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KIPINÄPARTIO RY:N JÄSENLEHTI
VUOSIKERTA 2003

Toimitukselta..........................................
Markus Perälä
Tarkasteltaessa
lippukunnan
nykytilaa
kokonaisvaltaisesti voisi todeta, että hyvin menee.
Upea kolo mukavuuksin, talous kunnossa, kämppä
kunnostumassa, toimivat ja pätevät johtajat sekä
aktiiviset laumalaiset ja vartiolaiset. Miksi sitten
tällainen itsetutkiskelu? Pääsiäisenä suorittaessani
PJ-kurssia yhdessä Juhanin kanssa keskustelimme
paljon ryhmissä eri lippukunnista ja niiden
toiminnasta. Kävi ilmi, että Parkanossa lippukunnan
toimintaedellytykset ovat realistisesti katsoen Piirin
Parhaasta Päästä! Edellä luetellut asiat muodostavat
Parkanossa kokonaisuuden, johon vain harva
lippukunta pystyy. Tilanne on vaan se, että hyvin
harva parkanolainen nuori pääsee nauttimaan
tällaisesta harrastuksesta, jonka paikallinen toiminta
on hyvin korkeata tasoa. Tehtävämme on siis oman
toimintaan osallistumisemme lisäksi valistaa muita
tästä harrastusmahdollisuudesta.
Toimituksen psta MP
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Matkalla Tarukselle…………………………………
Taru Kujansuu
Niin minne ja milloin?
Tarus on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
ry:n viides kansainvälinen suurleiri, Finnjamboree.
Leirille odotetaan noin 12 000 suomalaista ja
ainakin tuhatta ulkomaalaista partiolaista. Leiri
pidetään Padasjoella, Iso-Tarus -järven rannalla,
Lahden kaupungin lähellä 28.7.-5.8.2004.
Kenelle?

Leirille

pääsevät

kaikki,

jotka

lippukunnassa vartiolaisiksi lasketaan, sekä sitä
isommat partiolaiset. Leirin palvelutehtävissä olevan
tulee täyttää 16 vuotta vuoden 2004 aikana.
Mitä

leirillä

perinteistä

Leirillä

tehdään?

leiriohjelmaa

haikkeineen.

Luvassa

valinnaisuutta

ja

järjestetään

rakenteluineen
on

tietenkin

tosi

jonkin

verran

isoja

yhteisiä

kokoontumisia, kuten avajaiset ja päättäjäiset.

-3-

-4-

ja

PARTSIKA 2003

PARTSIKA 2003

Kuinka paljon maksaa? Leiri maksaa yhdeltä

Kipinäpartiokin menossa? Alustavan tiedustelun

hengeltä 175 euroa. Perhealennettu maksu, johon

mukaan Parkanosta on lähdössä 16 hengen uljas

ovat oikeutettuja osallistujat perheen kolmannesta

leirijoukkio.

täyden maksun maksavasta alkaen, on yhtä henkeä

palvelutehtäviin, osa jää leiriläisten kanssa johtajiksi

kohti 95 euroa. Maksu ei kata matkakuluja. Maksu

ja toki onhan meiltä lähdössä itse leiriläisiäkin.

on

Leirillä asustelemme muiden Pohjois-Satakunnan

tavallisen

suurempi,

lpk-leirin

koska

näin

leirimaksua
ison

leirin

selvästi
tekeminen

lippukuntien

Osa

kanssa

synnyttää paljon sellaisia kulueriä (jätehuollosta

telttakylä)

leirisairaalaan), joita muilla leireillä ei tule. Leiriä

ikimuistoista leiriä.

tehdään

toki

pääasiassa

meistä

ja

menee

samassa

olemme

leirin

savussa

mukana

yleisiin

(pieni

tekemässä

vapaaehtoisvoimin.

Jokaisen leirille osallistuvan tulee olla Suomen

Vielä ehdit mukaan. Etsi kaapin kätköistä syksyn

Partiolaisten jäsen.

aikana ilmestyneitä partiolehtiä. Niissä on paljon
lisää

Entä

ilmoittautuminen?

Tarukselle

infoa

leiristä.

