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T E RV E I S I Ä L I P P U K U N N A S TA
uusia kiinnostavia asioita löytyy jatkuvasti.
Tätä se partio osaltaan on, uuden
oppimista ja kehittymistä, niin kuin
partioihanteistakin voidaan lukea. Kiitos
Tarulle lpkj-vuosista ja menestystä lpjka:n
tehtäviin. Lisää tietoa henkilöiden
tehtävistä löydät toisaalta tästä lehdestä!
Lippukunnan nettisivut ovat olleen
Internetissä jo vuodesta 1996 lähtien.
Olemme olleet rehellisesti sanoen aivan
edelläkävijöitä Internet-maailmassa. Kiitos
kuuluu Ilkka Oksaselle, jonka ansiosta
aikaisemmat ja nykyiset nettisivut ovat
olleet verkossa. Aivan hiljattain saimme
käyttöömme uudet nettisivut, jotka
toimivat tosin tutussa kipinapartio.fi –
osoitteessa. Sivustolle voivat johtajaikäiset
hankkia omat tunnukset, joilla pääsee
sivuston ylläpitoon ja Intranetiin.
Kiitokset tästä Ilkalle, Juhanille ja JuhaMatille!

Lippukunnassa on tapahtunut paljon
muutoksia uudistuksia viime aikoina.
Lippukunnan johdossa on tapahtunut
henkilö- ja tehtävävaihdoksia, meillä on
uudet nettisivut ja viimeisenä muttei
vähäisimpänä asiana perinteisen Partsikalippukuntalehtiperinteen uudelleen
syntyminen.

Luet lippukuntalehti Partsikan uusinta
numeroa. Partsikalla on pitkät perinteet,
vaikka asia saattaa joistain tuntua uudelta.
Nimittäin Partsika on ollut pitkään tauolla,
jo useamman vuotta, mutta nyt perinne
on saatu elvytettyä. Tavoitteena on
jatkossa säännöllinen ilmestyminen. Tästä
kiitos kuuluu aktiivisille johtajille ja
ryhmäläisille, jotka ovat tehneet aineistoa
lehteen. Mikäli sinulla on ideoita lehden
suhteen, ota yhteyttä!

Lippukunnan vuosikokous valitsi
lippukunnanjohtajaksi Markus Perälän ja
lippukunnanjohtajan apulaiseksi Taru
Kujansuun. Aikaisemmin tehtävät olivat
toisinpäin usean vuoden ajan.
Johtajavaihdos saatiin tehtyä suhteellisen
sulavasti, koska tehtäväkentät ovat ainakin
osittain tuttuja. Aikaisemmasta
tehtävästäni huolimatta voin sanoa, että
lpkj:na oppii uutta melkein joka päivä ja

-Markus Perälä
lippukunnanjohtaja
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UUTISIA
K OTISIVUT

Lippukunnan kotisivut ovat uudistuneet. Löydät ne tutusta osoitteesta www.kipinapartio.fi.
Uudistuksessa otettiin käyttöön Tiki Wiki – ohjelmisto, joka tarjoaa monipuolisia
mahdollisuuksia sivuston kehittämiseen ja ylläpitoon. Sivustolta löytyy monia tuttuja, jo
vanhoilta sivuilta tuttuja osioita, sekä muutamia uusia, kuten sivustolta nyt löytyvä Kipan
virallinen kuvagalleria.

