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KOKOUKSESSA VUODEN 2012: 
 TALOUSARVIO 

TOIMINTAKALENTERI JA -SUUNNITELMA 
LIPPUKUNNANJOHTAJAN JA HALLITUKSEN VALINTA  

 
 
 

TULE MUKAAN PÄÄTTÄMÄÄN 
LIPPUKUNNAN ASIOISTA!! 
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Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen 

Kuulostaako tutulta? Jokaisesta partiolaisesta sen tulisi kuulostaa tutulta. Samoajan 

ihanteena on tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen. Vaikka ihanne on merkitty juuri 

samoajille, on se aivan yhtä tavoittelemisen arvoinen myös kaikille muille. 

Ihmisinä kykenemme tuntemaan vastuuta itsestämme, mutta myös muista. Tunnemme 

vastuuta ympäristöstä, perheistämme, ystävistämme, lemmikeistämme, köyhien maiden 

kansalaisten auttamisesta ja vaikka mistä.  Vastuuntuntoisella ihmisellä on positiivinen 

vaikutus yhteisöihin, joissa hän elää. Voidaan ajatella, että vastuuntuntoinen ihminen on 

kuin aurinko, joka saa muut hymyilemään, kuivaa kastuneet vaatteet ja tuo valon kirpeänä 

syyspäivänä.  

Meillä partiolaisilla tekemällä oppiminen on keskeisin tapa kehittyä. Tartutaan tänä 

syksynä toimeen, esimerkiksi osallistumalla järjestettyihin tapahtumiin, koulutuksiin, 

viikkotoimintaan ja varainhankintaan. Tartutaan rempallaan oleviin asioihin ja uusiin 

haasteisiin yksi kerrallaan.  Rohkaistaan partiokavereita, sisaruksia ja ystäviä tarttumaan 

toimeen niissäkin asioissa, jotka eivät ole ihan helppoja. Annetaan ja pyydetään 

tarvittaessa apua. Kannustetaan ja kiitetään. Opitaan uusia asioita ja kehitetään itseämme 

ihmisinä. Siinä riittää touhua varmasti koko partiosyksyksi. Ja ehkä koko elämäksi. 

 

Lpkj, Katsu 
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22nd World Scout Jamboree Sweden 2011  

eli kahdeskymmenestoinen Maailman Partiolaisten Jamboree Ruotsissa 2011  
 
 

12-päivää, 11 yötä, n. 39 000 muuta 
ihmistä ympäri maailmaa 150 eri 
kansallisuudesta, naurua, laulua, 
soittoa, uusia ihmisiä, uusia 
kohtaamisia, uusia ja vanhoja ystäviä, 
satoja ohjelmapisteitä, ällöjä 
pihtipyllyisiä torakoita, elämyksiä, 
kulttuureja, muistoja, huutoja, 
avajaiset, päättäjäiset, ruokia, 
aurinkoa, lämpöä, tekemistä, 
Tukholma-päivä, ruotsin kuninkaan 
näkeminen tämän taputtaessa 
polviaan, kuuluminen yhteen muiden 
tuhansien hienojen ihmisten kanssa, 
jakaminen tämä rakkaiden ihmisten 
kanssa... =elämäni paras kokemus! 
 
 
Tuota kaikkea ja paljon muutakin oli maailman partiolaisten leiri Ruotsissa, Rinkabyssä 
27.7.–7.8.2011. Meistä salpasirkoista lähtivät leirille lisäkseni Veera, Laura, Vera ja IST:ksi 
(eli palvelutehtäviin, joissa yli 18-vuotiaat olivat) Sanna ja Reetta. Koko suomen joukkueen 
jäsenet oli jaettu 28-leirilippukuntaan. Minä, Veera, Vera ja Laura kuuluimme Kaisla-
nimiseen leirilippukuntaan. Leirilippukunnan kanssa järjestettiin ennakkotapaamisia ennen 
Jamboreeta helmi- ja toukokuussa. Tällöin saimme tutustua muihin tuleviin 
leirilippukuntamme jäseniin, jotka olivat Kouvolasta, Mikkelistä, Lahdesta, 
Lappeenrannasta, Kotkasta sekä Nastolasta. Lippukuntaamme kuului 36 leiriläistä ja kolme 
johtajaa. Valtaosa porukasta oli poikia ja monista sain erittäin hyviä ystäviä. 
 