Tai

www.partio.fi/tarus

ilmoittaudutaan lomakkeella, joka löytyy Tarusnetistä

osoitteesta

syyskuun

www.partio.fi/tarus

Partio-lehden

palautetaan

välistä.

lippukunnan

Tämä

yhdyshenkilölle

sekä
lomake
(Taru

Kujansuu). Ilmoittautumisaika päättyy tammikuun
lopussa 2004.
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Ryhmien esittelyt……………………………………
Työryhmä
LEIJONA-LAUMA
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Tähtitaivaaseen tutustuttiin tekemällä tähtikarttaa
ja tällä hetkellä työn alla on jokaisen partiolaisen
perusvaruste ruokailuvälinepussi. Moni meistä oli
mukana myös lippukunnan perinteisellä syysleirillä
lokakuun lopussa. Tähän asti leijonalaumalaiset
ovat
olleet
arkajalkoja,
mutta
nyt
kun
sudenpentulupaus on annettu, ovat kaikki niitä
oikeita sudenpentuja.
- Juhani
KETTU- JA PANTTERI -LAUMAT

Leijona-lauma on lippukuntamme nuorin ryhmä.
Lauma aloitti tänä syksynä 11 uuden partiolaisen
voimin. Syksyn aikana olemme tutustuneet sekä
toisiimme että partioon erilaisten leikkien kautta.
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Pantterit ovat toisen vuoden sudenpentuja ja Ketut
viimeistä vuottaan sudenpennuissa. Yhteensä meitä
on 13. Emme aina ole rauhallisia ja hiljaisia, mutta
sitäkin energisempiä ja innokkaita. Meillä pysyy
sormissa kirves ja saha, sekä neula ja lanka.
Trangialla keittelimme makaroonit ja Pekassa
myimme monet kalenterit.

Ilves-vartio on toiminut Kipinäpartio ry:ssä,
puolisentoista vuotta, eli alkaen syksystä 2002,
vaihtelevilla
kokoonpanoilla.
Tämänhetkinen
kokoonpano muodostuu kahdesta VJ:sta: Emilia
Mantila ja Sauli Ylinen, molemmat 14-vuotiaita.
Vartiolaisia on seitsemän, pisimpään ryhmässä, eli
noin puolitoista vuotta on pysynyt Marjo
Niemenmaa, vähän vajaa vuoden Aleksi Leimu ja
Jekaterina Jevstifejeva. Syksyllä ovat aloittaneet
sudareista vartiolaisiksi siirtyneet Jouni Haapakoski,
Oona Kajovalta, Teemu Toivonen ja Tiia Perkiö.

- Taru
ILVES-VARTIO

Ilves-vartiosta suurin osa suorittaa nyt kolmatta
luokkaa. Vartiosta Marjo, Jekaterina ja Aleksi ovat
suorittaneet sen jo, kuten myös salapoliisi-merkin,
tällä hetkellä koko ryhmä suorittaa tulentekijämerkkiä. Sen pitäisi olla hoidettu kevääseen
mennessä.
Vartiolla oli yhteinen leiri Lepakko-vartion kanssa
keväällä
2003.
Leiri
pidettiin
Valkeisten
partiomajalla perjantaista lauantaihin, koska osa
porukasta oli lähdössä sunnuntaiaamulla Raumaan
partioparaatiin. Lisäksi usea Ilves-vartiolainen
osallistui lippukunnan syysleiriin syksyllä 2003.
Keväällä 2004 olisi tarkoitus mennä ensimmäistä
kertaa partiotaitokisoihin. Tavoitteena ei ole ihan
vielä voitto, nyt vain tutustutaan kilpailuiden
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kulkuun ja ensi kerralla tähdätään parempiin
sijoituksiin. Mutta eihän sitä ikinä tiedä…

Lepakko-vartio aloitti toimintansa syksyllä 2001.
Vartion kokoonpanoon kuuluvat vartiolaiset: Tommi
Mantila, Antti Kallio, Aleksi Kallio, Aleksi Perälä,
Juho Perälä sekä Ismo Ylinen. Vartionjohtajana
toimii Teemu Mantila.

