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Pääkirjoitus...............................................
KIPINÄPARTIO RY:N JÄSENLEHTI
VUOSIKERTA 2004

Tervehdys!
On taas aika kerätä lippukunnan tärkeimmät asiat ja
tapahtumat pakettiin ja tarjota se teille Partsika-lehtenä. Kädessäsi on tiivis paketti, läpileikkaus, lippukunnasta.
Tänä vuonna toimintaa ovat sävyttäneet eniten Valkeisten kunnostusprojektiin liittyvät asiat sekä suurleiri Tarus. Vaikka toiminta sinällään ei muutu vuodesta toiseen,
tällaiset isot projektit ovat merkittävä lisä perinteiseen viikkotoimintaan. Toki isot projektit koettelevat paitsi partiolaisia
itseään, myös heidän lähitahojaan. Siksi esitämme kiitoksen
kaikille tahoille Taruksen onnistumisesta ja Valkeisten kunnostusprojektin merkittävästä etenemisestä.
Talkootyötä riittää lähitulevaisuuteenkin: Valkeisten
saunan viimeistely, majan keittiön ja eteisen työt sekä tuvan
takkajärjestelyt merkittävimpinä. Varsinaisen toiminnan puolella Satakunnan Partiolaisten partiotaitokilpailut keväällä
2006 ovat näillä näkymin tulossa Kipinäpartion järjestettäviksi.
Lippukunnan toiminnan kannalta oleellinen asia, ryhmien toiminen, näyttää tällä kertaa hyvältä. Vartiolaisia on
ennätysmäärä kolmessa vartiossa ja aloittelevia partiolaisia,
sudenpentuja, on toiminnassa myös mukava määrä.
Toimituksen ja lippukunnan puolesta
Hyvää partiovuotta 2005!

Copyright © Kipinäpartio 2004
Teksti: Markus Perälä
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Joulun lähestyessä....................................

Partiomaja Valkeisen kehittämishanke.........

Osaatko sinä tehdä kiehisiä? Entä osaatko rakentaa
Aku ankka - tai viuhkanuotion? Entä mistä luonnonmerkeistä
voit päätellä, missä ilmansuunnassa etelä on? Tai oletko nukkunut kamiinateltassa ja valvonut kipinämikkona muiden
nukkuessa? Nämä ovat tietoja ja taitoja, joita voit partiossa
saada elämääsi varten. Partiotoiminta haluaa ohjata ja auttaa selviytymään monenlaisissa elämäntilanteissa myös niissä, jotka tuntuvat hankalilta ja ikäviltä sekä antaa hienoja
elämyksiä ja yhdessäolon hetkiä.

”Valkeisissakin satoi koko kesän”
Vuosi sitten Partsika kertoi partiolaisten koteihin Valkeisen kunnostamisen ensimmäisen kesän vaiheista. Nyt on
vuosi vierähtänyt ja jokunenkin naula naulattu. Suuremmilta
laastareilta vältyttiin, mutta jonkinasteisista selkäkivuista ja
hartiajomotuksista on huhu kertonut. Lumihangen turvin,
kevätauringon jo lämmittäessä miesvoimin kiskottiin Porin
Matti –kamiina Valkeisiin.

Muistatko, miltä tuntui istua syysleirin iltanuotiolla pienessä pakkasessa? Muistellessasi tuota kokemusta voit ehkä
kuvitella miltä paimenista tuntui jouluyönä olla kedolla vartioimassa laumaansa. "Siihen hetkeen ilmestyivät enkelit, joilla
oli tärkeä viesti: tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra."( Luuk.2:l 1) Tuo enkelien viesti kuuluu myös sinulle tänä jouluna. Juuri sinulle
on syntynyt Vapahtaja - auttajaksi ja turvaksi elämääsi sekä
pelastajaksi.
Hyvää ja siunattua joulua jokaiseen partioperheeseen!