 
Lähdimme matkaan 25.7 n. klo 13 Kouvolan matkakeskukselta bussilla kohti Helsinkiä. 
Matka sujui bussissa leppoisasti jutellen ja säätäen. Pian olimmekin jo Helsingin satamassa 
odottamassa laivaan pääsyä. Laivaan päästyämme, menimme tarkastamaan hyttimme ja 
kiertelemään laivassa. Söimme buffetissa, tutustuimme muihin suomen leirilippukuntien 
partiolaisiin ja illalla menimmekin laivan "yökerhoon" laulamaan karaokea porukalla ja 
viettämään aikaa. Hytteihin piti mennä klo 23 aikaan (harvapa sitä aikaa noudatti, vaan lähti 
hiippailemaan käytäville). Aamulla herättyämme oli vielä vähän aikaa kiertää laivassa ja 
käydä syömässä, kunnes laiva olikin jo rantautunut Tukholmaan. 
 
 
Vietimme koko päivän Tukholmassa vapaan ohjelman parissa. Kävimme Veran, Lauran ja 
Veeran kanssa katsastamassa keskustan kaupat ja Vaasa-museossa. Illalla olikin aika 
nousta taas bussiin ja suunnata kohti Jamboreen leirialuetta. Edessä oli 9 tuntia istumista ja 
välillä pieniä pysähdyksiä huoltoasemilla. 
 
 
Talsimme aamutuimaan rinkat selässä kohti leirialuetta. Ensivaikutelma leirialueesta oli 
sumuinen, heinikkoinen, erakoitunut, vanha lehmäpelto. Onneksi ensivaikutelma ei ollut 
pitävä, vaan se muotoutui aivan upeaksi paikaksi! Perille päästyämme aloimme heti 
pystyttää telttoja, ruokakatostamme ja vähitellen rakennella leiriporttia, aitaa, 



Kouvolan Salpasirkat  Oivitiili 2/11 

 

 

21 

ruoantekopaikkaa yms. Vähitellen paikalle alkoi valua enemmänkin väkeä ja eri maiden 
pikkuleirit alkoivat kohota. 
  
 
Olosuhteisiin nähden hyvin nukutun yön jälkeen saimme aamulla informaatiota 
leirikäytännöistä. Sitten lähdimme tutustumaan ulkomaalaisiin tuttavuuksiin ja kiertelemään 
leirialuetta, joka alkoi vaikuttaa siltä mitä olimme toivoneetkin. Illalla oli avajaisten vuoro ja 
ne olivatkin jotain niin hienoa! Uskomaton määrä ihmisiä, hienoja esityksiä, 
yhteenkuuluvuutta, lauluja ja leirin virallinen avaus. Avajaisten jälkeen meillä oli heti 
ensimmäinen aktiviteetti: yöllä suoritettava ”dream”, jossa kuljimme lyhdyin valaistussa 
metsässä ja ohjeiden mukaan etsimme itseämme. Sieltä päästyämme raahauduimmekin 
väsyneinä n. klo 03-04 nukkumaan. 
 
 
Aamulla saimme onneksi nukkua 
pitkään ja kävimme herättyämme 
jälleen kiertelemässä ympäri aluetta 
etsien uusia tuttavuuksia. Mm. 
vieressämme majoittautuvista 
hollantilaisista tuli hyviä ystäviä 
meille. Leirillä teimme kaikki ruoat 
itse vartioittain. Jokaisen vartion tuli 
hankkia itse ruoka-aineet Jamboree-
ruokakaupasta pistekortilla. Koko 
päivä oli vapaata ohjelmaa ja 
kävimme katsastamassa suihkut, 
Jamboree-kaupan, kahviloita ja 
muita "nähtävyyksiä".  
 