- Emilia ja Sauli
LEPAKKO-VARTIO

Vartio on kahden vuoden aikana suorittanut
merkkejä 2. luokan merkkiin asti. Nyt vartio suuntaa
katseensa kohti himoittua 1. luokan merkkiä Myös
taitomerkkejä on suoritettu. Vartio on suorittanut
salapoliisi-, tulentekijä- ja tähdet ja avaruus -merkit.
Vuosien aikana vartio on ahkerasti osallistunut
lippukunnan tapahtumiin kuten leireille ja erilaisiin
juhliin. Keväällä 2003 vartio osallistui ensimmäisiin
PT-kisoihinsa. Kovasta yrityksestä huolimatta ei tällä
kertaa päästy aivan kärkituntumaan.
Omia retkiäkin on takana muutama. Viimeisin oli
vaellus Seitsemisen Kansallispuistossa syksyllä
2003.

-Teemu
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tuli suoritettua jos jonkinlaista merkkiä ja leireillä,
vaelluksilla sekä PT-kisoissa tuli käytyä useasti.
Karhu-vartioon kuuluvat mm. VJ:t Markus Perälä ja
Juhani Haapakoski, sekä noin vuoden mukana toimi
AVJ Teemu Mantila. Vartiolaiset olivat Sauli Ylinen,
Emilia Mantila, Juha-Matti Tammiranta ja Niko
Makkonen. Viimeisenä vuotena Emilia ja Sauli
pitivät Karhu-vartion ohella Ilves-vartiota. JuhaMatti ja Niko ovat myös saaneet koulutuksen, mutta
eivät johda mitään vartiota tällä hetkellä.

Nyt jo kokoontumiset lopettanut Karhu-vartio aloitti
toimintansa Kipinäpartion leivissä syksyllä 1999, kun
vartiolaiset siirtyivät pois sudenpentuajasta. Vartio
toimi kevääseen 2003 asti, tosin kokoontumiset
alkoivat joulun jälkeen olla satunnaisempia. Vartiolla

Leirejä ja vaelluksiakin pidettiin, hyvin useita.
Leirejä pidettiin sekä Valkeisten partiomajalla, että
Kipsussa.
Ne
kestivät
lähes
poikkeuksetta
viikonlopun, eli perjantaista sunnuntaihin. Vain
Karhu-vartion viimeinen päätösleiri kesti vähän
vajaa viikon. Se pidettiin Vahojärven alueella, ja
poikkeuksellisesti usea yö nukuttiin havulaavussa,
keskellä metsää, hyttysten syötävänä. Leiriin
liitettiin myös pyörävaellus, jonka teki vielä
uuvuttavammaksi se, että leiri pidettiin kesän
helteisimmällä viikolla, joka päivä aurinko helotti
lähes
pilvettömältä
taivaalta,
onneksi
pääleiripaikalta järvelle oli noin kolme kilometriä, ja
sinne pyöräiltiin päivittäin useita kertoja. Teemukin
oli mukana leirillä, vaikka oli jo aikoja sitten alkanut
johtaa omaa vartiota, Lepakko-vartiota. Lisäksi
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teimme pari syksyistä vaellusta ja yhden
talvivaelluksen, joka myös sattui sopivasti erittäin
lumiseen ja kylmään aikaan.
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B-P

alaleiri
leirin jossain määrin itsenäisesti toimiva,
savuista koostuva osa
arkajalka
vasta partiotoimintaan
mukaan
tullut,
lupaustaan antamaton henkilö. Käytetään
lähinnä sudenpentuikäisistä

