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PÄÄTOIMI TTAJALTA
Lehdessä yhtenä teemana on aikuispartiointi.
Oma tapani partioida ei ehkä ole kovin
tyypillinen, muuta yksi mahdollinen
toimintamalli. Olen ollut jo pitkään pois
viikoittaisesta partiotoiminnasta, enkä ole
lippukuntani toiminnassa pitkään aikaan
näkynyt muutoin kuin jäsenlistoilla.
Vanhemmat toiminnassa mukana olijat
muistanevat, mutta esittelen partiolaisuuteni lyhyesti. Aloitin 7-vuotiaana
Parkanossa 80-luvun alkupuolella ja toimin pitkään aktiivisesti lippukunnassa
erilaisissa tehtävissä, kunnes muutin opiskelemaan pääkaupunkiseudulle. Sen
jälkeen partio oli satunnaisia keikkoja leireillä ja isommissa tapahtumissa,
mutta viime vuosina olen ollut lähinnä mukana partiomediassa. Toimin
muutamia vuosia entisen Satakunnan Partiopiirin piirilehden päätoimittajana ja
jatkoin vielä jonkin aikaa uuden Lounais-Suomen Partiopiirin lehden
rivitoimittajana. Lippukuntalehden pesti on nykyinen osallistumiseni muoto.
Partiolaisuus on antanut näinä vuosina paljon, hauskoja muistoja, ystäviä ja
erilaisia taitoja, myös työelämään. Kokeilin vielä aikuisena viikkotoimintaa
Vantaalla, mutta se ei pitkän tauon jälkeen enää istunut muuhun elämään.
Niinpä päätin vain poimia ns. rusinat pullasta ja tehdä mukavia satunnaisempia
partiohommia. Sillä tavoin pysyn mukana partiohengessä ja pidän yllä itselleni
tärkeää ja rakasta harrastusta. Voin siis kannustaa muitakin aikuisia ottamaan
satunnaisia ja erilaisia hommia jos ei viikkotoiminta sovellu.
Partion tärkein anti on kuitenkin viikkotoiminta, sieltä kasvaa ajan saatossa
meitä aikuisia, jotka haluamme edelleen tukea kasvattilippukunnan toimintaa
erilaisin tavoin. Mahtavaa, että Parkanosta löytyy innokkaista ryhmänjohtajia ja
lippukunta pysyy elinvoimaisena. Toivotan kaikille mukavaa ja lämmintä kesää
sekä innostavaa syksyä partiotoiminnan parissa!
Minna Toriseva
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TERVEISIÄ
LIPPUKUNNASTA
Vuosi on vierähtänyt ja kädessäsi on
Partsika 2012.
Partsikalla haluamme tuoda toimintaa
tutuksi kotiväelle, kaukopartiolaisille,
tukijoille ja muille taustatahoille.
Toimintaan tutustuminen auttaa ehkä ymmärtämään niitä partiopoikia ja tyttöjä, jotka perjantai-illalla lähtevät räntäsateeseen tarpomaan Valkeisten
parkkipaikalta taskulampun valossa kohti kylmää ja pimeää majaa. Ja vielä
hurjemmalta tuntuu ajatus nukkumisesta siellä isossa teltassa. Nyt varmaan
tuntuu, että siellä ei voi muuta kuin palella. No se on paljastettava, että se
sama teltta on muuten yleensä kuuma kuin sauna, että se siitä. Lisäksi siellä
samalla majalla on tullut syötyä hampurilaisia ja täytekakkua. Jos jonkun
mielikuva leiriruuasta muistutti harmaata mokkoa, niin sekin mielikuva
romuttui.
Ehkä on kuitenkin toppuuteltava sen verran, että tuskin teidän ymmärrys ehkä
toisinaan erikoisena pitämäänne toimintaa kohtaan hirveästi muuttui, mutta
nuo tietyt mielikuvat ainakin. On se meinaan itsestäkin tietyllä tavalla
huvittavaa mennä suurleirille tekemään vuorotöitä ja maksaa tästä työntekoon
pääsemisestä vielä mojova leirimaksu. Ehkä meitä aikuisia siksi kutsutaankin
mahdollistajiksi, että menemme sinne leirille töihin ja mahdollistamme sen
leirielämyksen nuoremmille. Jos sinusta tuntuu, että sinä voisit olla
mahdollistamassa omalla osaamisellasi jotain partioelämystä, älä epäröi tulla
toteuttamaan itseäsi.