 
Seuraavina päivinä oli erilaisia pakollisia aktiviteettejä, joissa opittiin ja ratkottiin mm. kuka 
minä olen, kestävää kehitystä, maailman ongelmat -tyylisiä asioita. Aktiviteetit olivat 
suurimmaksi osaksi todella tylsiä ja ne kestivät klo 10.00–15.00. Iltapäivät olivat vapaita! 
Tällöin kävimme tutustumassa eri maiden "foodhouseihin" eli pieniin ravintoloihin, joissa 
tarjottiin kyseisen maan ruokia ja makeisia. Välillä Reetta ja Sanna tulivat vaihtamaan 
kuulumisia (lainaamaan kynsilakan poistoainetta...). Leirillä oli mahdollista käydä ns. 
spontaaneissa aktiviteeteissä, jota olivat mm. surffaus elektronisten tekolaineiden päällä, 
kiipeäminen ison heinäpaalikasan päälle ja sieltä vaijerilla alas laskeutuminen, puinen tivoli 
(jossa oli mm. puusta tehty maailmanpyörä) ja muita hauskoja tehtäviä. Yöllä suurin osa 
nukkui, jotkut taas kävivät öisillä hiippailuretkillä... 
 
 
Maanantaina 1.8 oli aika mennä haikille eli vaellukselle. Homma toimi niin, että menimme 
vartioittain busseihin ja bussit veivät meidät sattumanvaraisesti eripituisten matkojen 
päähän. Sieltä oli tarkoitus kävellä bussin luo, joka vei takaisin leirille. No, huonolla tuurillani 
vartioni sai 16 km:n matkan, joka oli kuljettava yhdessä ruotsalaisen vartion kanssa! 
Haikilta muistuvat erityisesti mieleen ruotsalaisten alituinen jälkeenjääminen, väärään 
suuntaan kulkeminen n. 2 km, lehmäaitauksen läpi hiipiminen, hienot maisemat ja se kun 
tajusimme olevamme samassa aitauksessa sonnien kanssa... Haikista selvittiin ja takaisin 
päästyämme juoksimme heti suihkuun. 
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Päivät kuluivat ihan huomaamatta, mutta 
nauttien. Torstaina 4.8. oli kulttuuripäivä, 
jossa jokainen pikkuleiri tarjosi maansa 
ruokia ja piti vapaavalintaista ohjelmaa. 
Kiersimme sitten lautasien kera 
maistamassa mm. italialaista, 
meksikolaista, japanilaista ja sveitsiläistä 
ruokaa. Meidän leirilippukuntamme tarjosi 
hapankorppua ja turkinpippureita 
(ulkomaalaiset eivät tuntuneet pitävän 
turkinpippureista, sillä pikkuleirimme portin 
jälkeen tie oli täynnä syljeskeltyjä 
turkinpippureita). Esitimme myös 
harjoittelemamme Suomi-näytelmän 
ulkomaalaisille katsojille. Päivä huipentui 
show:hun päälavalla, jossa oli jälleen hienoja esityksiä, musiikkia ja kaikki olivat 
pukeutuneet oman maansa paitoihin, takkeihin, hattuihin ja mitä nyt kullakin maalla oli 
"tunnuksenaan".  
 
 
Ennen kuin huomasimmekaan, päivät olivat käymässä vähiin ja oli aika alkaa purkaa leiriä 
ja pakata kamppeita. Leiri huipentui päättäjäisiin, jotka oli jotain niin hienoa! Näin Ruotsin 
kuninkaan taputtamassa polviaan ja pitämässä puhetta, hienoimman ikinä näkemäni 
ilotulituksen (joka valitettavasti puhkaisi sadepilvet ja lopuksi satoikin...), Europe-bändin ja 
liudan muita upeita esityksiä. Viimeinen yö oli siis edessä ja oli aika tehdä partiopiloja 
muiden maiden leirilippukunnille...  
  