Partiolaisten yleisesti käyttämä lyhenne R.
Baden-Powellista, partioliikkeen perustajasta.
(Lausutaan "bii-pii")
Baden-Powell
Baden-Powell, Robert Stephenson Smyth.
Gilwellin lordi, partioliikkeen perustaja ja
partiopoikien ylijohtaja. Yleisimmin häntä
kutsutaan
partiolaisten
keskuudessa
nimilyhenteellä B-P (tai BP)
donitsi
havuista, köydestä ja pressusta valmistettu
lautta
haikki
lyhyt vaellus (englannin sanasta "hike")
ikäkausi
eri-ikäiset partiolaiset: sudenpennut (7-10
vuotta), vartiolaiset (10-15 vuotta), vaeltajat
(noin 15-24 vuotta) ja johtajat (17-vuotiaat
ja sitä vanhemmat)
kipinämikko
huolehtii
avotulen,
talviteltan/kämpän
kamiinan tai muun tulisijan lämmityksen
ylläpidosta, herätyksistä ym.
kolo
partiokokousten
pitopaikka.
Pohjautuu
siihen, että alkujaan partiolaiset kokoontuivat
usein kellareissa.
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Karhu-vartio
suoritti
kaikki
kolme
luokkaa
kunniallisesti läpi, ja kaikki luokat ovat luonnollisesti
riihitetty. Samalla suoritimme liudan taitomerkkejä,
mm. salapoliisi, tulentekijä, bittinikkari, vaellus,
pyöräily ja melonta -merkit. Lisäksi kaikilla
vartiolaisilla on vartionjohtaja-koulutus. Vartio
vieraili
usein
myös
partiotaitokisoissa,
viimeisimmässä kisassa tultiin toisiksi. Tosin johtajat
eivät olleet mukana (Juhani ja Markus), ja Nikon
ollessa estynyt tulemaan, Teemu
paikkasi
ylimääräisen paikan.
-Emilia

Partiosanastoa…………………………………………
Juhani Haapakoski
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kankaasta tai luonnonaineksista valmistettu
majoite, jossa on avoin etuosa ja taaksepäin
vino katto
lauma
noin 5-20 sudenpentua ja laumanjohtajan (ja
mahdollisesti
(apulaislaumanjohtajan)
käsittävä toimintayksikkö.
leiri
(partioleiri) - ohjelmallinen ulkoilmatilaisuus,
jonka kesto on pidempi kuin retkillä, eli yli
kolme vuorokautta, ja jonka osanottajamäärä
on
yleensä
huomattavastikin
retkien
osanottajamääriä suurempi
lippukunta
jollain paikalla (kunta, kylä, kaupunginosa)
toimiva partiolaisten yhdistys. Koostuu
ikäkausittain
sudenpentu-,
vartio-,
vaeltajaikäisistä partiolaisista sekä johtajista
partiopuku
"partiounivormu", joka koostuu (Suomessa)
sinisestä tai ruskeasta partiopuserosta,
samanvärisistä
housuista/hameesta
ja
partiohuivista,
partiobaretista/jollalakista,
partiovyöstä, sinisistä tai tummista sukista ja
jalkineista sekä puseroon ja mahdollisista
huiviin
ja
vyöhön
kiinnitettävistä
partiomerkeistä

partiovasen
vasemmankäden tervehdys - partiolaisen
kättelevät aina toisiaan vasemmalla kädellä;
tämä on vanha perinne, joka juontuu
alkuaan B-P:n Afrikan-matkoilta, joilta hän
omaksui heimosotureiden kunnioittavan ja
luottamusta
osoittavan
tällaisen
tervehtimisen myös partiolaisten käyttöön.
Vasen käsi on myös lähempänä sydäntä,
minkä
sanotaan
olevan
toinen
syy
partioveljiensä ja -sisartensa tällä kädellä
tervehtimiseen.
partioviikko
kalenteriviikko, joka sisältää Yrjönpäivän, 23.
huhtikuuta. Päättyy partiokirkkopyhään
riihitys
luokkasuorituksen
"loppukoe",
opittujen
tietojen ja taitojen kertaamista eri tavoin
savu
leirin pienin toimintayksikkö, leirilippukunta
suurleirillä
sisaruspiiri
partiotilaisuuden päätöspiiri, jossa ollaan
kädet ristikkäin vasen käsi oikean päällä
Trangia
ruotsalaisvalmisteinen
myrskykeitin,
yleisimmin
käytetty
keitinväline
retkeilytoiminnassa kesät talvet
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Partiomaja Valkeisen kehittämishanke………
VJ:n vetämä ryhmä, johon kuuluu 3-8 iältään
10-15 -vuotiasta vartiolaista.

