törmä, Anita Niemenmaa
Omenat ja Mustikat-seikkailijajoukkue
Sampo (johtaja): Niina Martikainen, Merja Avonius, Taru Haapakoski
Sudet-tarpojavartio
Luotsi (johtaja): Juhani Haapakoski, vartionjohtaja: Teemu Martikainen
Huuhkajat-tarpojavartio
Luotsi (johtaja): Mauri Kuivanen, vartionjohtaja: Juha-Matti Juusenaho
Steel Hawks-samoajavartio
Luotsi (johtaja): Tommi Silvennoinen

Sudet ja Huuhkajat virittäytyivät Roihu-tunnelmaan rakentamalla leiriportin Talvi-Kipinä -leirillä
Poikkeusharjun leirikeskuksessa (Kuva: Juhani Haapakoski)
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R O I H U - T U L I S Y T T Y I P I RT E Ä S S Ä PA K K A S E S S A
Roihu 2016 on kaikkien aikojen suurin Finnjamboree. Sen kunniaksi on sytytetty tulia
ympäri Suomea ja niin myös Parkanossa.
Roihuvuoden tuli sytytettiin 18.1 seurakuntatalon
pihamaalla suurella joukolla. Huuhkajat olivat
edellisellä viikolla suunnitelleet Roihutuleksi
Roihun logon muotoon asetetut kynttilälyhdyt,
jotka saatiin kierrätyksen hengessä läheiseltä
hautausmaalta. Kynttilälyhdyt puhdistettiin
palattomasta kynttilämassasta ja sisälle laitettiin
tuikkukynttilä antamaan valoa.
Maanantaina 18.1 paikalla oli toistakymmentä innokasta Kipalaista yli 20 asteen pakkasesta
huolimatta. Reippaasti Huuhkajat saivat aseteltua kynttilälyhdyt oikeaan muotoon ja jokainen
Kipalainen sai sytyttää oman kynttilänsä. Lopputulos oli huikean hieno ja antoi loistavan
avauksen Roihuvuoteen!

Teksti ja kuvat: Mauri Kuivanen
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L A S K E T T E L U S TA T U L I T E H T Ä V Ä R ATA P Ä I V Ä
Laskiaisen kunniaksi suunniteltu yhteiskokoontuminen Haapasen laskettelumäessä
vaihtui temppuradaksi. Vesi sulatti rinteen niin, että risut paistoivat jo parkkipaikalle.
Niinpä päädyttiin kokoontumaan kololle usean eri toimintapisteen ääreen.
Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat
pääsivät ryhmissä kokeilemaan
kekseliäisyyttään viidessä tehtävässä,
joiden toteuttamisesta vastasivat
aikuiset. Radan varrella annettiin
lippumerkkejä, koottiin korkeaa
tavaratornia, tehtiin solmuja ja
tunnistettiin esineitä vaatteen alta.
Sudenpennut yrittävät hahmottaa, mitä
peiton alla piileskelee. Rastin ohjaajana
Merja Avonius
Jokaisella rastilla testattiin yhteistyötaitoja, mutta kaikkein eniten ne taisivat olla koetuksella
duplolegorastilla. Tässä tehtävässä puolet ryhmästä näki valmiin rakennelman, joka toisen
puolen piti näkijöiden antamien ohjeiden mukaan koota verhon takana uudelleen. Tehtävä oli
yllättävän vaikea.

Susi-tarpojat duplolegotehtävässä. Oikealla tutkitaan mallia ja neuvotaan, vasemmalla yritetään koota
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Korkean tornin kasaaminen sekalaisesta tavaraläjästä voi olla vaikeaa ja jännittävää. Asialla
sudenpentulauma
Tapahtuman päätteeksi syötiin kerma- ja hillotäytteisiä laskiaispullia, joiden paistamisesta ja
täyttämisestä vastasivat tarpojien ja samoajien edustajat. Koska nuoremmillekin riitti jokaiselle
oma pullansa, ainakaan liian monta pullaa ei livahtanut etukäteen paistajien suuhun.

Teksti ja kuvat: Niina Martikainen
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YSTÄVÄKIRJA MAIJU
Esittelyssä seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaaja
Koko nimi? Maiju Elisabeth
Pitkäranta

Lempinimi? Maikki, Maiski
Lempiväri? Musta, turkoosi
Silmien väri? Ruskeat
Hiusten oikea väri? Olen aito blondi
Lempiruoka ja juoma? Avokado-pasta
ja Coca-Cola

Onko lemmikkiä? Ei, olen allerginen

kissoille. Pehmoleluja on.
Lempieläin? Panda
Minkä ikäinen olet? 23

Missä kuussa haluat leipoa meille synttärikakun? Heinäkuussa, harmi
ettei teillä ole koloiltoja silloin ;-(

Mitä teet työksesi seurakunnassa? Olen varkkarityönohjaaja eli
toimin alakoululaisten kanssa.

Kuka sinä oikeasti olet? Pikkusisko, laulaja, surkea kokki
Ketä kuuluu perheeseen? Iskä, 2 veljeä ja sisko
Mikä sinusta tulee isona? Luulen, että olen isonakin varkkarityön

ohjaaja

Mitä harrastat? Musiikkia, lenkkeilyä, televisiosarjat
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Kuinka kauan olet ollut partiossa? 1,5 vuotta olen toiminut Seppona
(seurakunnan partiotyöntekijä)

Lempipuuhasi partiossa? Nuotioillat
Osaatko hakata puita ja veistellä? Osaan hakata puita, veistely on
vaikeampaa, voisin tulla teidän kanssanne harjoittelemaan.
Tiedätkö tarinan yöpuunhakkaajista? En ole kuullut. *
Oletko nukkunut kamiinateltassa ja ollut kipinässä? Olen montakin
kertaa.