 
Leirillä jokainen päivä oli erilainen ja hieno. Sain paljon upeita ulkomaalaisia ja suomalaisia 
ystäviä, joista erityisesti mieleen jäivät hollantilaiset, joiden kanssa vietimme paljon aikaa 
mm. pelaten korttia ja jalkapalloa. He yrittivät opettaa kieltään meille ja halusivat oppia 
myös suomea. Mieleen jäi myös libanonilainen turvamies ja sveitsiläinen poika, joka 
kuunteli Eläkeläiset-yhtyettä ja osasi sen koko tuotannon ulkoa. Muistelen myös 
saksalaisia, joiden kanssa vietimme myös melko paljon aikaa sekä ruotsalaisia, jotka eivät 
suostuneet puhumaan suomalaisille. 
 
 
Leiri oli upea ja sanoinkuvaamattoman hieno kokemus! Jos jossain oli parantamisen varaa, 
niin leirin tiettyjen asioiden organisoinnissa ja sää olisi välillä voinut olla parempi. Sain myös 
vaihdettua Suomen joukkueen takin meksikolaisten sombreeroon ja huivini italialaisten 
huiviin  Lähtisin Jamboreelle koska vain uudestaan ja se on muistoissani toivottavasti 
aina. Seuraava jamboree siis odottaa Japanissa 2015! 
 
 

T: Aino 
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Salpasirkkojen viikkotoiminta 
 
Uusi toimikausi on taas pyörähtänyt käyntiin. Salpasirkoissa on nyt viikkotoimintaa 
sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille. Kaikkiin ryhmiin on mahdollista ottaa myös uusia 
partiolaisia! Eli markkinoi ihmeessä partioharrastusta tuttavillesi! 
 
Myös samoajatoiminta saadaan toivottavasti käyntiin yhteistyössä alueen muiden 
lippukuntien kanssa. Olisitko sinä yli 18-vuotias kiinnostunut toimimaan lippukuntamme 
samoajien luotsina? 
 
 
SUDENPENNUT (7-9 v.) 
 

Oravat 
 

Kokousaika: ti klo 16.30-18.00 
Laumanjohtajat: Mari Järvinen p. 050 910 0589 

Sanna Laukkanen p. 050 573 3797 
Minna Lappalainen p. 040 841 3694 

 
  
 
SEIKKAILIJAT (10-12 v.) 
 

Hattivatit 
 

Kokousaika: to klo 17.30-19.00 
Vartionjohtajat: Laura Purhonen p. 040 356 6969 

Miia Siren p. 040 867 5352 
Vera Tommola p. 045 130 3371 
Aino Uutela p. 044 031 9970 

 
  
 
TARPOJAT (12-15 v.) 
 

Termiitit 
 
Kokousaika: ke klo 17.30-19.00 
Johtajat: Veera Uutela p. 050 590 0748 

Minna Siren p. 040 726 2744 
 
 
SAMOAJAT (15-17 v.) 
 

Ei säännöllistä viikkotoimintaa. 
HUOM! Ryhmälle etsitään aikuista luotsia! 
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8.9. Johtajakahvila piiritoimistolla klo 17.30-  
Aiheena ansiomerkit. 
 

 
Partiojohtaja peruskurssi 
Puuttuuko huivistasi Osmonsolmu? Eikö huivi meinaa pysyä kaulassa?  
 Hanki itsellesi hieno nahkainen Osmonsolmu ja tule Partiojohtajan 
peruskurssille 14.–16.10 ja 25.–27.10.2011. Partiojohtaja kurssi on suunnattu 
18 vuotta täyttäneille partiojohtajan aluille. Kurssilla opit Partiojohtamisen 
perustaitoja hyvässä seurassa. Ilmoittautumiset allergioineen piiritoimistoon 
30.9 mennessä. Lpk maksaa osallistumismaksun 80 euroa. Jos ilmoittaudut 
kurssille, ilmoita asiasta myös Marille! 
 