Virallinen ilmoitustaulu
Sivuston keskeisin osa on Etusivu. Sieltä löydät tiedot tulevista tapahtumista, ja muusta
ajankohtaisista asioista lippukunnassa. Etusivua seuraamalla pysyt ajan tasalla lippukunnan
toiminnasta. Sivulla tiedotetaan pitkälti samat asiat kuin mitä kuukausitiedotteissakin, mutta
tiedot mahdolliset muutoksista ja muun tuoreimmantiedon saat Etusivulta. Etu sivun jutuissa
voi olla lisäksi linkkejä lisämateriaaleihin tai sivuihin.
Toinen tärkeä Etusivun osa on Tulevat tapahtumat –lista sivun oikeassa laidassa. Listasta voit
helposti nähdä, mitä lippukunnassa on tulossa seuraavan kuukauden aikana. Listassa olevaa
tapahtumaa klikkaamalla pääset tarkastelemaan tapahtuman tarkempaa kuvausta, kuten
paikkaa ja kellonaikaa. Vinkki: näppäämällä View Calendars -painiketta pääset selaamaan koko
kalenteria.
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Käy tutustumassa kotisivuihin
Sivuston sisältöä päivitetään ja lisätään jatkuvasti. Kesän aikana majasta tulee uusi esittely
sivuille. Maja-sivulla on myös linkki Valkeisten varausjärjestelmään, josta voit tarkistaa majan
varaustilanteen. Näin voit itse tarkistaa onko maja vapaa tuona ajankohtana, kun itse olisit sitä
varaamassa. Kun haluat varata majan, ota yhteyttä Valkeisten kiinteistönhoitajaan, Mauri
Kuivaseen. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilta ja tämän Partsikan sivulta ”Pestit ja tekijät”
Syksyn toimintakauden alkaessa Toiminta sivulle tulevat tiedot kokoontuvista ryhmistä. Kuvat
vanhoilta sivuilta siirtyvät kevään ja kesän aikana, sillä homma ottaa aikansa, onhan kuvia
kerääntynyt vuosilta 2001–2010 reilut 500 kappaletta. Arkisto sivulle tulevat tiedotteet ja muut
lippukunnan julkaisut, kuten tämä Partsika 2011.
Lippukunnan johtajistolla on lisäksi käytettävissä intranet, jonne johtajat voivat rekisteröityä ja
kirjautua sivun ylälaidan toiminnolla. Kaikilla rekisteröityneillä johtajilla on mahdollisuus
osallistua sivuston ylläpitoon ja sisällön tuottamiseen. Sivuston järjestystä ylläpitää
moderaattori Juha-Matti Tammiranta, jolle voi myös lähettää materiaalia sivustolle lisättäväksi,
mikäli ei itse sitä halua tehdä. Teknisestä puolesta sivustolla vastaavat Ilkka Oksanen ja Juhani
Haapakoski. Yhteystiedot saat Pestit sivuilta, sekä netistä.

V ALKEISTEN

MAJA

Kipinäpartion maja sijaitsee Latosuolla,
Valkeinen järven rannalla.
Matkaa keskustasta kertyy noin 15
kilometriä Parkanon keskustasta.
Kesällä Valkeisten kirkkaiden vesien äärelle
Tiesitkö, että lippukunnan jäsenillä
perheineen on mahdollista vuokrata
mökkiä edulliseen hintaan?
Lisätietoja Valkeisten kiinteistönhoitajalta Mauri Kuivaselta!

-Juhani
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RY H M Ä T K A U D E L L A 2 0 1 0 – 2 0 1 1
Kuluvalla toimintakaudella lippukunnassa pyörii kuusi aktiivista ryhmää. Ryhmät osallistuivat
Partsikan tekemiseen laatimalla omia juttuja, joissa ne esittelevät itsensä ja kertovat
toiminnastaan tällä kaudella.
Sudenpennut:

Mato-lauma (s. 8)

Seikkailijat:

Kipinäblikat
Huuhkajat (s. 12)
Majava-vartio (s. 14)
Kuutit

Tarpojat:

-

Samoajat:

-

Vaeltajat:

Rinki (s. 16)

Poroa tekemässä Säämi-talvileirillä. Onko sinulla jo oma Kipa-pipo?
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M ATO - LAUMA
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-Piipi
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H UUHKAJAT

Huuhkajat -seikkailijaryhmä on
kokoontunut keskiviikkoisin. Huuhkajiin
kuuluu Lauri Salonen, Miika Kuivanen,
Samuli Silvennoinen, Veeti Impponen ja
Jesse Rintala. Johtajina ovat toimineet
Henna Lepistö ja Mauri Kuivanen

Huuhkajat ovat olleet aktiivisia ja
innostuneita. Varsinkin käsillä tekeminen
kiinnostaa poikia mukavasti. Erilaisia
nikkarointeja onkin tullut tehtyä melkein
joka kokoontumiskerralla. Huuhkajat ovat
myös aktiivisia retkeilijöitä. Kauden 20102011 aikana on vaellettu Seitsemisessä,
kaupunkisuunnistettu ja osallistuttu Kipan
leireille.