Tiedätkö mikä on siansorkka? En tiedä
Osaatko tehdä merimiessolmun? En,
ehkä, en ole varma…

*Yöpuunhakkaaja sivulla 31

Maiju harjoittelemassa Mustikoiden kanssa merimiessolmua

Kysymykset ja haastattelu: seikkailijavartiot Mustikat ja Omenat
Kuvat: Taru Haapakoski
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RO K , RO K !
Huuhkajat ovat syksyllä 2015 aloittaneet taipaleensa kohti oman ryhmän vetämistä.
He ovat osallistuneet eri ryhmien ohjaamiseen sekä aloittaneet ROK-kurssin, joka siis
antaa valmiuksia ryhmän ohjaamiseen. Mitä mieltä Huuhkajat ovat olleet syksystä ja
kurssista?
Huuhkajien partiotaival on kestänyt jo pitkään. Olen ollut seuraamassa heidän kasvamistaan
niin ihmisinä kuin partiotaitojenkin osalta. Nyt he ovat saavuttaneet sen pisteen, että pääsevät
jakamaan osaamistaan nuoremmille ja hankkimaan elämässä tärkeää johtamiskokemusta. Ja
tietenkin nauttimaan KSE – eduista, joista on jo paljon ollutkin puhetta. Esimerkiksi leireillä
pääsee syömään johtajapullaa ja tämä lieneekin niistä eduista odotetuin. KSE tulee siis sanoista
koulutuksen suomat edut, jotka luonnollisesti ovat tavoittelemisen arvoisia!
Haastattelin poikia syksyn etenemisestä ja
ROK-kurssiin liittyvistä ajatuksista.
Kurssilla ei oltukaan lippukuntien
mukaisissa luonnollisissa vartioissa, vaan
Huuhkajatkin jaettiin kurssivartioihin ja
näin he pääsivät tutustumaan muiden
lippukuntien suunnilleen saman ikäiseen
porukkaan. Tätä osa piti hyvänä asiana,
mutta toisaalta Huuhkajat olisivat
halunneet olla myös yhdessä. Ruoka oli
hyvää ja kuulemma onneksi sen joutui
tekemään itse vain kerran.
Kurssin sisällöstä tuli selkeitä apuja jatkoa
ajatellen. Oli asiaa ryhmän toiminnasta,
ryhmäytymisestä sekä erilaisista
menetelmistä hallita eri tilanteita ryhmässä.
Näitä juttuja harjoiteltiin myös omassa
lippukunnassa kurssin aikana toteutetuissa
johtamisharjoituksissa, joista täytyy todeta,
että kylmiltään pojat suoriutuivat niistä
todella hyvin.

Keskellä Miika Kuivanen kikkailee taitotehtävän parissa
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Ryhmien ohjaamisesta pojat
saivat sekä helppoja että
haasteellisia kokemuksia. Asioita
käytiin tapahtumien jälkeen läpi:
mitä tapahtui, mitä tehtiin ja
miten olisi voitu parantaa
lopputulosta. Kysymykseeni, mitä
ryhmää he mieluiten ohjaisivat,
tuli poikkeuksetta vastaukseksi,
että seikkailijat tai tarpojat.
Perusteena tälle olivat hyvin
arvattavissa olevat seikat: ne
kuuntelevat ja tekevät mitä
käsketään. Sudenpentujen
kanssahan tilanne voi joskus olla
vähän toinen. Esiin nousi myös
positiivisena asiana seikkailijoiden
tai tarpojien ohjaamisen
mielekkyys, koska tässä
ikäluokassa ohjaajaa arvostetaan
enemmän vertaisena ja hän pystyy
vaikuttamaan ohjattavien
oppimiskokemuksiin opettamalla
heille uusia partiotaitoja.

Veeti Impponen valmistamassa ruokaa
Itse olen jälleen kerran ylpeä Huuhkajista. Pikkupojista on tullut upeita nuoria, jotka
toivottavasti tuovat lisävahvistusta meidän ryhmänohjaajien joukkoon. Taitoja, asennetta ja
rohkeutta kyllä riittää! Eli kiitos tästäkin vuodesta Samuli, Miika, Jesse, Veeti ja Konsta. Teillä
on edessä loistava tulevaisuus, jossa partio toivottavasti näyttelee edes jonkinlaista osaa
opiskelujen ja muiden kiireiden lomassa. Ainakin olette saaneet taitoja, joista on apua melkein
joka päivä. Niin minäkin olen.

Teksti: Mauri ”Maki” Kuivanen
Kuvat: Juhani Haapakoski
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TA LV I - K I P I N Ä AVA S I P O I K K E U S H A R J U N
LEIRIKESKUKSEN
Tämän vuotinen talvileiri Talvi-Kipinä sai kunnian olla ensimmäinen tapahtuma, joka
järjestettiin tulipalon jälkeen rakennetussa uudessa Poikkeusharjun leirikeskuksessa.
Puitteet olivat siis uutuuttaan kiiltelevät, tosin hyvin väljät. Päärakennuksesta
nimittäin puuttuivat kalusteet, sillä tilatut huonekalut eivät olleet vielä saapuneet.
Seurakunnan varastoista oli saatu ruokasaliin tilapäiset pöydät ja tuolit, joten ei sentään
ruokailtu lattialla istuen. Koska suuri osa leiritoiminnoista pidettiin tyypillisesti ulkosalla,
sisustuksen puutteet eivät päässeet häiritsemään. Päinvastoin, tilaahan oli sisällä varsin hyvin
sudenpennuille ja aikuisjohtajille, jotka yöpyivät lattiamajoituksessa.
Helmikuun viimeisenä viikonloppuna pidetylle leirille osallistui hyvänkokoinen joukko
kipalaisia. Kaikkiaan osallistujia oli 43 henkilöä, tosin kaikki eivät olleet koko aikaa mukana.
Sudenpentujen leiri alkoi vasta lauantaina. Perjantai-lauantaiyön taas Huuhkajat-ryhmä oli
suorittamassa omaa mystistä siirtymäriittiään tarpojista samoajiksi. Tämä tapahtui jonkin
matkan päässä leirikeskuksesta, salaisessa paikassa, ja sen yön sisällöstä on kantautunut
ulkopuolisten korviin vain satunnaisia huhuja. Kaikki Huuhkajat tulivat kuitenkin hengissä
takaisin, ja siirtymäjuhlallisuudet päästiin pitämään lauantain iltanuotiolla. Yhtä fyysisesti
puuttunutta huuhkajaa korvasi Pahvi-Konsta, joka hoiti sekä yöpymisen että virallisen
osuuden ja siirtymän oikean Konstan sijaan.