Hohtokeilaus-ilta vaeltajille ja samoajille 23.9. klo 18 Kotkan 
keilahallissa 
Hinta 17e/pää maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä piirin tilille 
313130-1117944. Ilmoittautuminen allergioineen Heikille 21.9 
mennessä osoitteeseen heikki@olkku.net. Luvassa keilankaatoa ja 
ratkiriemukasta illan viettoa! 

 
 
23.–25.9. Lippukunnan syysretki, POWERI 2011  
Tule lataamaan akut täyteen iloista partioenergiaa syksyn 
energisimmällä retkellä! Katso lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet sivulta 18. HUOM! Viimeinen 
ilmoittautumispäivä 9.9. omalle ryhmänjohtajalle 
 
 
 

Piirileiri 2012 järjestetään Ruislehdonmäessä ensi kesänä. Leirin 
johtajana toimii Anssi Kellberg ja varajohtajana Heikki Olkku. 
Alaleirinjohtajia (18-v täyttäneet) etsitään parhaillaan ja 
leiriohjelman suunnitteluun sekä toteutukseen kaivataan samoajia. 
Mikäli kiinnostuit, ota yhteys Anssiin, p. 050 521 7516. 
 

 

mailto:heikki@olkku.net
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Partion jäsenmaksut uudistuvat! 
 
Tämän vuoden jäsenlasku lähetetään sähköpostilla niille yli 15-vuotiaille 
jäsenille, joiden sähköpostiosoite on Polussa. Yli 15-vuotiaat jäsenet: 
tarkistakaa Sanna Laukkaselta, että sähköpostiosoitteenne on polussa ja että 
se on ajantasainen! 
 

JohtajaKoulutus eli Joko (olet ajan tasalla?) 1-2.10.2011 
Joko kouluttaa ikäkausien johtajia (akeloita, sampoja ja luotseja). 
Tämän syksyn JoKo syventyy akeloihin ja sampoihin eli 
sudenpentujen ja seikkailijoiden ohjaajiin. Mukaan koulutukseen 
voit lähteä jos olet uusi akela tai sampo tai haluat päivitystä jo 
tuttuun pestiin. 
 
Ilmoittautumiset allergioineen piiritoimistoon 22.9 mennessä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro oletko sampo vai akela. Hinta 
40€ maksetaan piirin tilille ilmoittautumisen yhteydessä 313130-
1117944. 

 
 
21.10.2011 Piirin syyskokous Utissa 
 
30.10.2011 Lippukunnan syyskokous klo 13 
Virallinen kokouskutsu etusivulla! 
 
 

Vaikka syksy on vasta aluillaan, joulu ja joulukiireet kolkuttelevat pian 
oven takana. Tulevia mm. 
 

- Adventtikalenterikampanja. Kyseessä on vuoden tärkein 
varainhankintatempaus, joten kaikki aktiivisesti osallistumaan! 
- Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 
- Jouluaskarteluilta 
- Puurojuhla 
 
Näistä ilmoitellaan kololla jaossa olevilla lapuilla sekä nettisivuillamme 
myöhemmin syksyllä! 
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Pinnalla 8-12.6.2011 
 

Vihdoin se alkaisi! Kaikki salpasirkat odottelivat brankkarin pihalla, että pääsisivät lähtemään. 
Ainakin meistä hattivateista (edellisistä) kaikki olivat paikalla. Ja hyvä niin, koska partioleirit ovat 
paljon kivempia hyvällä ja suurella porukalla! Vihdoin pääsimme lähtemään kimppakyydeillä kohti 
Utin Tuuliniemeä, jossa kesäleiri tänä vuonna järjestettiin yhdessä Utin pilvenveikkojen, Kouvolan 
nuotiosissien, Kouvolan siniveikkojen ja Kantviikin tulentekijöiden kanssa. 
 