Mukavaa loppukevättä ja kesää kaikille. Syksyllä jatkamme taas aktiivisella
toiminnalla, koukuttakaahan uusia kavereita ja toimijoita kesän aikana, otetaan
heidän syksyllä joukkoomme!
Markus Perälä, lippukunnanjohtaja
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RYHMÄT KAUDELLA 2011–2012
Kuluvalla toimintakaudella lippukunnassa toimi kuusi aktiivista ryhmää.
Kotkat ja Huuhkajat osallistuivat Partsikan tekemiseen laatimalla omia juttuja,
joissa he esittelevät itsensä ja kertovat toiminnastaan tällä kaudella.
Karhu-sudenpentulauma
Akela (johtaja): Kimmo Ylinen
Apuohjaaja: Reetta Lehtonen
Kärpät-seikkailijaryhmä
Sampo (johtaja): Kimmo Ylinen
Apuohjaaja: Katariina Hellgrén
Huuhkajat-seikkailijaryhmä
Sampo (johtaja): Mauri Kuivanen
Apuohjaaja: Henna Lepistö
Kotkat-tarpojaryhmä
Luotsi (johtaja): Tommi Silvennoinen
Apuohjaaja: Kimmo Mantila
Kuutit-tarpojaryhmä
Luotsi (johtaja): Susanna Mantila
Rinki-vaeltajaryhmä
Johtaja: Juha-Matti Tammiranta
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HUUHKAJAT VAELLUSRUOKIEN
MAAILMASSA
Huuhkajat eli Veeti Impponen, Miika Kuivanen, Samuli Silvennoinen, Lauri
Salonen ja Jesse Rintala, keskittyivät tämän vuoden Partsika-projektissaan
retkiruokiin ja niiden saloihin. Johtajina tässä rytmi- ja ryhtiryhmässä toimivat
Mauri ”Maki” Kuivanen sekä Henna Lepistö.
Valmistusvälineistö
kuntoon
Ensiksi tutkittiin
retkiruokien
valmistusvälineitä. Kylmät
ruoat ovat tietenkin asia
erikseen, mutta tiukan
analyysin jälkeen
parhaimmiksi välineiksi
todettiin trangia, kaasukeitin ja nuotio. Trangian kokoaminen kuuluu jokaisen
partiolaisen perustaitoihin ja osat menevät paikalleen monilta jopa silmät
kiinni. Kaasukäyttöiset keittimet ovat myös vanhoja tuttavuuksia, joskin
vähemmän käytettyjä. Nykyään kaasupolttimen saa trangiaankin kiinni ja näin
kaasukeittimen ”kuitenkin pitää kattila kantaa” -probleema on voitettu.
Molempien hyvät puolet yhdistyvät: trangian astiat, kaasun nopeus ja
polttoaineen tehokas toiminta. Nuotio taas on perustavaa laatua oleva
menetelmä laittaa ruokaa. Useimmiten makkaraa.
Vaellusruokia tutkiessa todettiin, että vaelluksella syödään yleensä
valmisruokaa sen säilyvyyden, energiapitoisuuden, keveyden ja pakkauskoon
vuoksi. Toki vaellusruoan täytyy olla myös hyvää, mutta kunnon rykäisyn
jälkeen menee vähän pahempikin soosi. Hyvä vaellusruoka on myös nopea
valmistaa, niin ja syödä.
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Ja mitäs kunnon reportaasi olisi ilman haastattelua. Veeti haastatteli muuta
Huuhkajaporukkaa sekä Makia seuraavilla kysymyksillä.
Vastauksien koodi: H = Huuhkajat, M = Maki.
1. Mikä on retkiruokasuosikkisi?
H= Makaronijauhelihamössö, Pastaa juustokastikkeessa ja letut
M= Pääkallo
2. Mistä retkiruoasta et pidä?
H= Makin tekemä yökkökahvi ja Hemulin suolainen Italianpasta sekä
Poikkeusleirin kanakeitto
M= KAIKU-tapahtuman ”jauhelihakeitto”. Se ei toki ollut keittoa
nähnytkään, sorry kokille.
3. Millä välineellä kokkaisit mieluiten?
H= Trangialla, kaasukeittimellä ja nuotiolla
M= Nuotiolla
4. Oletko yleensäkään syönyt vaellusruokia?
H=OLLAAN!
M= Jep!
5. Mitä näistä joisit mieluiten vaelluksella: Kokista, energiajuomaa, maitoa, mehua vai
vettä?
H= Kokista ja mehua
M= Kahvia.
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Lisäksi saimme aikaiseksi pari arviota erilaisista vaellusruoista tai
vaellusruokaan liittyvistä asioista.
Jauhelihamauste = Hyvää, hieman tulista