Sudet laativat radan, jolla piti tunnistaa erilaisia lintuja
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Seikkailijat tunnistivat radalla
muun muassa lokin
Reilu osallistujamäärä tarkoitti
sitä, että kahdessa
nukkumateltassa oli varsin
tiivis tunnelma, kun muut
ikäkaudet seikkailijoista
alkaen yrittivät mahtua sinne.
Kukaan telttaan halunnut
nuori ei kuitenkaan joutunut
ahtauden vuoksi sen
paremmin hangen kuin
päärakennuksenkaan puolelle.
Telttamajoituksen suurimpia
kysymysmerkkejä ja kiinnostuksen kohteita ovat aina kipinävuorot, jotka nuoret ikäluokat
hoitavat parin kanssa. Mieluisista pareista esitettiin ennen vuorolistan laatimista paljon toiveita,
mutta kaikkia ei toki voitu toteuttaa. Silti ainakin se vältettiin tällä kerralla, että kukaan
seikkailija ei saanut parikseen erästä vanhemman kaartin sankaria, joka tunnetusti nukkuu
vuorossaan ja jättää parinsa hoitelemaan kamiinan. Toki tällaisen toiminnan voi aina sanoa
olevan nuoremmille opiksi.
Iso asia leirillä on syöminen, ja kokkikaarti sai huhkia olan takaa täyttääkseen tämän tarpeen.
Uutuuttaan hohtavan keittiön koneistus otettiin nyt hyötykäyttöön, ja tarjottava teki hyvin
kauppansa ulkona ruokahaluaan kasvattaneille partiolaisille. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta,
nimittäin eräällä aterialla tarjottu vihreä perunamuusi arvelutti muutamia niin, että herkku jäi
lautaselle. Vika ei ollut maussa eikä laadussa, sillä muusi olisi pelkällä elintarvikevärillä
sävytettynä ollut toki täysin
syömäkelpoista tavaraa. Ehkä
vihreä muusi kuului sitten
lähinnä Kauhukeittiöön, vaikka
Master Chefit Mauri ja Tommi
tekivätkin parhaansa leirikansan
viihdyttämiseksi.

Sudenpennut askartelivat hienot
varusteet iltanuotion Pyhä Yrjö ja
lohikäärme -kuvaelmaa varten

Teksti ja kuvat Niina Martikainen
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RETKIKEKSITESTI
Sudet-tarpojavartio tutustui lähikaupan keksivalikoimaan. Kaupassa jokainen vartion
jäsen sai valita oman harkinnan mukaan kaupan hyllystä keksipaketin, jonka voisi
ottaa mukaan vaellukselle.
Valintaan vaikuttivat mm. pakkaus, ravintosisältö ja makumieltymykset. Kun valitut
keksipaketit olivat kulkeneet kassahihnan kautta, suunnattiin kololle analysoimaan paketteja ja
maistelemaan keksejä.
Pirkka Mireille
Maitosuklaakeksi

Elovena
Välipalakeksi
Tumma Suklaa

Hinta: 1,69 €
12 kpl
Paino: 150 g
Ravintoarvo/100 g:
energiaa 2140 kJ
sokereita 40 g
proteiini 6,3 g
rasva 24 g
+Hyvä pakkaus,
kestää retkellä ehjänä,
suklaa, laatikkoa voi
käyttää sytykkeenä
-Suklaa voi sulaa,
pakkaus roskaa, suklaa
janottaa
Arvosana: 3/5

2,99 €
1,19 €
0,99 €
10 kpl
25 kpl
15 kpl
300 g
100 g
350 g
Ravintoarvo/100 g: Ravintoarvo/100 g:
Ravintoarvo/100 g:
energiaa 1880 kJ
energiaa 2035 kJ
energiaa 1930 kJ
sokereita 21 g
sokereita 7,7 g
sokereita 36 g
proteiini 9 g
proteiini 7,9 g
proteiini 5,6 g
rasva 18 g
rasva 23 g
rasva 16 g
+Yksittäispakattuja +Hyvän makuinen,
+Hyvä suojaava
(säilyvyys), tuntuu
vähäinen roskamäärä, pakkaus, tuhti keksi
-Pakkausta ei saa
täyttävälle (kaura),
suolainen, kätevän
suljettua
hyvä suutuntuma,
kokoinen paketti
pakkaus sytykkeenä -Rikkoontuu helposti
-Jää vähän
(heikko pakkaus)
hampaisiin kiinni
4,5/5
4,25/5
3,5/5
Sudet suosittelee!
[kuvalähde elovena.fi] [kuvalähde keskihylly.fi] [kuvalähde k-ruoka.fi]

[kuvalähde k-ruoka.fi]

Tuc Cream & Onion

16

K-Menu
Kaakaotäytekeksi

Pally Kaneel Biscuit

Fazer Carneval
Prinsessa

Belvita Breakfast

Leader Protein So
Lo-Carb! Nutmix
Cocoa

Hinta: 0,99 €
32 kpl
Paino: 240 g
Ravintoarvo/100 g:
energiaa 1870 kJ
sokereita 27,8 g
proteiini 6,7 g
rasva 11,8 g
+Halpa, hyvä
koostumus
-Kaneli maistuu aika
vähän, huono
pakkaus (säilyvyys)

1,95 €
n. 32 kpl
175 g
Ravintoarvo/100 g:
energiaa 1929 kJ
sokereita 36 g
proteiini 5,5 g
rasva 15 g
+Tuoksuu, näyttää
ja maistuu hyvältä,
paketissa tehtäviä,
nonparellit hyviä,
pakkaus sytykkeenä
-Kolmannes sokeria
4,5/5
[ruoka.citymarket.fi]

3,00 €
5 x 2 kpl
253 g
Ravintoarvo/100 g:
energiaa 1915 kJ
sokereita 27 g
proteiini 7,5 g
rasva 16 g
+Hyvä täyte, pakkaus
sytykkeenä, kaksi
keksiä pakattu yhteen
kääreeseen (säilyvyys)
-Paljon roskaa

2,00 €
1 kpl
61 g
Ravintoarvo/100 g:
energiaa 361 kJ
sokereita 6,6 g
proteiini 31 g
rasva 15 g
+Melko hyvän
makuinen, täyttävä
-Kallis, sitkeä,
pienelle budjetille
huono vaihtoehto

3,75/5
[keksihylly.fi]

3/5
[leader.fi]

Arvosana: 3,5/5
[pallybiscuits.nl]

Testin tuotteiden hintatiedot ovat KSupermarket Parkanosta 4.2. ja
tuotetiedot pakkausten kyljistä.