Perillä ollaan! Matka meni yllättävän nopeasti, kun oli hyvää seuraa. Hieman kuuma vain oli. Kun 
kaikkien rinkat ja muutkin tavarat oli saatu raahattua leiripaikalle, ohjelma alkoi.                   
Ensimmäisestä päivästä ei kovin paljon muistikuvia ole. Sen kyllä muistan, että nopeasti päivä 
meni. 
 
Ensimmäinen yö oli aivan hirveä! Nukuimme puolijoukkueteltoissa, joissa oli keskikesällä liian 
valoisaa nukkua ja hirvittävästi hyttysiä. Oli inhottavaa kuunnella hyttysten ininää koko yö!! Lähes 
kaikki (minä mukaan lukien) nukkuivat vain muutaman tunnin. Aamulla heräsimme väsyneinä ja 
täynnä hyttysten puremia. Menimme aamupalalle, jonka Eila oli valmistanut. Eila toimi koko leirin 
ajan leirikokkina! Aamiaisen jälkeen pesimme hampaat ja menimme puuhaamaan jotakin kivaa. 
 
Toisena yönä ymmärsimme tukkia teltan reiät ja muutenkin tapoimme hyttyset, jotka telttaan olivat 
päässeet. Hyttysiä ei sinä yönä ollut paljoakaan teltassamme, joten nukuimme aika hyvin. Yöllä oli 
vain ollut pientä häslinkiä, kun Sarah oli kävellyt ympäri telttaa ja varastanut Matleenan tyynyn. 
Sen jälkeen Salla oli vielä mennyt nukkumaan Sarahin makuupussille. Jotkut puhuivat myös 
unissaan, esim.Tuuli... 
 
Neljän päivän aikana ehdimme tehdä kaikkea kivaa! Uimme kovasti, koska oli aika lämmin ja leirin 
teemana oli vesiteema. Harjoittelimme myös vesipelastus- ja ensiaputaitoja, teimme kivitöitä ja 
kävimme melomassa ja jollaamassa. Valmistimme yhdessä myös leirimerkit. Leirimerkki oli 
punavalkoinen pelastusrengas, joka tässä tätäkin tekstiä kirjoittaessa roikkuu partiohuivissani. 
 
Isommat leiriläiset rakensivat kanooteista ja laudoista melottavan lautan. Yöksi lautalle pystytettiin 
teltta, jossa he ainakin osan yöstä nukkuivat. Myös kolme uutta salpasirkkaa, Miia, Mandi ja Riina, 
lausuivat tarpojan lupauksen. 
 
Viimeisenä iltana järjestettiin leiriolympialaiset, joissa taisi olla viisi erilaista lajia. En enää muista 
kuka olympialaiset voitti, mutta ei ainakaan meidän ryhmämme. Palkinnonjaon jälkeen oli 
viimeinen iltanuotio, jolla paistoimme lettuja. Sitten menimme nukkumaan. 
 
Seuraavana aamuna pakkasimme, söimme, pesimme hampaat ja sitten lähdettiin kohti Kouvolaa. 
Oli kiva leiri ja oli myös mukavaa tutustua muidenkin lippukuntien partiolaisiin. Myös sää suosi, oli 
lämmintä ja aurinkoista. Sitten vain seuraavaa leiriä odottelemaan!!!!! 
       