Tikkupullat = Erittäin hyvää, myös huonommin paistettuna
Makin tekemää yökkökahvia = Niin tujua, että hevosenkenkäkin kelluu, ei
juotavaa. Huom! Älä maista ikinä! Varoittava resepti tässä: 500g kahvinpuruja,
5 dl vettä ja 1 dl Sinolia.
Hemulin suolainen Italianpasta = Suolaista, mutta syötävää. Resepti tässäkin:
Pussin ohjeen mukaan paitsi suolaa + 100g… ja tietenkin vahingossa.
Pastaa juustokastikkeessa = Erittäin hyvää, mutta vaikeaa pestä ja sotkuista
tehdä.
Tämän kauhankuopaisun vaellusruokien maailmaan teille tarjosivat Huuhkajat!
Kunnon retkiruokaraporttiin kuuluu myös pari ruokaohjetta. Tässä muutama
hyvä ohje Retkiruoka-oppaasta:
Retkiletut, (laktoositon, gluteeniton) 8 annosta
2,5 dl puolikareita vehnäjauhoja
1 dl maitojauhetta
1 tl suolaa, ripaus sokeria
5 dl vettä
2 kananmunaa
Paistaminen
Mittaa kuivat aineet kulhoon. Lisää vesi hyvin sekoittaen. Anna turvota 15
min. Lisää kananmunat ja paista letut.
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VINKKI!
Mittaa kuivat aineet tukevaan muovipussiin. Lisää vesi ja kananmunat, tee
solmu pussiin ja sekoita hyvin. Kuumenna rasva pannussa. Leikkaa pussin
kulmaan reikä ja valuta taikina pannuun. Paista räiskäleet jaa nauti sokerin tai
marjojen kanssa.
Lenkkihampurilaiset, 4 annosta
4 sämpylää
pala amerikansalaattia
½ lenkkimakkaran viipaletta
2 tomaattia viipaleina
8 maustekurkkuviipaletta
4-6rkl hampurilaiskastiketta
Ruskista lenkkimakkaranviipaleet pannussa tai paista lenkkimakkaran puolikas
kokonaisena takkatulessa ja viipaloi sen jälkeen. Halkaise sämpylä ja
kuumenna nopeasti pannussa. Laita sämpylän pohjapuolen päälle
amerikansalaattiviipaleita, seuraavaksi makkaraviipaleet, tomaattiviipaleet ja
maustekurkkuviipaleet. Pursota hampurilaiskastike maustekurkkuviipaleille ja
laita sämpylän kansi päälle. Nauti heti.
Pyttipannu, (laktoositon, gluteeniton) 4 annosta
2rkl ruokaöljyä
8 kypsää perunaa kuutioina
2dl porkkanakuutioita, kypsiä
2dl herneitä
2dl liha- kala- tai makkarasuikaleita
2rkl ruohosipulisilppua
Kuumenna öljy pannussa. Lisää kaikki aineet pannuun ja kypsennä miedolla
lämmöllä silloin tällöin käännellen. Popsi leivän ja salaatin kanssa.
VINKKI!
Kasvissyöjät voivat vaihtaa lihatuotteen munakoiso- tai kesäkurpitsakuutioiksi.
Myös kiinteä tofu sopii pyttipannuun.
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A KTI I VI NEN KOTKA - VA RTI O
Kotkat ovat tarpojaikäisiä miehenalkuja, eli 13–15-vuotiaita.
Kotkavartio on Kipinäpartion aktiivisimpia ryhmiä, mm. vaelluksia on syksyllä
ja keväällä. Tähän mennessä valloitettuja kohteita ovat Seitsemisen,
Helvetinjärven ja Lauhavuoren kansallispuistot. Lisäksi olemme keväisin ja
syksyisin käyneet uimassa Kankaanpään uimahallissa.
Koloilloissa porukka kokoontuu joka maanantai. Kisoissa vartio on käynyt
ahkerasti ja tulokset ovat parantuneet sitä mukaa kun pojat ovat kasvaneet.
Lippukunnan omista kisoista lähdetään hakemaan "poika" kotiin, eli ei
enempää eikä vähempää kuin voittoa!
Lippukunnan leireillä pojat ovat jo vakioporukkaa, he
osaavat jo monenlaisia taitoja ja toimivat esimerkkinä
nuoremmille, niin hyvässä mielessä kuin joskus
kolttosissakin.
Leireillä Kotkat ovat jo päässeet kokeilemaan johtamista
ja se tuntui onnistuvan kuin tyhjää vain, joten sitä
odotetaan tulevaisuudessa lisää. Ryhmään kuuluu vielä
samoajaikäinen vartionjohtaja Kimmo Mantila.
Teksti: Tommi Silvennoinen
Kuvat: Kotkien vanhemmat