Kokoontumisissa on kololla suoritettu
Pohjoinen -ilmansuunnan aktiviteettejä.

Geokätköily
Yhtenä uutena ja hieman erikoisempana
aktiviteettinä tutustuimme geokätköilyyn.
Geokätköilyssä etsitään ennalta maaston
tai kaupunkiolosuhteisiin kätkettyä
”purkkia”, jossa on sisällä lokikirja

käynnin kuittaamista varten sekä joitakin
muita esineitä. Osa esineistä on
vaihdettavia, eli purkista voi ottaa esineen
jos jättää tilalle uuden. Toisaalta purkissa
saattaa olla ”matkaajia” jotka kulkevat
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geokätkeilijöiden mukana kätköltä
kätkölle. Näiden matkaajien liikehdintää
voi seurata internetin geokätköpalvelusta.

Miltä geokätkön löytyminen tuntui?
- Kivaa! Jännittävää! Hauskaa!
Mitä kätköstä löytyi?
- Lokivihko, teroitin ja kosteudenpoistaja
Oliko GPS-laitteen käyttäminen vaikeaa?
-Ei!!
Pitäisikö kätköjä etsiä lisää?
-Kyllä! Retkillä maastossa ja koloilloissa
kaupungista.

Huuhkajat kokeilivat geokätköilyä ihan
Parkanon keskustassa. Kolon läheltä
löytyy yksi geokätkö, joka talvesta
huolimatta löytyi melko tarkasti
koordinaateista. Purkissa oli lokikirja ja
kynä. Kuittaus lokikirjaan ja myöhemmin
internettiin ja eka kätkö oli rekisteröity!

Lisää geokätköilystä osoitteessa
www.geocaching.com

Haastattelin hieman Huuhkajia ja
seuraavassa vastauksia kysymyksiin:

GPS-paikannin ja travell bugi, joka matkaa kätköltä kätkölle.
-Maki
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M AJAVA - VARTIO
Majava vartioon kuuluu Arttu (14),
Teemu (13), Severi (13) ja Matias (13).
Olemme seikkailija ikäisiä partiolaisia ja
syksyllä siirrymme tarpojiksi.
Koloilloissa olemme nikkaroineet ja
askarrelleet, sekä harjoitelleet partiotaitoja
joita olemme käyttäneet leireillä ja retkillä.
Olemme nikkaroineet esimerkiksi
valokuvakehykset. Partiotaitoja
harjoitellessa olemme esimerkiksi
käyttäneet trangiaa, eli retkikeitintä ja
tehneet syttöjä joita olemme sitten
testanneet leirillä nuotion sytytyksessä ja
pystyttäneet telttoja ja laavuja.

Koloiltoihimme kuuluu myös ulkopelejä ja
leikkejä, monesti pelaamme jalkapalloa tai
purkkista.
Olemme myös joka kevät ja syksy käyneet
uimassa kankaanpään uimahallissa ja
paluumatkalla sotkussa eli sotilaskodissa
syömässä.
Meillä on ollut joka kevät ja syksy kaksi
leiriä, toinen on koko lippukunnan leiri ja
toinen oman ryhmän leiri tai vaellus.
Olemme myös osallistuneet partiotaito
kisoihin Pomarkussa, joissa pärjäsimme
hyvin.