Raati työssään
(kuva: Juhani Haapakoski)
Testauksen ja arvostelun suorittivat Sudet: Jere, Markus, Henri, Lauri M., Lauri P., Juuso,
Oskari, Miika, Teemu ja Juhani.
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M U U K A L A I S E N A J AT U K S I A Y S T Ä V Y Y D E S T Ä
Vuonna 2014 muutin Parkanoon. Ensimmäisten ajatusten joukossa oli, että haluan
ehdottomasti mukaan partion viikkotoimintaan. Partiossa olen tutustunut ihmisiin,
joista on tullut vähintäänkin pitkäaikaisia kavereita ja heidän kanssaan löytyy aina
puhuttavaa. Parhaimmassa tapauksessa harrastuksesta on löytynyt ystäviä. Ystäviä
isolla Y:llä.
En edelleenkään aina tiedä, mikä vetää partioon. Miksi kukaan järkevä menee vapaaehtoisesti,
märät vaelluskengät jalassa, tiskaamaan keittiön tiskejä – haaleassa vedessä – pimeässä, kun
otsalampun varaparistot ovat rinkassa, siellä kaverin rinkan alla... Kuitenkin sinne halusin ja
syyn esitän myöhemmin. Yritin lähteä partiosta opiskeluaikoina, mutta ei – partio oli jättänyt
elinikäisen jäljen, ja partio ei koskaan lähtenyt minusta. Syyskauden alkaessa luin Juhanin
sähköpostin, joka toivotti tervetulleeksi Kipinäpartion toimintaan.
Kipinäpartiolaiset ovat hiljaista kansaa
verrattuna kotilippukuntaani,
Kangasalan Roineen tyttöihin. RoTyssä
huudettiin ja laulettiin – aina.
Leiriaamuina kuului johtajiston
herätyslaulu ja illalla iltanuotiolaulu.
Päivät täyttyivät lippukuntahuudon
kautta “kiitos-ruuasta” -huutoihin. Me
olimme sitä sakkia, jotka halusivat
kuulua ja siitä pidettiin huolta. Meillä
oli johtajistossa puolivitsillä tapana
sanoa: “Vähän niin kuin evoluutiossa,
vain vahvimmat ja kovaäänisimmät (ja luontoisimmat) pysyvät RoTyssä”.
Kipinäpartio kuuluu ehkä vähän
vähemmän, mutta ilonpitoa mahtuu
yhtälailla toimintaan. Kipallakin on
omia tapoja, jotka välillä kummastuttaa,
mutta sulaudun joukkoon. Kipan ihana
oma Erävalkea sallii älämölöstelyn
kaikessa rauhassa, kaukana kaikesta,
partioystävien seurassa. Lippukuntien
tavat eroavat, mutta partiolaiset eivät
niinkään. Partiolaiset ovat nyt vaan
luonteeltaan vähän kahjoja.

Kaulaani koristaneet lippukuntahuivit

18

Partiolainen pitää, minkä lupaa
Olen sitä vanhaa partiolaiskansaa, joka antoi lupauksensa vain kaksi kertaa:
sudenpentulupauksen ja partiolupauksen. Vanha partiolupaus alkoi sanalla ”tahdon”. Tahdon
rakastaa Jumalaani ja lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa, toteuttaen elämässäni
partioihanteita. Yhden näistä ihanteista olen kokenut elämäni aikana tärkeimmäksi: rakentaa
ystävyyttä yli rajojen. Toistakymmentä kertaa muuttaneena sekä Suomessa että ulkomailla,
edellä mainittu ihanne on omaksuttu 110 prosenttisesti. Näillä matkoilla eri kulttuureissa
arkikin on välillä ollut vaikeaa; esimerkiksi erottaa kumpi kahdesta merkistä tarkoittaa naisten
vessaa tai löytää, mistä kapulasta tai polkimesta vessa vedetään.
Suomi on ollut Euroopan syrjäinen kolkka, joka on ollut aivan toista kuin keskieurooppalaiset
valtiot. Äidinkielemme, suomen kieli on osaltaan eriyttänyt meidät monimutkaisuudellaan
muusta maanosasta. Maailma on vuosikymmenten aikana kuitenkin supistunut. Ystävääni
siteeraten: Kiinaan pääsee nykyään nopeammin kuin Helsingistä Tornioon, riippuen tietysti
kulkuvälineestä. Kun uskallat kokeilla siipiäsi, löydät yhtä hienoja ystäviä, joita minä olen
elämäni aikana löytänyt.
Tapaamasi ihmiset ehkä puhuvat eri
murretta, ovat erinäköisiä, nauravat
kummallisesti, haisevat enemmän
suitsukkeilta tai syövät eri ruokaa.
Siitä huolimatta he voivat olla
sydämellisimpiä tyyppejä, joita olet
koskaan tavannut. Ystäviä, joita et
olisi koskaan löytänyt, ellet olisi
uskaltanut lähteä
mukavuusalueeltasi; oli
mukavuusalueen raja sitten
Erävalkea leiripaikkana, Parkano
kotikaupunkina, Pirkanmaa
maakuntana tai Suomi valtiona.
Partiokaverit Porin auringon alla 2011. Vasemmalta Merja, Timo ja Eeva Käppäräpartiosta
Tarpojat ja sitä vanhemmat hoi! Roihu lähestyy jo kovaa vauhtia ja se on sinun superhelppo
mahdollisuutesi tutustua uusiin ihmisiin. Sen sijaan, että lokeroit ihmisen Kankaanpään
Korpiveikoksi tai ugandalaiseksi, lokeroi hänet mieluummin potentiaaliseksi ystäväksi, jonka
kanssa saat leirin parhaat naurut. Partiolainen tietää, että elämyksiä koetaan leireillä ja retkillä,
ja mikä sen parempaa kuin kokea ne yhdessä!
Uskalla kokea uutta!
Teksti ja kuvat: Merja Avonius
#mäoonliekeissä
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J O H TA J AVA E L L U S 2 0 1 5
Olemme säännöllisen epäsäännöllisesti järjestäneet johtajavaelluksia ja muita
vastaavia johtajistolle tarkoitettuja tapahtumia. Niissä on tarjottu omaa tekemistä
jäsenillemme, jotka muutoin itse mahdollistavat nuorempien partiolaisten ohjelmaa.
Johtajistolla tarkoitetaan lippukunnassamme käytännössä Rok-kurssin eli samoajien
ryhmänohjaajakoulutuksen käyneitä tai sitä vanhempia jäseniä. Samoajaikäkauteen kuuluvat
15–17 –vuotiaat partiolaiset. Nyt suuntasimme johtajavaellukselle Helvetinjärven
kansallispuistoon. Kololta matkasimme Haukkajoen vuokrakämpälle, jossa vietimme
perjantai-illan ja yön. Ohjelmassa oli iltapalan ja saunomisen lisäksi johtajaneuvoston kokous.
Tällä kertaa patikointi ja kilometrit eivät olleet pääosassa, vaan koulutus. Huuhkajat olivat
olleet Rokin ensimmäisellä osalla ja toinen osa oli tulossa tammikuussa. Kurssin kaikille
yhteisten koulutusosioiden lisäksi lippukunnille jäi pidettäväksi koulutuksia
lippukuntakohtaisista asioista. Illan kokouksella Huuhkajia perehdytettiin lippukunnan
hallinto- ja kokouskäytöntöihin.