Teemu Martikainen

Vartion vanhin jäsen Arttu Koskinen

Severi Raittila
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KOTKIEN SYYSVAELLUS LAUHANVUOREN
KANSALLISPUISTOSSA 4.-6.11.2011
Perjantai 4.11:
Lähdimme Parkanosta kahdella autolla kohti Lauhanvuoren kansallispuistoa.
Reissuun lähtivät mukaan vetäjämme Tommi Silvennoinen, tarpojat Arttu
Koskinen, Severi Raittila, Teemu Martikainen, Matias Pöppänen ja Aarne Ora,
sekä hänen isänsä Mikko Ora.
Lauhanvuoren alueelle päästyämme kävelimme n. 200 metriä Spitaalijärven
rantaan. Pystytimme leirin sinne, ja vietimme loppuillan tehden yhtä ja toista
mukavaa.

Vaellukseen osallistuneet partiolaiset oikealta: Teemu, Matias, Arttu, Severi ja
Aarne. Takavasemmalla vielä Mikko ja Tommi.
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Lauantai 5.11:
Purimme leirin aamulla ja lähdimme liikkeelle kiertääksemme Lauhanvuoren.
Suuntasimme Kiviharjua ja Muurahaista kohti. Ennen Muurahaisen risteystä
teimme ruokaa ja suuntasimme Lauhakangasta kohti ja illemmalla saavuttiin
Ahvenlammelle. Ahvenlammella leiriydyttiin, ruokailtiin sekä pidettiin hauskaa
nuotiolla ja leirin ympäristössä. Matkaa lauantaina kertyi noin 13km ja sää
pysyi koko päivän meille suosiollisena.
Sunnuntai 6.11:
Lähdimme takaisin Spitaalijärveä kohti Lauhanvuoren yli ja pysähdyimme
välillä tähystystornilla syömässä. Spitaalijärvellä piipahdettuamme lähdimme
autolla kivijadalle. Kivijata, toiselta nimeltään pirunpelto, on nimensä mukaan
pellon kokoinen alue täynnä kiviä. Muinoin kivijata on ollut ranta-aluetta,
mutta vedenpinnan laskettua se jäi sisämaahan. Eräs tarina kertoo sen olleen
jättiläisten asuinaluetta. Matkaa sunnuntaina kertyi noin 6km, josta 4km
ylämäkeä.