Teksti: Salme Kuukka, nuorisotyönohjaaja

Parkanon seurakunta on Kipinäpartio ry:n taustayhteisö. Seurakunta tukee partiotoimintaa taloudellisesti sekä antaa myös kokoontumistilat. Myös partion kristillinen kasvatus
on seurakunnan tehtävä.
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Porin Matti –kamiinaa viedään talvikeleillä Valkeisiin.
Lintu, ehkä hiiri tai oravakin oli hakenut pesäänsä lämmikettä vintin villoista, ei niitä enää paljon partiolaisten mökin lämmönpitäjiksi ollut. Loputkin vanhat lasivillan jäänteet
poistettiin. Matalaan vinttiin välipohjaa vasten asennettiin
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tervapaperi ja tämän päälle puhallusvillaa 30 senttiä. Ja kyllä
se oli syyhyttävää… se vanha villa.
Saunan korjaus osoittautui isoksi urakaksi. Kaikki vanha sisältä lattiaa myöden kannettiin ulos, olivat tullet tiensä
päähän. Lattiankannattajien lisäksi alimmat hirsikerrokset
olivat kärsineet kosteudesta. Uudet puut metsästä, sahan
kautta pelkoiksi ja olkapäällä kantaen saunan nurkalle. Saunaa nostettiin tunkeilla ja yksi kerrallaan varoen vaihdettiin
hirsiä.

Kiukaalle on valettu uusi pohja.
Saunan nurkilla nähtiin muutakin liikennettä. Venevaja
sai myös uuden ilmeen. Vanha huopakate oli pahasti repeytynyt ja kosteus oli päässyt tekemään tehtävänsä kattopuihin. Katon toisen reunan tukipuut ja kattolaudat vaihdettiin
ja koko katto sai uuden huopakatteen.

Uusien hirsien kantaminen saunalle oli hikinen urakka.
Padalle ja kiukaalle valettiin pohja ja uusi komea puulattia naulattiin paikoilleen sekä pukuhuoneeseen, että saunaan. Ihan vielä ei kuitenkaan saunota. Lattian pintakäsittelyn jälkeen sauna jäi odottelemaan talven vaikutuksia rakennukselle.
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Pitkospuita varten kävimme sahaamassa lahoamattomasta tavarasta uudet kannatinpuut, jotka odottavat parkkipaikalla innokasta työväkeä. Nykyiset pitkospuut ovat todella
huonossa kunnossa ja moneen kertaan korjattuna vaativat
järeitä toimenpiteitä. Uusiin pitkospuihin tulevat koko matkalle kaikki materiaalit, niin kannatinpuut kuin astinpuut, järeästä lahoamattomasta materiaalista.
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Tarusta muistellen.....................................
Tarus - 5. Finnjamboree Padasjoella 28.7.-5.8.2004

Venevaja sai uutta ilmettä; kattolaudoitus ja huopa uusittiin.
Vielä meillä on paljon työtä edessämme ensi kesänä;
saamme saunan valmiiksi, uuden ruokailukatoksen ja keittiöön kaapistot ja tuvan lattian kuntoon. Kaikki tähän mennessä kunnostettu on saatu aikaan talkoovoimin ja ilman kunnon talkooväkeä ei hankkeemme olisi edistynyt.
Suuri kiitos kuuluukin talkoissa
mukana olleille partiolaisille ja vanhemmille ja muille talkoolaisille.

Teksti:
Kuvat:

Taru Kujansuu,
Markus Perälä
Euroopan Unioni,
Juhani Haapakoski
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Keskiviikko aamuna matka kohti odotettua Tarusta
alkoi, pienen tihkusateen saattelemana. Tämä ei ketään tainnut haitata, vaan ajatukset olivat jossain Padasjoen kupeessa. Matkan aikana saimme kuulla, että leirialueella oli satanut
rankasti koko yön, eikä loppua vielä ollut näköpiirissä. Ja vettä tosiaan oli: leirialueelle johtavalla tiellä kaivettiin ojia, jotta
tie pysyisi kunnossa ja kaikki leiriläiset pääsisivät perille.
Savuun päästyämme alkoivat rakennuspuuhat. Oli pystytettävä teltat, rakennettava katoksia ym. Vesisateesta huolimatta illalla kuuden aikaan suurimmat työt oli saatu tehtyä.
Yhteispelillä homma sujui. Sadekin alkoi vähän hellittää, ja
avajaisissa pysyttiin melko kuivina.
Jo parissa päivässä päivittäiset askareet, kuten veden
haku ja roskien vienti sujui rutiinilla. Isommat sateet, puhumattakaan kuuroista, eivät haitanneet juuri ollenkaan. Oikeastaan sitä rupesi nauttimaan tästä Suomen vähälumisesta
kesästä. Vaikka olosuhteet olivat normaaliin elämään verrattuna ehkä hieman kurjat, ei kukaan silti valittanut, vaan kaikki oli aina menossa mukana. Olisiko kyseessä juuri se kuuluisa partiomieli, joka sai näkemään asioista positiiviset puolensa ja olemaan reippaita. Ja eihän sitä vettäkään aivan koko
aikaa satanut.
Ohjelmatarjonta leirillä oli monipuolista. Perinteisiä
kädentaitoja harjoitettiin tekemällä retkisaha ja partiovyö.
Melontaan ja vesiturvallisuuteen perehdyttiin omissa ohjelmalaaksoissaan, eikä erätaitoja tai partioaatettakaan unohdettu. Haikki oli varmasti myös ikimuistoinen, sillä sen aikana
olivat rankimmat sateet ja reitillä tulvi. Ja olihan palvelutehtävissä toimineille tarjolla monenmoista aktiviteettia johtajakylässä.
Vaan yhdeksän päivää kului nopeasti, yllättävän nopeasti. Tämä on varma merkki siitä, että leirillä viihtyi ja oli mu8
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kavaa. Käteen jäi ainakin tukku muistoja sekä uusia ystäviä,
aina ulkomaita myöten. Tarus on kokemus, joka ei unohdu ja
sitä tullaan muistelemaan vielä usein. Ainakin pienen sateen
yllättäessä retkellä, voidaan todeta, että ei tämä vielä mitään, mutta Taruksella…
Teksti ja kuvat: Juhani Haapakoski

NalleKarhu 2005........................................
MIKÄ?
Satakunnan Partiolaisten seuraava piirileiri, NalleKarhu
2005. Ensimmäistä kertaa leirillä samaan aikaan sekä vartiolaiset että sudenpennut. NalleKarhulle odotetaan yli 1200
partiolaista ympäri Satakuntaa sekä myös ulkomaisia partiolaisia.
MISSÄ?
Leiripaikka on Hämeenkangas Jämijärvellä PohjoisSatakunnassa. Samassa paikassa on järjestetty mm. Suomen
Partiolaisten suurleiri Miilu.
MILLOIN?
Rakennusleiri
Vartiolaisten leiri
Sudenpentujen leiri
Purkuleiri

23.-25.7.2005
26.7.-2.8.2005
30.7.-2.8.2005
2.-4.8.2005

ILMOITTAUTUMINEN?
Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella,
jonka löydät joko NalleKarhun www-sivuilta, Kololta tai Piirinallesta. Ilmoittautumislomake palautetaan täytettynä Kololle. Palautettuasi ilmoittautumislomakkeen saat tilinumeron,
johon leirimaksu maksetaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä
on 18.3.2005, jolloin jokaisen leirille lähtijän tulee olla palauttanut ilmoittautumislomake Kololle sekä maksanut leirimaksun tilille. Leirimaksut maksetaan Kipinäpartion tilille,
josta Kipinäpartio tilittää kaikki maksut yhdessä piirille.
HUOM! Leirin ilmoittautumislomakkeessa vartiolaisten ja
sudenpentujen leirien hinnat ovat väärinpäin.
Oikeat hinnat: Vartiolaiset 100,50 € ja sudenpennut 50,50 €.
Ilmoittautumisaika: Joulukuu 2004 —> 18.3.2005
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LEIRIAGENTTI!
Kipinäpartion Leiriagenttina toimii Markus Perälä. Leiriagentti hoitaa lpk:n kaikki leiriin liittyvät asiat. Jos sinulla on
kysyttävää leiristä, niin leiriagentti neuvoo sivua kaikissa leiriin liittyvissä asioissa. Leiriagentti järjestää alkuvuodesta
2005 leiristä infotilaisuuden Kololla, jossa käsitellään leiriin
liittyviä asioita. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Ryhmien esittelyt......................................
KOTKA-LAUMA

KYSYMYKSIÄ? HALUAN TIETOA LEIRISTÄ!!
WWW-sivut:
www.sata.partio.fi/nallekarhu
Leiriagentti:
Markus Perälä, 050 328 6595
markus.perala@mbnet.fi
Kolo:
- Kolon ilmoitustaulu
- Leirin infotilaisuus, alkuvuodesta 2005