Tervemenoa
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Aamupalan jälkeen oli vuorossa kämpän siivous. Meidän jälkeemme seuraavat vuokralaiset
olivatkin tulossa vasta keväällä, sillä kämpän talvikausi, jolloin se on pois käytöstä, alkoi
sunnuntaina. Kun paikat oli laitettu kuntoon, siirryimme autoilla Haukanhietaan, joka on
puiston eteläinen aloituspaikka. Siellä on pysäköintipaikka ja pienen kävelymatkanpäässä
Haukanhiedan telttailualue kaivoineen.
Helvetinjärvellä ei tarvitse kulkea pelkkiä
pitkoksia pitkin merkityillä reiteillä
Lauantain patikointi vei johtajat Hiedasta Iso
Ruokejärven kautta Helvetinkolulle. Matkalla
näimme vuonna 2010 puistoa kurittaneiden
myrskyjen tuhoja, ja kyllä puhureita on
senkin jälkeen tullut. Isoja kaatuneita puita
on paljon, paikon polut pujottelevat
runkojen välissä ja välillä menevät niistä yli.
Myrskyjen tuhoamat portaat ja muut
rakenteet on uudelleen rakennettu, mutta
paikoin polut noudattelevat luonnon
määrittelemiä uusia linjauksia.
Iso Helvetinjärvellä tutustuimme
päivätupaan ja Koluun. Sitten oli aika
jatkaa matkaa Kankimäkeen, jossa odotti
yllätykseksi jätetty lounas. Huuhkajat
kyselivät aamulla, tarvitaanko mukaan
ruokailuvälineitä. Salamyhkäinen vastaus
heille oli, ettei tarvita. Taisipa tästä hiipiä
mieleen makkaranpaisto… No,
Kankimäessä meitä odotti Ravintola
Helvetin Portti, josta oli etukäteen tilattu
lounas. Itse kullekin tirahti vesi kielelle,
kun saimme eteemme hieman viileässä
säässä lämpimät villisikaburgerit.

Villisikaa sämpylän välissä

Lounaan jälkeen käännyimme takaisin kohti Haukanhietaa. Matkalla pistäydyimme vielä
katselemassa näköalapaikalla kuuluisaa Iso Helvetinjärven rotkomaisemaa. Hietaan
saavuttaessa oli kilometrejä kertynyt noin 15. Keli oli patikointiin mukavan viileä, mutta
pysähtyessä täytyi hieman lisätä vaatetta päälle. Päivästä selvittiin kuivina, ja muutenkin reissu
oli hyvin onnistunut. Ehkäpä myös syksyllä 2016 lähdetään johtajavaellukselle.
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Helvetinjärven kansallispuisto
Vuonna 1982 perustettu Helvetinjärven kansallispuisto on tunnettu jylhistä
rotkolaaksoista ja maisemista. Alueen metsät ovat olleet talouskäytössä jo
1800 luvulla. 1900-luvun alussa metsätyöt toivat mukanaan ensin
polkupyöräpolut, sitten metsätiet, jotka ovat nykyisin tieverkoston pohjana.
Puiston tunnuksesta löytyy Helvetinkolu, joka on puiston tunnetuin nähtävyys. Kolu on
pohjaltaan vain pari metriä leveä sola, halkeama kalliossa, joka laskee Iso Helvetinjärveen. Sen
lähes pystysuorat seinämät nousevat useiden metrien matkan ylöspäin. Kolu on ollut tunnettu
nähtävyys jo 1800-luvulta lähtien. Helvetinjärven jylhistä maisemista kuuluisat taiteilijat, kuten
A. Gallen-Kallela ja J.L. Runeberg ovat hakeneet innoitusta töihinsä. Iso Helvetinjärven
rannalla, aivan Kolun vieressä, sijaitsee Visuveden Nuorisoseuran 1920-luvulla rakentama
päivätupa, joka tarjoaa kulkijoille suojaa taipaleella.
Iso Helvetinjärvi, yhdessä muiden järven kanssa, muodostavat kaksi rotkojärvien jonoa, jotka
ovat muodostuneet maankuoren halkeamien ja siirrosten seurauksena. Korkeimmat
kalliojyrkänteet nousevat järvien vedenpinnasta jopa 200 metriä, maasto on korkeuserojen
vuoksi paikon vaativaa. Polut toki kulkevat helpompia kohtia myöden ja reiteillä on portaita.
Merkittyjä polkuja puistossa
on n. 40 kilometriä. Eniten
käytetyt ja kuluneimmat
kohdat ovat sorastetut ja
pitkospuita on märimmissä
paikoissa. Puiston
pohjoisosassa, Kankimäessä,
on pysäköintipaikka ja
kansallispuiston portti. Sieltä
alkaa Helvetistä itään –
luontopolku, jonka 4
kilometrin reitti kulkee Kolun
kautta.