Kuvassa vasemmalta lukien: Teemu, Arttu, Matias ja Kimmo joka toimii apulaisjohtajana.
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SYYS EXTRIIMI 2010
Majava ja Huuhkaja vartioiden vaellus Seitsemisen kansallispuistossa.
Lähdimme klo 8 aamulla Seitsemisen
luontokeskuksen pihalta vaeltamaan kohti
Koveron perinne tilaa, kuljimme pitkin
polkuja joita menee pitkin aluetta. Noin
puolessa välissä matkaa pysähdyimme
syömään evästä ja Mauri keitti
ikimuistoisen vahvat kahvit, joka
viimeistään herätti kaikki jotka yrittivät
sitä juoda.
Eväs tauon jälkeen seuraamme liittyi
hetkeksi hirvikoira, joka säikäytti
peränpitäjän pahan päiväisesti,
ilmestyessään yhtäkkiä
kannoille. Kun pääsimme
Koveron nuotiopaikalle,
valmistimme lämpimän
ruuan retkikeittimillä.
Ruoanlaiton ja
astioidenpesun jälkeen
jatkoimme matkaa
Haukilammen kautta
Pitkäjärvelle jonka
Tukkipirtin pihapiirissä
meillä oli tarkoitus yöpyä
laavuissa. Pitkäjärvelle
päästyämme alkoi ilta jo
koittaa ja laavujen
pystytyksellä meinasi tulla
kiire, että saimme ne
pystyyn valoisan aikaan.
Illalla, kun ruoka oli syöty,
vietimme aikaa nuotiolla,
kerroimme vitsejä,
lauloimme ja paistoimme
makkaraa. Koko leiri oli
täydessä unessa jo ennen
kello kymmentä.
Aamulla oli herätys klo 8,
jonka jälkeen purimme ja

pakkasimme laavut. Sitten oli vuorossa
aamupala ja välineiden pesu ja rinkkojen
pakkaus. Viimeiselle etapille lähdimme
noin kello kymmenen, ja otimme
suunnaksi Luontokeskuksen. Matkan
varrella pysähdyimme vielä järvenrannalla
olevalle laavulle paistamaan viimeiset
makkarat. Laavulta ei enää ollut pitkä
matka luontokeskukselle. Vaellukselle tuli
matkaa noin 17 kilometriä.
-Tommi
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R INKI

Rinki valtakunnan korkeimmalla kohdalla, rajapyykki 303B:llä. Rinkiläiset vasemmalta: Juhani
Haapakoski, Aleksi Perälä, Juho Perälä, Jouni Haapakoski, Markus Perälä, Juha-Matti Tammiranta,
Ilkka Ylinen, Ismo Ylinen ja Teemu Toivonen.

Kipinäpartion kuukausittain kokoontuva,
kolmesta samoajasta ja neljästä vaeltajasta
koostuva ryhmä tottelee koodinimeä
Rinki. Suurin ero Ringin toiminnassa
muihin ikäkausiin nähden on johtajan
puuttuminen ja tietynlainen itsenäisyys.
Lisäksi ryhmän toiminnassa ovat tiiviisti
mukana Juhani Haapakoski ja Markus
Perälä, jotka toimivat ryhmän aikuisena
tukena. Samalla he pääsevät osallistumaan
säännölliseen partiotoimintaan projektien
ja vaellusten merkeissä.

reilusta 30 aihealueesta, joista suoritetaan
itselle mieluisia aktiviteetteja.
Aktiviteetteja suoritetaan neljän vuoden
ajan. Sen tueksi jokainen vaeltaja laatii
henkilökohtaisen suunnitelman eli
vaelluskartan. Ringin toiminta ei
kuitenkaan vielä täysin vastaa varsinaista
vaeltaja-ohjelmaa, sillä nykyinen
vaeltajatoiminta on lippukunnassa vasta
kahden vuoden rajapyykkiä saavuttamassa.
Toiminta on kuitenkin kokoajan
muovautumassa kohti virallista linjaa.

Mitä vaeltaja-ohjelma on?
Ringin toiminnan päätavoite on
mahdollistaa ryhmäläisille ja
lippukuntalaisille erilaisia projekteja kuten
vaelluksia ja retkiä, mutta siinä ohella
toteuttaa vaeltaja-ikäkauden ohjelmaa.
Nykypäivän vaeltajaohjelma koostuu

Reissuista..
Suurin jo toteutettu projekti oli Haltin
vaellus, joka tehtiin viime kesänä. Haltin
vaelluksesta enemmän seuraavassa
artikkelissa. Sen lisäksi olemme tehneet
muutamia lyhyempiä vaelluksia ja muun
muassa pari kuukautta sitten

virkistysretken GoExpo -messuille.
Valkeisten kehittämisprojektina Rinki
rakensi uuden huussin. Seuraavaksi

Valkeisten kehittäminen jatkuu
”Kotaniemi-projektilla”, josta lisää
tulevaisuudessa.