väiski

Taru Kujansuu
”Tää ei oo kyllä mun vasara…”

sinivalkoinen
kalottilakki,
"Väinämöisen
lakki", suomalaisten partiolaisten leirilakki
Yrjönpäivä
23.
huhtikuuta
vietetään
partiolaisten
suojelupyhimyksen Pyhän Yrjön (Yrjänän)
muistopäivää. Juhlapäivää on vietetty jo
aivan partioliikkeen alkuajoista lähtien
jokaisessa
partiomaassa,
riippumatta
uskonnosta.
yöretki
yön yli kestävä retki (kestoltaan alle 3
vuorokautta. Yli 3 vrk:n retki lasketaan
leiriksi tai vaellukseksi.)
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Kuluneen vuoden aikana on aloitettu Valkeisissa
kunnostus. Projekti on pitkä ja vielä tarvitaan paljon
reipasta mieltä, talkootunteja, nauloja ja varmasti
vähän laastariakin. Kuluneen kesän ja syksyn
aikana on vanha takka (pääasiassa harakoita
lämmittänyt) hajotettu ja vanha tiensä loppuun
kulkenut kamiina viety pois. On valettu pohja
uudelle takalle sekä korjattu piipun pää. Katto on
saanut uuden huopapeitteen ja uusi Harvian
Harmonia-takka seisoo nyt paikallaan ja lämmittää
mukavasti. Talven aikana viemme Porin Mattikamiinan Valkeisiin. Kamiina on tarkoitus asentaa
takan viereen. Ensi kesänä käymme saunan
kimppuun. Lattia menee uusiin puihin ja ehkä
alimmat hirsikerroksetkin vaativat vaihtamista.
Kiuas ja pata hormeineen joutuvat väistymään
uusien tieltä. Välipohjaan kun vielä lisäämme
eristystä niin saunalla kuin tuvassakin niin pysyy
lämpö mukavammin sisällä. Piipun pellitys ja hattu,
sekä mahdolliset räystäskourut jäivät myös ensi
kesänä toteutettavaksi. 2005 kesällä on vuorossa
keittiö ja ruokailukatos.
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Lippukunnan hallituksen ja kaikkien partiolaisten
puolesta
tahdon
kiittää
kaikkia
innokkaita
talkoolaisia, ilman heitä emme olisi selvinneet.

Rauman kaduilla marssimme 25.5. muiden
satakunnan partiolaisten kanssa Piirin paraatissa.
Silloinkin sade yllätti meidät. Kysymys kuuluukin,
että
montako
sudenpentua
mahtuu
kertakäyttösadetakkiin.

Erityiskiitoksen ansaitsee projektiryhmämme; Raimo
Kallio, Erkki Kallio, Ari Sillanpää ja Juha Ylinen.

Jokavuotinen
johtajavaellus
Helvetinjärven
kansallispuistossa
Ruovedellä
23.–24.8.2003
sateisessa säässä. Vaellus oli Juhanin ja Markuksen
PJ-lopputyö. Teltankin saattoi kuvitella kelluvan
lätäkössä. Nyt tiedän mikä on vesipatja.

Lippukuntamme tapahtumia vuonna 2003....
Taru Kujansuu
Vartiolaisten
Valkeisissa.

talvileiri

Lumimies

Syysleiri Pönkki 2003, vietettiin lumisessa ja
raikkaassa syyssäässä 24–26.10.2003 Valkeisissa.
Osallistujia oli 34. Meillä taitaa olla tänä talvena
kaksi ”talvileiriä”.

21.–23.3

Ja sudenpentujen talvipäivä Lumiukko 29.3.2003.

Itsenäisyyspäivänä
osallistuimme
jumalanpalvelukseen ja huolehdimme lipunkannosta
kaupungin päiväjuhlassa.

I-lk:n riihittäjät pääsivät testaamaan taitojaan ja
rajojaan sateisena kevätviikonloppuna 17.–18.5
Pomarkun maisemissa. Oli ehkä rankin ykkösen
riihitys, missä Kipalaiset ovat olleet. Kunnialla selvisi
kuitenkin jokainen ja vastoinkäymisten kautta
voittoon.