Helvetinkolussa
Reittimahdollisuudet ovat rajalliset, mutta kulkemalla puiston eteläosasta pohjoisen Kolun
alueen kautta itäosiin, kertyy matkaa noin 20 km. Kahden yön retki on mahdollinen, kun ei
ahnehdi kilometrejä vaan nauttii maisemista ja sovittaa vauhtinsa välillä vaativaankin
maastoon.
Lisää tietoa ja karttoja www.luontoon.fi/helvetinjarvi. [Lähde: luontoon.fi/helvetinjarvi]
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Haukkajoen eräkämppä
Alun perin savottakämpäksi
1930-luvulla rakennettu
hirsirakenteinen kämppä sijaitsee
Ruovedellä, aivan Helvetinjärven
kansallispuiston vieressä.
Pihapiiristä lähtee polku kulkien
Haukkajoen vartta yläjuoksulle,
kohti Haukkajärveä ja
kansallispuistoa.
Savottatupa
Kämpän varustus:
5 kerrossänkyä tuvassa
keittiö
pieni kamari (2 vuodetta)
lämmitykseen pönttöuuni
puuhella
kaasuliesi ilman uunia
ruokailuvälineet ja keittoastiat
kynttilävalaistus
Haukkajoen kämppä
Pihapiirissä on sauna jokivarressa, puuliiteri,
ulkohuussi, nuotiopaikka ja kaivo. Kaivon vettä ei
tutkita vuosittain, joten vesi suositellaan
keitettävän.

Sauna on aivan Haukkajoen rannassa

Matkaa Parkanosta Haukkajoelle kertyy noin 60
km ja avaimen voi kätevästi noutaa matkalla
Kurun Siwasta. Lisätiedot, varaukset ja hinnat:
Lomarengas/Villi Pohjola www.lomarengas.fi
kohdenumero 10635. [Lähde: lomarengas.fi]

Teksti ja valokuvat: Juhani Haapakoski
Kansallispuiston logo: Helvetinjärven kansallispuiston Facebook-sivu
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YSTÄVÄKIRJA ILKKA
Esittelyssä henkilö lippukunnan nettisivujen takaa.
Koko nimi? Ilkka Oksanen Lempinimi? Ile
Lempiväri? #2B65EC (sininen, katso
kysymys työstä)

Silmien väri? Ruskea Hiusten väri? Sama
Lempiruoka & juoma? Intialainen kana,
Pepsi Max (ei samaan aikaan)
Onko lemmikkiä? Ei

Lempieläin? Koira

Minkä ikäinen olet? 36
Missä kuussa haluat leipoa meille synttärikakun? Toukokuussa (tarjous
on voimassa vain Frederiksbergissä Tanskassa)

Mitä teet työksesi? Viimeiset vajaat kolme vuotta olen rakentanut
nettipalveluita Zendesk nimisessä firmassa Kööpenhaminassa

(Zendeskillä on noin 1300 työntekijää, olen ainoa suomalainen).
Ohjelmoinnin parissa on mennyt työvuodet käytännössä.
Kuka sinä oikeasti olet? Liian aikaista sanoa
Ketä kuuluu perheeseen? Avovaimo Wilma
Mikä sinusta tulee isona? Yritän pysyä näissä mitoissa
Mitä harrastat? Kiipeilyä ilman köyttä eli boulderointia.

Laskettelua Tanskaan muuttoon asti, koska Tanskassa ei ole

yhtään laskettelurinnettä ja luntakin vain muutama viikko
vuodessa.
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Kuinka kauan olet ollut

partiossa? Olin Kipassa

sudenpennusta vaeltajaan
noin 1985 - 2000. Olen
hoitanut n. 20 vuotta
tekniikkaa kipan

nettisivujen takana, huh
aika kuluu nopeasti!

Opiskeluaikana olin NääsPartiossa Tampereella.
Ilkka Yosemiten kansallispuistossa Mount Danan huipulla
Lempipuuhasi partiossa? Suunnistaminen vaelluksilla. Aina ei niin

onnistuneesti, mieleen tulee haastava siirtyminen Parkanon
keskustasta Valkeisiin, perille päästiin, mutta puoli päivää

myöhässä! (toim. huom. 90-luvun alkupuolella kännyjä oli
harvoilla) Laavuyöpymisiä kirkkaina talviöinä en unohda.

Osaatko hakata puita ja veistellä? Saunan lämmitys onnistuu vielä
(taito rapistuu, tanskalaisissa taloissa ei ole saunoja).

Tiedätkö tarinan yöpuunhakkaajista? En, olisiko tämä Tukin

uudempaa tuotantoa? Muistan tarinoita vain Valkeisten

yllättävästä ja erikoisesta historiasta. (yöpuunhakkaja s. 31)
Koska olet nukkunut viimeksi kamiinateltassa ja ollut kipinässä?
Armeijassa
Tiedätkö mikä on siansorkka? Kyllä. Melkein osasin tehdä sen tässä

hiirenjohtoon googlaamatta

Osaatko tehdä apinannyrkin? Hyvillä ohjeilla veikkaisin että kyllä!
Kysymykset ja haastattelu: Seikkailijavartiot Mustikat ja Omenat
Kuvat: Wilma Vääränen
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S C O U TAWAY

Sudet pelasivat partiolaisille tarkoitettua Scoutaway -mobiilipeliä ja tekivät siitä
raportin.
Virtuaalipartiolaisuus tuo vaihtelua koloiltaan. Tai sitten koloilta tuo vaihtelua
virtuaaliharrastuksiin… Mikä on Susien mielipide pelin sisällöstä?
Pelin tarkoitus

Pelaajan tulee saada autiolle saarelle haaksirikkoutunut vartio selviytymään. Saarelta pitää etsiä
vettä, ruokaa, kuten hedelmiä ja kaloja, sekä kerätä puuta. Puusta voi rakentaa majan suojaksi
ja korjata veneen kotiin pääsemiseksi. Tekemällä näitä asioita saa pisteitä ja sitä parempi olet
partiotaidoissa.
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Pelin kulku