Ringin vaellus Haltille 3.-10.7.2010

Rinki vaelsi Haltille, Suomen korkeimmalle kohdalle, heinäkuun alussa 9 hengen voimin.
Vaellukselle tuli pituutta noin 110 km. Lähdimme ajamaan Kilpisjärvelle kolmella autolla
lauantai-aamuyöllä kahden aikoihin. Perille saavuimme illalla ennen kuutta. Ensimmäinen yö
nukuttiin Kilpisjärvellä.

Päivä 1: Kilpisjärvi – Kuonjarjoki 21 km
Sunnuntaina aamulla lähdimme kohti
Haltia klo 9.00. Ensimmäiselle
autiotuvalle, Saarijärvelle, oli matkaa 12
kilometriä. Pidettyämme siellä ruokatauon,
jatkoimme kohti Kuonjarjokea. Seuraavat
6 kilometriä olivat pelkkää nousua, lähes
kilometrin korkeuteen, Guonjarvarrin
kupeeseen. Tästä eteenpäin puhelimet
kuuluisivat vasta Haltin huipulla. Kello
21.00 saavuimme ensimmäiselle etapille,
Kuonjarjoelle.

Päivä 2: Kuonjarjoki – Pitsusjärvi 21 km
Kello 4 aamuyöllä heräsimme
epämääräiseen ”röhkintään”.
Aiheuttajaksi paljastui satapäinen
porotokka, joka oli päättänyt pysähtyä
syömään telttojemme läheisyyteen. Tästä
huolimatta jatkoimme unia ja aamulla
lähdimme ennen yhdeksää liikkeelle, kohti
Meekonjärven autiotupaa. 10 kilometrin
matka Meekonjärvelle kuljettiin sankassa
sumussa. Perillä pidimme ruokatauon ja
jatkoimme alkaneessa kaatosateessa
eteenpäin. Matkalla ylitimme n. 200 metriä
leveän joen, josta harva selvisi kuivin
jaloin. Ennen Pitsusjärveä pysähdyimme
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vielä 17 metriä korkealla vesiputouksella,
Pitsuskönkäällä. Klo 20.00 Pitsusjärvellä
pistimme teltat nopeasti pystyyn ja
teimme ruoan. Ruokaillessa meidät yllätti
armoton tunturimyrsky joka koetteli
telttoja ja itse vaeltajia. Tästä selvittyämme
menimme nukkumaan.

4 °C. Ilta kului leppoisasti syödessä ja
levätessä.
Päivät 4-6: Halti – Kilpisjärvi 54 km
Keskiviikko-aamuna lähdimme
paluumatkalle samaa reittiä. Ennen
Pitsusjärveä kohtasimme noin 300-päisen
porotokan lähellä Etu-Haltia.
Paluumatkan ensimmäinen yöpyminen oli
Meekonvaaran rinteessä,
JÄRKYTTÄVÄN ison sääskiparven
häiritessä hengittämistä, näkemistä ja
liikkumista. Meekonvaaralta kuljimme
torstaina Saarijärvelle jossa vietimme
viimeisen yön maastossa. Perjantaina
siirryimme kovaa tahtia kohti
Kilpisjärvellä odottavaa saunallista luksusmökkiä. Lauantaina, hyvin levätyn yön
jälkeen kävimme vielä Norjassa Jäämeren
rannalla kääntymässä ennen kotiinlähtöä.
Klo 15.00 lähdimme ajamaan kohti
Parkanoa.