Leirin maskotit, karhuveijarit Otso ja Roope
Teksti: Markus Perälä
Kuva: NalleKarhu 2005—leiritoimikunta
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Olemme ensimmäisen vuoden poikalauma. Alussa vain
kolme poika, mutta nyt meitä taitaa olla jo tuplamäärin. Arkajalkavaihe on takanapäin, joulujuhlassa on lupaus kajautettu ilmoille ja ylpeänä kannamme lupausmerkkiä uudessa
huivissa – äiti taisi vähän auttaa ompeluhommissa. Vaikka
kyllä meidän käsissä neula ja lankakin pysyy. Syksyn aikana
olemme tehneet ruokailuvälinepussit vohvelikankaasta. Yhdessä on askarreltu ja piirrelty. Tutuksi on tullut Pahvi-paavo
ja Lasse-lava-auto sekä Osku Ong… tiedättekö muuten mitä
ne ovat? Blombsis-syysleirilläkin olimme puuhastelemassa.
Joulunkunniaksi vielä leivoimme joulutortut. Mistä laumamme nimi? … kotka on vapaa ja lentää korkealla…
Laumanjohtajina Taru ja Anita
12
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TIIKERI-LAUMA

TEERI-VARTIO

Laumamme koostuu 11 sudenpennusta, joista osa on
mukana kolmatta, osa toista ja osa ensimmäistä vuotta partiossa. Laumanjohtajina toimivat Niina Niemenmaa ja Juhani
Haapakoski. Tänä syksynä olemme tutustuneet kierrätykseen, opetelleet Trangian käyttöä ja teimme myös ruokailuvälinepusseja. Iso osa laumastamme oli myös mukana lippukunnan syysretkellä. Retkeen valmistauduimme, miettimällä
mitä mukana täytyisi olla. Tietenkin ulkona on leikitty aina
kun on ehditty.
Laumanjohtajina Niina ja Juhani

Vartiomme nimi on Teeri-vartio. Ryhmäämme kuuluu
kaksi VJ:tä, Niko Makkonen ja Juha-Matti Tammiranta sekä
kahdeksan vartiolaista, Ilkka Ylinen, Joonas Paulasalo, Jyrki
Mantila, Jaakko Riihiviita, Teemu Viitasalo, Markus Laihonen
ja Jani Jokela. Kevään aikana aiomme suorittaa kolme suoritusmerkkiä, ja ensimmäinen viikonloppuleiri pidetään ehkä
joskus lopputalvesta.
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ILVES-VARTIO

LEPAKKO-VARTIO

Ilves-vartio on kahden johtajan; Emilia Mantilan ja
Sauli Ylisen vetämä 7 hengen sekavartio. Ilves-vartio on toiminut Kipinäpartiossa n. 2.5 vuotta vaihtelevin kokoonpanoin. Vartio koostuu hyvin eri-ikäisistä tytöistä ja pojista,
joista nuorin on 11 vuotta ja vanhin 15. Tämän takia osa
suorittaa kolmatta, ja osa toista luokkaa. Ilves-vartiolla on
ollut tähän mennessä kaksi omaa leiriä ja myös keväälle on
suunnitteilla pienimuotoinen pyörävaelluksen ja leirin yhdistelmä.

Lepakko- vartio on lippukuntamme vanhin vartio. Vartiolaisten yhteinen taival päättyy ensi keväänä, jolloin edessä
on 1. luokan riihitys. Tämän jälkeen vartiolaiset koulutetaan
joko johtajiksi tai he aloittavat vaeltajatoiminnan. Vartio on
hyvin aktiivisesti osallistunut erilaisiin tapahtumiin. Vuoden
2004 kohokohta oli ehdottomasti Suomen partiolaisten suurleiri Tarus Padasjoella heinäkuussa. Myös tähän vartio osallistui lähes kokonaisuudessaan. Vartiolle onkin vuosien saatossa kehittynyt rautainen ammattitaito ja teräksinen yhteishenki. Vartioon kuluu seitsemän henkilöä: VJ Teemu Mantila,
VJA Aleksi Kallio sekä vartiolaiset Antti Kallio, Aleksi Perälä,
Juho Perälä, Ismo Ylinen ja Tommi Mantila.