Myytiin joulukalentereita 183 kpl, se on enemmän
kuin
kaksinkertainen
määrä
viimevuotiseen
verrattuna. Kiitos jokaiselle myyntitykille.
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Koulutus:
VJ-kurssilla
kurssitettiin
vartionjohtajaa
ja
kaksi
henkilöä

kaksi
saivat
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partionjohtajavaltakirjat
päätteeksi.

kurssin
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ja

jälkitehtävän

Monta muutakin visaisaa seikkailua ja ryhmien
retkeä mahtuu vuoden varrelle, puhumattakaan
sitten viikkotoiminnasta…
Entä vuonna 2004?
Ainakin….
• Talvileiri maaliskuussa.
• Syysleiri lokakuussa.
• PT-kisat
helmikuussa,
huhtikuussa
ja
syyskuussa.
• Sudenpentukisat
toukokuussa
ja
sudenpentupäivä lokakuussa.
• Pohjois-Satakunnan alueen sudenpentuleiri
11.–13.6.2004
• Olemme matkalla Tarukselle.

Kipinäpartio Internetissä.............................
KOTISIVUT
http://www.partio.fi/lpk/sata/kipa
PARTSIKA
Partsika
on
luettavissa
myös
lippukunnan
kotisivuilla. Lehti on tallennettu PDF-muotoisena
tiedostona, jonka avaaminen onnistuu Adobe
Acrobat Reader – ohjelmalla. Ohjelman voi noutaa
ilmaiseksi vaikkapa osoitteesta www.adobe.com
KUVIA TAPAHTUMISTA
Valokuvia KIPAN tapahtumista löytyy osoitteesta
http://members.surfeu.fi/juhani.haapakoski

Faktaa Kipinäpartio ry:stä:………………………
Sekalippukunta
Jäsenmäärä joulukuussa 2003: 64 jäsentä

Piiri: Satakunta, Satakunnan partiolaiset ry
Taustayhteisö: Parkanon seurakunta
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Kipinäpartio ry:n yhteystietoja.....................
WWW: http://www.lpk.partio.fi/sata/kipa
Email: kipa@sata.partio.fi
----------------------------------------------------Kipinäpartio ry:n hallitus
Taru Kujansuu
LPKJ, Laumanjohtaja
Tarhakatu 3F, 39700 Parkano
puh. 040 587 5695
taru.kujansuu@metso.com
Kari Tukiainen
LPKJA
Tammikuja 4 E 55, 33840 Tampere
puh. 050 5611 067, 2661167
kari.tukiainen@metsopartners.com
Anita Niemenmaa Sihteeri, Laumanjohtaja
Ratakatu 18, 39700 Parkano
puh. 4481374
jukka.niemenmaa@ippnet.fi
Salme Kuukka
SRK:n edustaja
Houhajärvi, 38250 Roismala
puh. työ 441 2022
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Markus Perälä
Kalustonhoitaja
Alakatu 11, 39700 Parkano
puh. 050 328 6595, 4481605
markus.perala@mbnet.fi
Juhani Haapakoski Kalustonhoitaja, Laumanjohtaja
Tuomikatu 3, 39700 Parkano
puh. 4004 574 8902, 4481717
juhani.haapakoski@surfeu.fi
Teemu Mantila
Vartionjohtaja
Käkeläntie 5, 39700 Parkano
puh. 040 574 8784, 4481234
Maija Ala-Kauhaluoma
Rosenlewinkatu 4, 39700 Parkano
puh. 040 755 1482, 4481908
Sauli Ylinen
Vartionjohtaja
Ylisenperäntie 117, 39770 Aureskoski
puh. 0400 478 689, 4427133
Emilia Mantila
Vartionjohtaja
Käkeläntie 5, 39700 Parkano
puh. 0400 739 776, 4481234
----------------------------------------------------Seppo Lehtovuori Valkeisten isäntä
puh. 448 1374
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Partsikan toimitus.......................................
Vuosikerta 2003
Toimitus:

Juhani Haapakoski
Taru Kujansuu
Emilia Mantila
Teemu Mantila
Markus Perälä
Sauli Ylinen

Julkaisija:

Kipinäpartio ry
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