Päivä3: Pitsusjärvi – Halti 12 km
Aamupalan jälkeen lähdimme klo 9.00
kohti Haltia. Hieman ennen kolmea
pääsimme Haltijärven tuvalle, josta
jatkoimme kevyemmällä varustuksella
kohti huippua. Tästä huipulle matkaa
kertyi 3 kilometriä ja nousua n. 400
metriä. Rinki valloitti Suomen
korkeimman kohdan (1324 m) klo 18.15.
Lopultakin pääsimme soittamaan kotiin!
Ryhmäkuvan jälkeen palasimme kämpälle
jossa valmistimme kunnon aterian (mm.
lättyjä ym) ja kävimme uimassa
Haltijärvessä. Veden lämpötila oli noin 2-

Yöpyminen Meekonvaaran kupeessa. Takavasemmalla Saivaara.
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PESTIT JA TEKIJÄT
Hallitus
Varsinaiset jäsenet
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, Juhani Haapakoski
Kalustonhoitaja

juhani.haapakoski@gmail.com
040 574 8902

Sampo

susanna.mantila@suomi24.fi
040 471 3411

Varajäsenet

Susanna Mantila

Piia Törmä
Tommi Silvennoinen
Henna Lepistö
Teemu Toivonen

Muita pestejä
Kalustonhoitajan apulaiset

Aleksi Perälä
Teemu Toivonen

Moderaattori

Juha-Matti Tammiranta juhamatti.tammiranta@gmail.com
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P ESTATUT