Ruokaa voi hankkia kalastamalla ja keräämällä hedelmiä. Ruoka pitää valmistaa nuotiolla ja
vettä täytyy kerätä juotavaksi. Puu on pelin etenemisessä todella tärkeä materiaali. Ilman puuta
ei pysty valmistamaan ruokaa, sillä nuotio tarvitsee polttopuuta. Nuotio myös lämmittää
partiolaisia. Puuta tarvitaan myös majan rakentamiseen ja veneen korjaamiseksi, jotta pääsee
kotiin ja saa pelin pelattua läpi.
Taitomerkit
Vedenhakumerkki: Vedenhaku-minipelissä
on päästävä kiipeämään kaksi kertaa
vuoren huipulle.
Kalastusmerkki: Merkin saa, kun on
kalastanut haavilla kymmenen kertaa.
Rakentajamerkki: Rakenna majaa tai
korjaa venettä 15 kertaa.
Viihdyttäjämerkki: Merkin saa soittamalla
huuliharppua kahdeksan kertaa.
Leiritaitomerkki: Pidä nuotio palamassa 8
päivää putkeen lisäämällä riittävästi puita.
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Pisteet
Pisteitä pelissä saa suorittamalla mahdollisimman monta
taitomerkkiä. Mitä nopeammin pääsee pois saarelta, sitä
enemmän pisteitä saa. Toisaalta mitä paremmin pelaa
minipelejä, sitä enemmän voi saada pisteitä. Mitä
enemmän saat kerättyä pisteitä, sen parempi suorituksesi
on.

Minipelit
Kalastus: Tässä minipelissä sinun pitää
saada pyydystettyä haavilla mahdollisimman
monta kalaa.

Vedenhaku: Pelissä kiivetään
ylös vuoren rinnettä kiveltä
toiselle hyppien hakemaan
juomavettä.
Hedelmienhaku: Pelissä
yritetään pudottaa hedelmiä
puista heittämällä kiviä niitä
kohti.

Pelaamalla minipelejä saat käyttöösi asioita, jotka auttavat sinua selviytymään pelissä.
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Yllättävät käänteet
Pelissä tapahtuu myös yllättäviä käänteitä.
Eläimet syövät ruokasi ja kaatelevat
vesiämpäreitä. Partiolaiset löytävät
marjapensaita yöllä ja sen sellaista. Kun näitä
käänteitä tapahtuu, voit sekä menettää että
saada lisää tarvikkeita (riippuen minkälainen
asia on tapahtunut).
Lopuksi
Pelin ovat tehneet Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijat yhteistyössä Lounais-Suomen
Partiopiirin kanssa (se piiri, johon Kipinäpartiokin kuuluu). Peli on tarkoitettu erityisesti
yläkouluikäisille eli 13–15 vuotiaille, mutta vanhemmatkin löytävät siitä haastetta.
Plussat:
• hyvä idea
• kehittää johtamistaitoja
• sopii oikeastaan kaikenikäisille
Miinukset:
• pelin lyhyys
• toistaa itseään
• vaikeustaso voisi nousta pelin edetessä
Susien loppuarvio: 5/5

Teksti: Sudet
Kuvat: Scoutaway -logo www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
Muut kuvakaappauksia pelistä, Oskari Viitaharju
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Ö I D E N TA R I N O I TA
Seikkailijat miettivät partioleirikokemuksiaan. Vaikka leiriöitä ei ole vielä paljon
takana ja muutamalla ensimmäinen vasta edessä, kokosimme asiasta yhdessä
ajatuksia.
Öissä jännittävintä on se, että mitä tahansa voi tapahtua teltassa. Mielikuvitus kun tuppaa
käynnistymään yön pimeydessä. Seikkailijajohtajat laativat kysymykset ja seikkailijat vastasivat.
Mikä partioleiriöissä oli tai on mukavaa?
Partioleirillä saa nukkua teltassa.
Keskellä yötä sai valvoa kipinässä ja syödä karkkia ja muita eväitä.
Oli myös kivaa oppia, mitä kipinävuorossa pitää tehdä.
Mikä öissä on jännittänyt tai pelottanut?
Teltassa nukkumista jännitän, koska talvella on varmaan kylmä.
Pelkäsin, että makuupussi tai teltta voi syttyä palamaan.
Kipinämikkovuorossa oli hiljaista, ja kun katoin taakseni yhtäkkiä, teltan
kyljessä näky karhun varjo. Ei se sitten ollutkaan...
Kovalla tuulella pelkäsin, että teltta lentää järveen.
No mitäs partioleiriyöt ovat opettaneet?
Opittiin, kipinämikkojen huolehtivan, että kaikilla on turvallista ja mukavaa nukkua.
Laitettiin kaverin kanssa puita kamiinaan paljon peräkkäin ja alin putki rupesi
pikkuhiljaa punertamaan. Kysyin kipinäkaverilta että onks toi paha? Seuraavana
päivänä opittiin, että vähempikin puu pienellä pakkasella riittää.
Opittiin, että kamiinan luukkua ei saa pamauttaa kiinni, vaan se pitää kepin
avulla laskea hitaasti alas.
Opin myös, että ei kannata olla Juhiksen parina, kun se teettää kaiken työn.
Opittiin, että kamiinan putken ritilä pitää tarkistaa joka aamu, että se on puhdas...
Kaikki ei voi aina olla kivaa. Onko teillä jotain ikäviä kokemuksia?
Viime leirillä herättiin siihen, että teltta oli täynnä savua, kun se putken ritilä oli
mennyt tukkoon. Kaikkien piti lähteä pois teltasta ja sitten odoteltiin
makuupussit päällä, kun johtajat huolsivat kamiinan ja päästiin takaisin telttaan.
Heräsin yöllä siihen että kaveri oli vallannut minun ”sängyn”.
Ei ollut kiva nukkua kävyn päällä.
Yhdellä leirillä heräsin siihen, kun yöpuunhakkaajat häiritsivät muiden unta.
Väsyneenä kipinämikkovuorossa oli ikävä yrittää valvoa ja varsinkin, kun kaveri meinasi
nukahtaa syliin.
Teltassa oli liian kylmä tai kuuma nukkua.
Johtajien kommentti: ei ole kiva herätä teltassa yöllä, on se sitten nälkä, jano, pissahätä tai
meteli, koska väsy on kova ja kaikki uni on tarpeen.
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Yöaikaan innokkaiden kipinämikkojen keskustelujen hyssyttely on johtajille tuttua monen
leirin osalta, mutta leirillä unissaan puhujat herättivät erityistä huvitusta:
Yksi kaveri lauloi keskellä yötä unissaan ja toinen nousi istumaan yöllä ja huusi: MÄ SAIN
VÄRISUORAN!