Tekstit: Ryhmien johtajat
Kuvat: Juhani Haapakoski
15
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Partio Internetissä.....................................
Kotisivut
Kipinäpartio ry:
www.lpk.partio.fi/sata/kipa
Satakunnan Partiolaiset ry:
www.satakunnanpartiolaiset.fi
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:
www.partio.fi

Partsika
Luotain 2004: Vartio on saanut aluksen valmiiksi

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:
www.kipakuvat.cjb.net

Lukuja partiosta:.......................................
Kipinäpartio ry:n jäsenmäärä:

64 jäsentä

Satakunnan partiolaisten jäsenmäärä: 3400 jäsentä
Suomen partiolaisten jäsenmäärä:
Luotain 2004: Nikkarointitehtävänä oli luotaimen teko
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66 600 jäsentä

Maailman partiolaisten jäsenmäärä: 28 000 000 jäsentä
(luvuissa järjestöjen viralliset/aktiiviset jäsenet)
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Kipinäpartio ry:n yhteystietoja....................
WWW: www.lpk.partio.fi/sata/kipa
Email: kipa@sata.partio.fi
-----------------------------------------------------

Kipinäpartio ry:n hallitus 2004-2005
Taru Kujansuu
Kari Tukiainen
Anita Niemenmaa
Salme Kuukka
Markus Perälä
Juhani Haapakoski
Teemu Mantila
Sanna Maijala
Sauli Ylinen
Emilia Mantila

Lippukunnanjohtaja
Apulaislippukunnanjohtaja
Sihteeri
SRK:n edustaja
Kalustonhoitaja
Kalustonhoitaja
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen

Johtajien yhteystiedot
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, 266 1167
kari.tukiainen@metsopartners.com
Anita Niemenmaa
Sihteeri, Laumanjohtaja
Ratakatu 18, 39700 Parkano
puh. 448 1374
jukka.niemenmaa@ippnet.fi

19

PARTSIKA 2004
Salme Kuukka
SRK:n edustaja
Houhajärvi, 38250 Roismala
puh. työ 441 2022
salme.kuukka@evl.fi
Markus Perälä
Laumanjohtaja, Kalustonhoitaja
Alakatu 11, 39700 Parkano
puh. 050 328 6595, 448 1605
markus.perala@mbnet.fi
Juhani Haapakoski
Laumanjohtaja, Kalustonhoitaja
Tuomikatu 3, 39700 Parkano
puh. 040 574 8902, 448 1717
juhani.haapakoski@tiscali.fi
Teemu Mantila
Vartionjohtaja
Käkeläntie 5, 39700 Parkano
puh. 040 574 8784, 448 1234
teemumantila@jippii.fi
Sauli Ylinen
Vartionjohtaja
Ylisenperäntie 117, 39770 Aureskoski
puh. 0400 478 689, 442 7133
sauli89@hotmail.com
Emilia Mantila
Vartionjohtaja
Käkeläntie 5, 39700 Parkano
puh. 0400 739 776, 448 1234
embbu89@luukku.com
Niko Makkonen
Vartionjohtaja
Myllykatu 10 C 6, 39700 Parkano
puh. 0400 857 732, 448 2817
makkonen3@tiscali.fi
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Juha-Matti Tammiranta Vartionjohtaja
Kissanlenkki 3, 39700 Parkano
puh. 040 771 4761, 448 2499
juha_matti@surfeu.fi
Seppo Lehtovuori
Valkeisten isäntä
Puutarhakatu 6, 39700 Parkano
puh. 050 545 6667, 448 3055

Valkeinen: Uudet pitkospuuvärkit odottavat parkkipaikalla.

Valkeisten uusi kamiina: Porin Matti
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Valkeinen: Hirsien vaihto käynnissä saunalla.
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Partsikan toimitus......................................
Vuosikerta 2004
Toimitus:

Markus Perälä
Taru Kujansuu
Juhani Haapakoski
Salme Kuukka

Julkaisija:

Kipinäpartio ry, Parkano
KIITOKSET KAIKILLE AVUSTAJILLE!

Blombsis 2004: Palvelutehtävänä tehtiin puunkantotelineet

Kuvien oikeudet:

Blombsis 2004: Vartiolaisten haikin kanootteja kärryllä
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Euroopan Unioni: Sivu 7
NalleKarhu 2005-leiritoimikunta: Sivu 11
Juhani Haapakoski: Sivut 4-9, 12-16, 22
Markus Perälä: Sivut 17-21, 23-24
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