ESITTÄYTYVÄT

Markus Perälä, lippukunnanjohtaja
Olen 27-vuotias mies ja asun Raumalla. Partioon liityin 8-vuotiaana ja siitä lähtien olen ollut
Kipinäpartion jäsenenä koko ajan, vaikka olen asunut jo pitkään poissa Parkanosta. Minut
valittiin lippukunnanjohtajaksi vuosikokouksessa helmikuussa 2011. Olen toiminut
aikaisemmin lippukunnassa mm. lippukunnanjohtajan apulaisena, kalustonhoitajana ja
vartionjohtajana. Alueen leireillä, piirin leireillä ja SP:n leireillä olen toiminut yleensä
turvallisuustehtävissä, koska se on ominta alaani ja lisäksi kiinnostavaa. Lisäksi olen toiminut
alueen kursseilla kouluttajana ja piirin järjestyksenvalvojakursseilla kurssin johtajana sekä
kouluttajana.
Olen suorittanut vartionjohtajan peruskurssin ja partiojohtajan peruskurssin.
Lippukunnanjohtajana tehtäviini kuuluvat hallituksen kokousten valmistelu ja niiden
pitäminen, yleiset hallintotehtävät sekä kaikki muut juoksevat asiat, joita ei ole erikseen
vastuutettu. Hoidan asioita yhdessä lpkja:n kanssa, koska kaksi on aina enemmän kuin yksi,
varsinkin asioiden valmisteluvaiheessa.
Taru Kujansuu, lippukunnan apulaisjohtaja
Partiourani on alkanut v.84 Smurffiinat-vartiossa. 13-vuotiaana olin jo vartionjohtajana.
Aktiiviseen viikkotoimintaan tuli pientä taukoa, kun lukion jälkeen lähdin opiskelemaan
Raumalle. Opiskelujen jälkeen palasin töihin Parkanoon 1999. Parkanossa olen edelleen töissä
ja muutaman mutkan kautta olen päätynyt asumaan Ikaalisiin.
Vuonna 1999 minut myös valittiin lippukunnanjohtajaksi. Pestini lippukunnanjohtajan jatkui
aina tämän vuoden helmikuuhun saakka, jolloin lippukunnanjohtajan tehtävät kokivat
sukupolvenvaihdoksen ja sain siirtyä apulaislippukunnanjohtajaksi. Pestiini kuuluu
lippukunnanjohtajan avustaminen kulloinkin sovittavalla tavalla, ja erityisesti paikkakunnalla
tapahtumatoiminta ja viikkotoiminnan tukeminen. Opettelen uutta tehtävääni ja pyrin
jakamaan pitkän lippukunnanjohtajapestin aikana kertynyttä oppia muille johtajille.
Anita Niemenmaa, lippukunnan sihteeri
Olen kolmen jo aikuisen lapsen äiti. Työskentelen metallialalla vaihetyöntekijänä.
Partiotaipaleeni alkoi lasteni partioharrastuksen myötä. Partion lisäksi harrastuksiani ovat
ratsastus, luonnossa liikkuminen ja vaeltaminen. Olen toiminut lippukunnassa
laumanjohtajana 13 vuotta, hallituksen jäsen olen ollut vuodesta 1997 lähtien ja lippukunnan
sihteerinä olen toiminut vuodesta 2000 lähtien. Tämän hetkinen partiopestini on toimiminen
lippukunnan sihteerinä ja tapahtumatietojen kerääjänä.
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Mauri Kuivanen, Valkeisen kiinteistönhoitaja
Olen partioinut 7-vuotiaasta asti ja toiminut lippukunnassa monissa eri tehtävissä
laumanjohtajasta lippukunnanjohtajaan. Partiotaipaleessani on välillä ollut katkoja mutta aina
partio on kuitenkin vetänyt mukaansa. Tällä hetkellä toimin toisena johtajana Huuhkajat nimisessä seikkailijaryhmässä. Olen Mauri ”Maki” Kuivanen, 35 v. Työskentelen
palvelukeskuksen johtajana ja koulutukseltani olen terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (YlempiAMK).
Tämän hetkinen pesti Valkeisten majan isäntänä sopii hyvin nykyiseen tilanteeseen ja olen
siitä oikein mielissäni. Pesti on muotoutumassa ja vaatii vielä osaltaan opettelua. Valkeisten
majan isäntä huolehtii Valkeisten varauksista ja avainten luovutuksista sekä suorittaa
Valkeisissa kiinteistön ja alueen valvontaa sekä huoltoa. Valkeisten isäntä antaa avainten
mukana Valkeisten käyttäjälle ohjekirjan, johon on yksiin kansiin koottu ohjeet mm. saunan ja
kaasun käytöstä sekä muista olennaisesti Valkeisten käyttöön ja turvallisuuteen vaikuttavista
asioista.
Valkeisten varauksen voi suorittaa ehkä helpoiten lähettämällä minulle sähköpostia tai
soittamalla. Samalla voidaan sopia avainten luovutuksesta sekä muista käytännön asioista.
Juhani Haapakoski, Kalustonhoitaja ja koulutusvastaava
Partiotaipaleeni alkoi seitsemänvuotiaana, vuonna 1992. Samassa sudenpentulaumassa aloitti
tuolloin myös muuan Perälän Markus. Taival jatkui sudenpentu- ja vartiovaiheen, tai kuten
nykyään sanotaan ikäkauden, kautta vartionjohtajaksi, jossa tehtävässä aloitin yläasteen