Omenat ja Mustikat sekä välillä päänvaivaa aiheuttava kamiina
Seikkailijajoukkue Omenat ja Mustikat johtajineen toivottavat antoisia leiriyökokemuksia
kaikille. Yhdessä kun ollaan, jännittävät ja ikävätkin asiat muuttuvat myöhemmin hauskoiksi
tarinoiksi.

Teksti: Omenat ja Mustikat, koosti Merja Avonius
Kuva: Niina Martikainen
Piirrokset sivustolta: openclipart.org
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E R Ä VA L K E A
Erävalkea on lippukuntamme oma leiri- ja retkipaikka, jossa retkeillään niin kesäisin
kuin talvisin. Pääasiallisina käyttäjinä toimivat omat partioryhmämme, lähialueen
lippukunnat ja partioperheet.
Erävalkea, kotoisammin
Valkeinen on Kipinäpartio
ry:n retki- ja leiripaikka,
joka sijaitsee Latosuolla,
suon keskellä kirkasvetisen
Valkeisjärven rannalla.
Matkaa Parkanon
keskustasta kertyy noin 20
km. Majalle johtavat
pitkospuut metsäautotien
päästä. Paikan historia
juontaa juurensa lähes 50
vuoden taakse.
Maja, kuvassa vielä vanha kuisti
Vuonna 1968 Parkanon Partiopojat (vuonna 1987 Parkanon Partiopojat ja Parkanon Kipinät
yhdistyivät Kipinäpartioksi) ostivat valtiolta rantapalstan Valkeisjärven rannalta. Vuonna 1970
vanhempainneuvosto siirsi alueelle entisen Järvenmäen autiotalon, jonka paikalle pystytti
Eemeli Kyrönviita. Päärakennuksen jälkeen alueelle
pystytettiin sauna, puusee ja varasto-puuvaja sekä
myöhemmin ruokailukatokset ja kellari.
Alkuvuosien rakentamisen jälkeen tehtiin vain hyvin
vähäistä pintapuolista ehostusta, pitkospuita laitettiin ja
risukkoa harvennettiin. Vuosina 2004–2005 Erävalkeaa
kunnostettiin Leader+ -rahoituksen turvin
laajamittaisesti: pitkospuut ja majan katto uusittiin,
yläpohjan eristystä parannettiin, sisällä maalattiin, keittiön
ja eteisen kalusteet sekä kaasuverkko uusittiin. Saunalle
uusittiin ikkunat, ovet, lattiat, lauteet, tulisijat, kuisti ja
alimmat hirsikerrokset.
Kesällä ruokatarvikkeet ja pakasteet säilyvät kaasujääkaapissa
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Vuosina 2007–2008 rakennettiin uusi hieno ruokailu- ja
toimintakatos, joka sai kalusteet 2010. Kompostoiva puusee
nousi vuonna 2009. Viimeisimpänä on uusittu majan kuisti 2014
ja penkit tehtiin 2015. Uudet turvallisemmat kaasuvalot
asennetaan 2016 ja lähivuosina on tarkoitus tehdä seuraava
peruskunnostus rakennuksille, jossa nostetaan saunaa ylemmäs
ja tämän jälkeen on vuorossa mökin oikaisu ja katon uusinta.
Kunnostustyöt majalle on tehty talkoilla, joissa partiolaisten
kotijoukoilla on merkittävä rooli.
Kompostoiva puusee
Talkoot kämpällä järjestetään
kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja
syksyisin. On tärkeää, että
partioperheistä päästään ainakin
toisiin talkoisiin, näin vuosittaiset
siivoukset ja puutyöt sekä pienet
kunnostustyöt saadaan
mukavasti ja nopeasti tehtyä ja
maja pysyy hyvässä kunnossa.
Tuvan lämmitykseen on takka ja
Porin Matti-kamiina
Erävalkea on myös partioperheiden käytössä pientä korvausta
vastaan. Kesäaikana partioperheen vuorokausivuokra on ma-to
10 euroa ja la-su 15 euroa. Koko viikonlopun vuokra on 25
euroa ja juhannushinta on 50 euroa. Isommalla joukolla
retkeillessä on oma hinnastonsa. Lisätietoja antaa ja varauksia
hoitaa majan isäntä Mauri Kuivanen mauri@kuivanen.net,
puh. 040 747 8675.

Saunan pehmeät löylyt tarjoaa Iki-Kiukaan 13 laatikkoa kiviä
Teksti Taru Haapakoski, lähde Kipinäpartio.fi & historiikki
Kuvat: Taru ja Juhani Haapakoski (kiuaskuva Taru, muut Juhani)
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PESTIT
Hallitus (Johtajaneuvosto)
Varsinaiset jäsenet
Lippukunnanjohtaja,
kalustonhoitaja

Juhani Haapakoski
juhani.haapakoski@gmail.com
040 574 8902

Lippukunnanjohtajan apulainen, Mauri Kuivanen
Valkeisen kiinteistönhoitaja

mauri@kuivanen.net
040 747 8675

Lippukunnan sihteeri

Anita Niemenmaa

anita.niemenmaa@gmail.com
050 411 6800

Taloudenhoitaja

Taru Haapakoski

taru.haapakoski@takoma.fi
040 587 5695

Akela

Tommi Silvennoinen tommi.silvennoinen1@hotmail.com
046 876 2143
Manta Liesjärvi

Vanhempain edustaja
Varajäsenet

Veeti Impponen
Juha-Matti Juusenaho
Miika Kuivanen
Samuli Silvennoinen

Kaikilla lippukunnan johtajaikäisillä jäsenillä ja SRK:n edustajalla/partiotyöntekijällä on puheja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.
Lippukunnan postiosoite:
Kipinäpartio ry.
c/o Juhani Haapakoski
Myllykatu 10 A 2
39700 Parkano
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PA RT S I K A 2 0 1 7

Ensi keväänä uudestaan!
Partioelämää parkanolaisittain, piiristä tai valtakunnallisesti.
Laita juttuideat hautumaan ja kerro päätoimittajalle!

JOTT 2015 ja Miika Kuivasen lisävarusteiset kosteikon ylitysjalkineet
(kuva: Juhani Haapakoski)
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www.kipinapartio.fi
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