Kivijata
Teksti ja kuvat: Teemu Martikainen
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LI PPUKUNNAN TA LVI LEI RI POI KKEUS 2012
Leireilimme 29.2. – 2.3.2012 Vahojärven leirikeskuksessa.
Johtajina talvileirillä olivat pj-kurssilaiset Anita ja Juho.
Leirin nimi Poikkeus enteili jotain poikkeuksellisuutta, ja niinpä ohjelma
painottui miltei kokonaan jälki- ja taitomerkkien suorituksiin. Yöpyminenkin
tapahtui sisätiloissa, eikä telttaa pystytetty ollenkaan.
Leiriläisten ei myöskään tarvinnut ottaa ruokailuvälineitään mukaan (paitsi
muki), koska leiripaikalla oli täydellinen keittiö varusteineen ja tiskikone.
Ekana leiripäivänä oli oikea kokki (ex-partiolainen) valmistamassa ruokaa.
Isompien leiriläisten vaellus jäi myös pois ohjelmasta.
Yllättävää ja poikkeuksellista oli myös se, että pari viikkoa ennen leirin alkua
leiripaikka jouduttiin vaihtamaan Poikkeusharjun leirikeskuksesta Vahojärven
leirikeskukseen.
Sudenpentujen ohjelmapisteissä suoritettiin Luonnossa liikkujan- ja
Leirikokin-jälkimerkit. Seikkailijat suorittivat Kansanperinne- ja Avaruus ja
tähdet taitomerkit. Seikkailijat valmistivat karjalanpiirakoita, joita päästiin
nauttimaan päiväkahvilla. Kahvihetken vierailevana tähtenä toimi Mikkeli
Kivimäki seurakunnasta, joka soitti muutamia kappaleita. Yhteisissä
ohjelmapisteissä valmistettiin ruokailuvälinepussi, jonka saivat myös johtajat
tehdä. Illalla pimeän tullen tarkkailtiin tähtiä ja kuuta kaukoputkella.
Tarpojat toimivat leirillä johtajien apulaisina.
Leirin päätteeksi pidettiin perinteinen iltanuotio metsän siimeksessä
nuotiopaikalla, johon lapsiaan hakemaan tulleet vanhemmat myös osallistuivat.
Ohjelmaksi sudenpennut olivat valmistaneet ohjaajiensa johdolla sketsejä ja
huutoja. Seikkailijat kisailivat hauskassa kysymyspelissä ja tarpojilla oli
poikkeushahmokisa. Muutama laulukin laulettiin ja leirin johtajat jakoivat
sudenpennuille sekä seikkailijoille leirillä suoritetut jälki- ja taitomerkit.
Lopuksi kokoonnuttiin yhteiseen sisaruspiiriin.
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Sketsihahmot naurattivat yleisöä