T:Siiri (entinen hattivatti) 
 

Iltanuotiolla esitetty adjektiivi-tarina: 
 

”Tyhmä leirimme on sujunut sählästi. Leirillä olivat mukana löllerot Utin Pilvenveikot, kukikkaat Siniveikot, 
märät Nuotiosissit, pehmeät Kantviikin tulentekijät ja me, hankalat Salpasirkat. Leirin vesiteema on ollut ihan 
pussitettu. Yömme ovat olleet grillattuja. Hiekkainen Sarah käveli unissaan ja otti ihanan Matleenan nopean 
tyynyn. Sen jälkeen plösö Salla oli nukkunut Sarahin kauniilla makuupussilla. Muuten nukuimme 
sydämellisesti, eikä kovat itikatkaan häirinneet, toisin kuin ekana yönä. Eilen meillä oli särmikästä ohjattua 
vesiohjelmaa ja kertasimme mukavia ensiaputaitoja. Lisäksi meillä oli kumisen Heikin ohjaamia 
lämmittelyleikkejä. Leikimme soikeata polttopalloa, taiteilimme rumilla sirkuskepeillä ja palloilla sekä olimme 
vihreää purkkista. Ohut Eila oli kokannut meille pyöreää ruokaa, jota saimme nauttia ohjelmien välissä. 
Kolme uutta partiolaista Miia, Mandi Ja Riina antoivat tylsän tarpojan lupauksen. Sen jälkeen paistoimme 
niljakkaita lettuja ja kävimme nukkumaan. Limainen leirimme loppuu parin kiltin päivän päästä.” 
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Yllätysretki Kirjokivelle 

 

Kouvolan Salpasirkat järjestivät yllätysretken 3. heinäkuuta. Bussi lähti aamulla 

Kouvolan linja-autoasemalta kohti tuntematonta määränpäätä. Bussissa oli hirveä 

puheensorina. Määränpäämme oli yleinen puheenaihe bussissa. Kaikki salpasirkat 

huomasivat, että käännyimme Valkealan ABC:n kohdalta vasemmalle. Nyt se 

puheen sorina vasta alkoikin. Lopulta tarkkaavaiset partiolaistytöt huomasivat 

Kirjokiven kyltin. 

 

Bussi pysähtyi Kirjokivenkartanon kohdalle ja partiolaiset katselivat 

hämmästyneenä ympärilleen. Veimme tavarat saunatiloihin ja lähdimme 

kävelemään. Kävelymme ensimmäinen kohde oli Elvingin näköalatorni. Jokainen 

pääsi halutessaan torniin katsomaan kaunista Repoveden kansallispuiston 

maisemaa. Sen jälkeen rämmimme läpi metsän ja yksi aikuisista näki hirven. 

 

Pääsimme pysähdys paikalle, jossa kahlasimme matalassa vedessä ja söimme 

eväitä. Sitten lähdimme kävelemään junaradan viertä pitkin kohti kartanoa. Vaikka 

osa salpasirkoista olisi halunnut junan menevän ohi kävellessämme radan 

vierustaa pitkin, toive ei kuitenkaan toteutunut. Olimme kävelleet jo jonkin aikaa 

kunnes pysähdyimme kappelin kohdalle. Se oli pieni ja raihnainen. 

 

Sen jälkeen kävimme uimassa ja saimme kuulla Kirjokiven historiasta. Se oli 

mielenkiintoista. Meille kerrottiin esim. mitä kasveja ja eläimiä Rudolf Elving oli 

tuonut kartanolle. Sitten pääsimme uimaan, mitä olivat lähes kaikki odottaneet. 

Miia, Mandi ja Riina uivat Lehmäkivi nimiselle kivelle ja löysivät sieltä kalojen 

ruotoja. Ruoan jälkeen lähdimme kohti Kouvolaa ja hyvästelimme samalla 

Kirjokiven kartanon. Retki oli mukava vaikka seuraavana päivänä jalat olivat aika 

monella kipeät kaikesta siitä kävelemisestä. Oli se kyllä sen arvoista.  