alkaessa. Vartionjohtajakaudella aloin myös toimia hallituksessa ja kalustonhoitajana, ja
taisinpa olla myös laumanjohtajana jonkin aikaa. Tämän hetken pesteinä minulla on
kalustonhoitajan ja koulutusvastaavan pestit. Muuten toimin lippukunnassa hallituksen
jäsenenä, ja jokapaikanhöylänä, joka auttelee lippukuntaa ajankohtaisissa projekteissa, kuten
nyt tämän Partsikan päätoimittajana. Siviilissä olen rakennustekniikanylioppilas ja asustelen
Tampereen Herwoodissa.
Kalustohoitajana olen toiminut useamman vuoden ajan. Pestin keskeisin tavoite on pitää
kirjaa lippukunnan kololla säilytettävistä retkeilyvälineistä ja työkaluista, sekä seurata niiden
kuntoa ja tarpeen vaatiessa suorittaa korjaustoimenpiteitä. Kalustonhoitajana myös esitän
kaluston uusimis- ja täydennysehdotuksia hallitukselle.
Koulutusvastaavan pestiin tartuin tänä keväänä, ja se tarjoaa uudenlaisia haasteita, joissa voin
toisaalta kehittää itseäni ja toisaalta koko lippukuntaa. Koulutusvastaavan eli KoVan tehtäviin
kuuluu olla tietoinen piirin koulutustarjonnasta ja tiedottaa niistä lippukunnanjäseniä. KoVa
myös ehdottaa erityisesti pestatuille pestin edellyttämiä ja sitä tukevia koulutuksia, sekä
muuten kannustaa lippukuntalaisia kehittämään itseään, kuten partioihanteet opastavat.
Koulutuksiin ilmoittaudutaan KoValle, joka sitten kootusti hoitaa ilmoittautumiset eteenpäin.
Piirin koulutuksiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa, joten pestin hoitaminen
on melko kausiluonteista.
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M U K A A N PA RT I OTO I M I N TA A N
Partion aloittaminen ei katso ikään. Lapset,
nuoret ja aikuiset ovat kaikki tervetulleita
mukaan, sillä jokaiselle löytyy varmasti oma
paikka partioyhteisössä. Tarjolla on
monenlaista tekemistä oman mielenkiinnon
mukaan. Toki voit haastaa itsesi tekemällä
jotain, mitä et vielä ole tehnyt.
Partio-ohjelma tarjoaa kasvatustavoitteen mukaisia aktiviteetteja lapsille ja nuorille. Nuoria
myös kasvatetaan ottamaan vastuuta, niin itsestään kuin johtamastaan ryhmästä, matkalla
kohti aikuisuutta. Aikuisen osa partiotoiminnassa on olla tukemassa ja tekemässä partiota
mahdolliseksi lapsille ja nuorille.
”Partiotoiminta tarvitsee aktiivisia ja innokkaita ryhmänjohtajia
viikkotoimintaan! Aikaisempaa kokemusta partiotoiminnasta ei
vaadita, vaan tekemällä oppii. Tule rohkeasti mukaan toimintaan
tai suosittele toimintaa tutuillesi ja innosta heitä mukaan!”
Aikuisia tarvitaan ryhmien johtamisessa, erityisesti sudenpentu- ja seikkailijaryhmissä, joko
päävastuullisena tai apulaisjohtajana. Lisäksi monia tehtäviä löytyy taustatoiminnasta.
Lippukunnalla on oma maja Valkeinen, jonka talkoissa tarvitaan aina auttavia käsiä. Vuosittain
järjestämme parit talkoot, joissa tehdään polttopuita, siivoillaan majaa ja ympäristöä sekä
ajoittain tehdään pieniä kunnostustöitä, joissa tarvitaan aikuisia. Varainhankintatilaisuudet
tarvitsevat myös aikuisia. Myyjäisiin tarvitaan sekä myytäviä tuotteita että myyjiä. Parkanon
joulunavauksesta on muodostunut jo perinteinen tapahtuma, jossa Kipinäpartio on näkyvillä.
Sielläkin tarvitaan aikuisia makkaran ja lätynpaistoon. Lisäksi eteen tule satunnaisia projekteja,
joissa tarvitaan väkeä enemmän, kuten esimerkiksi kilpailujen järjestelyt. Voit osallistua myös
seuraavan Partsikan tekemiseen.
Mikäli mielenkiintosi heräsi edes vähän, ota ihmeessä yhteyttä! Laita viestiä tai soita kenelle
tahansa hallituksen jäsenelle. Yhteystiedot löydät selaamalla pari sivua taaksepäin. Tai voit tulla
käymään jossain koloillassa. Me tarjoamme haasteita moneen lähtöön, saat olla tekemässä
parkanolaista partiotoimintaa, ja sen kautta olet osa maailman suurinta nuorisojärjestöä!
-Juhani, Markus
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PA RT S I K A 2 0 1 2

Partsika palaa
jälleen
toukokuussa
2012!
H A L U AT KO S I N Ä O L L A T E K E M Ä S S Ä
S E U R A AVA A L I P P U K U N TA L E H T E Ä ?
T OIMITUSKUNTA

KOOTAAN VUODENVAIHTEESSA ,
ILMINANNA ITSESI T AI KAVERISI !
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www.kipinapartio.fi
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