Sisaruspiiri
Teksti: Anita Niemenmaa ja Juho Perälä
Kuvat: Juhani Haapakoski
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AI KUI SENA PARTI OSSA
Kipinäpartion hallituksen kokouksen jälkeen aloin oikein pohtimaan otsikkoa.
Olin sitä jo toki aikaisemmin tehnytkin, mutta ajatusten jäsentyminen alkoi
kokouksen jälkeen, osin velvoitettuna. Mitä ihmettä teen partiossa, vieläkin?
Mikä tässä touhussa oikein viehättää?
Helppohan noihin kysymyksiin olisi tällä hetkellä vastata, omien tenavien
vuoksi. Varmasti osittain näin onkin, mutta se ei ole koko totuus. Olen
partiolainen oman itseni vuoksi, sen vuoksi että saan ja voin olla partiolainen.
Partiolaisuus merkitsee minulle luonnossa touhuamista ja yhdessä tekemistä,
uusien taitojen opettelua ja varsinkin korvienvälin tyhjäämistä arkisemmista
asioista. Vapautta ja samalla vastuuta. Voin opetella, opettaa ja luvan kanssa
leikkiä.
Kertoilinkin tuossa Poikkeus-leirillä sudenpennuille vanhaa, vielä erittäin hyvin
muistissa olevaa partiokokemusta Vahojärven leirikeskuksesta, ajalta jolloin
siellä oli vielä se vanha, nyt jo palanut rakennus. Leiri oli Vahis,
järjestysnumeroa en muista. Olimme sudari-ikäistä sakkia, minä, Heinon
Pertti, Silomäen Jari ja Kinnusen Visa, heidät ainakin porukasta muistan. Oli
siinä muitakin, mutta mainittakoon nämä sankarit nyt esimerkiksi. Tukki
komensi porukan pihalle leirin aloitukseen ja lipunnostoon. Oli aika valita
leirivartiolle, joiksi siis näitä ”toimintayksiköitä” kutsuttiin, nimi. Kukaan
meistä rivissä seisovista neropateista ei voinut astua eteen ja ilmoittaa meidän
sudenpentulauman nimeä, Karhukoplaa, vaan toisiamme tökimme aikamme:
”mee sää!”, ”en mene!” jne. Aikansa Tukki sitä katseli ja lopulta ilmoitti
yksiselitteisesti vartiomme nimeksi En mene. Ja tällä mentiin sitten koko leiri.
Tähän on palattu muutamia kertoja edellä mainittujen sankarienkin kanssa.
Opittiinpa ainakin, että jos kysytään, niin vastataan. Tämä ei tietenkään ole
ainut muisto, mitä partiosta on jäänyt. Niitä on hyviä ja jotkut voisi jo
unohtaakin. Lennokkaita lausahduksia ja sanoja on jäänyt elämään ja
puheeseen. Toiset ovat syntyneet vahingossa, toiset tuottamuksella. Partio on
varsinkin lempinimien ja ”tokaisujen” tuottaja.
Toivottavasti joku nykyisistä partiolaisista joskus naputtelee Partsikaan, että
”sudariaikana Maki sanoi että...” Näin olisi partioperinnettä siirretty eteenpäin
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ja olisi saatu partion vaikutus esiin: luomme elämyksiä ja kokemuksia, mutta
saamme niitä myös itse. Ehkä tämä on se tärkeä rooli ja etuoikeuskin aikuisella
partiolaisella. Suoranaisia hyötyjähän partiosta on käyttöön jäänyt
ensiaputaidot, vaaksan käyttö pituuden mittaamisessa ja vaikkapa
suunnistustaito. Ja tietysti monet ystävyyssuhteet. Näitä voisi naputtaa tähän
loputtomiin.
Partiossa on
herkullista myös se,
että voi osallistua
oman halunsa ja
mahdollisuuksiensa
mukaan. Itse vedän
ryhmää
viikkotoiminnassa,
toimin Valkeisten
isäntänä ja sitten
tapahtumissa vähän
”sitä sun tätä”
tehtävissä. Olinhan
jopa jonkinlaisena
leirikokkina Valkeisissa jokunen aika sitten ja voin sanoa, että se ei ollut ehkä
ominta toiminta-aluettani, mutta kaikki jäi henkiin. Ja kokemuksia tuli,
varsinkin ruoan suhteen. Aikuinen voi partiossa olla vaikka se talkoisiin ja
tapahtumiin osallistuja, vaikka vain kerran vuodessa, jos ei enempää ehdi.
Siitäkin on suuri apu. Tai olla kisoissa toimitsija tai saattaja. Eipä tämä vaadi
supermies tai -naistaitoja, muuten minulle olisikin näytetty ovea jo aikaa sitten.
Viime kesänäkin järjestimme markkinatapahtuman, erittäin partiomaisen, vailla
oikeastaan minkäänlaista ”messukokemusta”. Ja hyvä tuli. Jokainen siis omalla
tavallaan.
Millainen olisi sinun roolisi aikuisena partiossa? Mitä sinä voisit tehdä tai
haluaisit yrittää? Kesäleirillä ja syksyllä toiminnan alkaessa pääset testaamaan!
Oletko sinä seuraava aikuinen partiossa?
Teksti: Mauri ”Maki” Kuivanen
Kuva: Juhani Haapakoski
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JOHTAJISTON YHTEYSTIE TOJA
Lippukunnanjohtaja
Markus Perälä

markus.perala@iki.fi, 050 328 6595

Lippukunnanjohtajan apulainen
Taru Kujansuu
taru.kujansuu@takoma.fi, 040 587 5695
Lippukunnan sihteeri
Anita Niemenmaa

anita.niemenmaa@gmail.com, 050 411 6800

Valkeisen kiinteistönhoitaja
Mauri Kuivanen
mauri@kuivanen.net, 044 561 7241
Lippukunnan Koulutusvastaava, Kalustonhoitaja
Juhani Haapakoski
juhani.haapakoski@gmail.com, 040 574 8902

LIPPUKUNNAN KOTI SI VUT
www.kipinapartio.fi

PIIRIN KOTISIVUT
www.lounaissuomenpartiopiiri.fi

SUOMEN PARTI OLAISTEN KOTI SI VUT
www.partio.fi
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Partsika 2013

Partsika palaa
jälleen keväällä
2013!
Haluatko Sinä olla tekemässä seuraavaa
lippukuntalehteä?

Ole kuulolla, pääset vaikuttamaan
seuraavaan lehteen!
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