 

                                                                                             T: Riina, Mandi ja Miia        
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Rauhanpäivä / Fredsdagen / Day of peace   

 

 

Aikaisemmin partiolaiset viettivät rauhanpäivää syyskuun 

kolmantena tiistaina. Nykyisin partiolaiset ovat omaksuneet YK:n 

rauhanpäivän 21.9. myös partiolaisten rauhanpäiväksi. 

Rauhanpäivää vietetään maailmanlaajuisen tulitauon ja 

väkivallattomuuden merkeissä.  

 

 

Rauha ei tarkoita pelkästään sodan puuttumista, vaan myös mielenrauhaa, työrauhaa, 

sovussa elämistä. Myös ennakkoluulojen torjuminen, tasa-arvon edistäminen ja 

oikeudenmukaisuus kuuluu rauhaan. Rauhanpäivä on kansainvälinen ja perinne 

partiolaisten rauhanpäivästä on tullut naapurimaastamme Ruotsista.  

Miten rauhanpäivää voi sitten viettää? 

 

 

Rauhanpäivän viettotapoja on pienistä teoista suuriin tapahtumiin. 

Jo pelkkä rauhan merkityksen miettiminen on yksi rauhanpäivän 

viettotavoista. Kynttilän sytytys, kaverille koulussa annettu työrauha tai 

jokin mukava teko perheenjäsenelle voi riittää rauhanpäivän 

viettämistavaksi. 

 

 

Rauhallista rauhanpäivää kaikille!  
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Tule lataamaan akut täyteen iloista partioenergiaa syksyn energisimmällä retkellä! 

POWERI 2011 

Jaalan kesäkodilla 23.-25.9.2011. 

Lähtö kimppakyydein Käpylän kirkolta perjantaina klo 17 ja paluu samaan paikkaan sunnuntaina n. 

klo 14. Pakkaa mukaan: 

 Ulkoiluvaatteet 

 Sadeasu ja kumisaappaat 

 Villasukat (mielellään kahdet) 

 Pipo ja lapaset 

 Vaihtovaatteet 

 Muistiinpanovälineet 

 Makuupussi (sekä makuualusta ja tyyny halutessasi) 

 Ruokailuvälineet (lusikka, haarukka, veitsi, särkymätön muki ja syvä lautanen kangaspussissa) 

 Yöpuku 

 Unilelu 

 Pyyhe 

 Hammasharja ja -tahna ja muut peseytymisvälineet 

 Henkilökohtaiset lääkkeet ym. 

 Partiohuivi 

 Puukko 

 Taskulamppu (+varaparistot) 

 Tulitikut 

 Paljon iloista retkimieltä!  

Yövymme sisätiloissa. Ethän ota isoja määriä karkkia tai muita eväitä mukaan(pieni karkkipussi tai 

suklaapatukka on ok). Retkellä saa riittävästi ruokaa, joten ei tarvitse pelätä energian loppuvan. 

Jätäthän mp3-soittimet yms. turhat energiasyöpöt kotiin. Myöskään kännykkää ei välttämättä tarvitse 

mukaan. Retkellä on käytössä lippukunnan puhelin, numero 040 718 1687. Samaisesta numerosta voi 

myös kysellä tarvittaessa lisätietoja jo ennen retkeä. Retkimaksu 20 € (sisaralennus 5 €) maksetaan 

lippukunnan tilille: 313130-1255801. 

leikkaa tästä 

Tyttäreni ___________________________________________________ saa luvan lähteä Kouvolan Salpasirkkojen 

syysretkelle 23.-25.9.2011. 

Allergiat, erikoisruokavaliot, lääkitys ym. 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________  

Voimme tarvittaessa auttaa kuljetuksissa  □  pe (kyytiin mahtuu _____ hlö)   □ su (_____ hlö). 

Puhelinnumero: __________________________________ 

Allekirjoitus: ______________________________________________________________________ 

Palauta lappu ryhmäsi johtajalle 9.9. mennessä! (Johtajat, palauttakaa laput Katsulle 11.9. mennessä!) 


