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5. 
 

 

 

 
Murmelit-seikkailijavartio oli ensimmäistä kertaa 

mukana piirin sudenpentu- ja seikkailijakisoissa ja tuli 
yhdentoista joukkueen kisassa hienosti viidenneksi! 

Hyvä tytöt!  
Joukkueessa kisasivat Henna, Emilia, Sara ja Hilla 

vahvistettuna Catalinalla sudenpentulauma 

Oravista.Tämän kevään kilpailu järjestettiin Haminassa 
ja sen teemana oli Ahdin valtakunta. 

 

ONNEKSI OLKOON MURMELIT! 
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Pääkirjoitus 

 Rakas päiväkirja, 

 

Nyt on jo keskikesä ja olen ehtinyt tekemään kaikkea perinteistä mitä 
kesään kuuluu. Varmaan pitää aloittaa lista alusta loppukesää varten.  

 

Toukokuun alussa kävin jo heittämässä talviturkin pois ja kaivoin 
toiveikkaana kesävaatteet varastosta. Sain kuitenkin vain kesäflunssan.  

 

Siitä toivuttuani olin kerännyt raajoihini jo aika paljon itikan puremia, 

kulkenut kuumilla kesäkaduilla, syönyt kesän ensimmäisen (ja 
viidennentoista) tötterön, pelannut tikkaa, nakellut mölkkyä alamäkeen, 

istunut nuotiolla, käynyt soutelemassa ja kalassa sekä popsinut suoraan 

pusikosta marjoja nassuun. Raparpereista kerkesin hilloakin keittää, ne 
kun on vähän kirpeitä suoraan raakana syötynä. 

 
Rusketusraidat on (väärässä paikassa tietenkin), pari rakkoa jalkaan 

tullut uusista sandaaleista ja useamman kerran olen nukahtanut  

onnellisena auringonläikkään. Rannalla se on vähän vaarallista, jos ei 
ole mukana hyvää ystävää, joka peittelee sinut huivulla suojaan 

auringolta. Ja grillaamalla on lähtenyt se kiljuvinkin nälkä. 

 
Telkkarista on tullut katsottua kaiken maailman kesäuusintoja puolella 

silmällä, kun toisella puolikkaalla on lukenut kesälehtiä ja ratkonut hiki 

päässä ristisanatehtäviä ja sudokuja. Samalla on muistellut menneen 
kevään tapahtumia, tarinoita ja turinoita ja kasaillut kokoon kivaa kesä-

Oivitiiliä teille kaikille!  

 
Kesäterveisin, Päätoimittaja Sari 

 

---   www.kss.partio.net   --- 

Päätoimittaja: Sari Laakso 

Toimitussihteeri: Sari Laakso 

 

OIVITIILI 3/2013 

32. vuosikerta 

Ilmestyy 31.7.2013 

Painos Internet 

Julkaisija: Kouvolan Salpasirkat ry. 

Oivitiili 4/13 ilmestyy 16.9.2013 Deadline 30.8.2013 

Lähetä juttusi osoitteeseen: oivitiili.kss@gmail.com 

http://www.kss.partio.net/
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KENKIS KEVÄTRETKI 20-21.4.2013 

Huhtikuussa Kenkis –kevätretki valtasi Kouvolan Urheilupuiston 

Kenkäkukkulan. Tapahtuma järjestettiin partioviikon kunniaksi 
yhteistyössä kouvolalaisten lippukuntien kesken. 

 

Retki alkoi lauantaina kello 9.00. Ensimmäiseksi paikalle saapuneet 
partiolaiset saivat tehtäväkseen pystyttää kolme puolijoukkuetelttaa 

yöpymistä varten. Kylmä yö ei pelottanut, vaikka olihan alkuviikolla 

paikalla ollut vielä hiihtoladut, koska teltoissa oli kamiinat ja leiriläiset 
olivat varautuneet hyvällä vaatetuksella. Paikan päällä kävivät myös poliisit 

katsomassa miten leiri alkaa muodostua.  

 
Telttojen pystytyksen jälkeen oli vuorossa ruokailu. Ja tietenkin, ryhmiin 

jaetut nelisenkymmentä partiolaista, pääsivät valmistamaan ruoan itse 

trangioilla. Leiriläisten iloksi, oman keittiön viereen ei tarvinnut rakentaa 
omaa huussia, vaan viereisen koulun vessoihin oli saatu avain lainaan.  

 

Kello 13.00 – 17.00 leiripaikalla pidettiin avoimet ovet kaikille 
kaupunkilaisille sekä leiriläisten sukulaisille ja tuttaville. Paikalla kävivät 

myös Kouvolan Sanomien toimittajat. 

 
Pitkin päivää ryhmät pääsivät kiertämään eri rasteja, joissa leiriläiset 

pääsivät kokeilemaan askartelutaitojaan, korikiipeilyn huimaavia 

korkeuksia, suunnistamista sekä paljon muuta. Iltaa odotettiin myös 
repuissa kannettujen karkkien syömistä varten.  

 

Päivän aikana leiriläiset myös valmistelivat kukin oman ohjelmansa vielä 
iltanuotiolle. Esityksissä päästiin nauttimaan musiikista, laulusta, 

teatterisesityksistä sekä yhteisleikeistä leiritulen loimutessa. Auringon 

laskiessa kaikki sitten siirtyivät  telttoihin nukkumaan. Hereille jäivät vain 
kaminatulia ja leirinuotiota vartioivat kipinämikot sekä päivystävät 

yövalvojat. Yöllä aluetta pitivät myös poliisit silmällä kierrostensa välissä. 

 
Sunnuntaiaamuna seurasi retken huipennus, eli partiolaisten kansallisen 

kirkkopyhän juhlistus Käpylän kirkossa. Leiriläiset pakkasivat aamulla 

tavaransa ja laittautuivat runsaan aamupalan turvin valmiiksi noin 
kilometrin siirtymiseen leiripaikalta kirkolle. Kirkossa pidetyn ohjelman 

jälkeen leiriläiset pääsivät kotimatkalle, kertaamaan leirin muistoja ja 

odottamaan seuraavaa karkkipäivää.  
 

Viereisellä sivulla Kouvolan Sanomien kuvasatoa tapahtumasta. 
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SALPASIRKKOJEN JOHTAJISTOA 

 

Pesti: Nallekarkit-tarpojaryhmän johtaja 
Sijainti: Kouvola 

 
Aloitin partion 9-vuotiaana Oravat-laumassa. Olen 

ollut sen jälkeen vartiolaisena pingviinit-vartiossa 
sekä johtajana Hattiwatit-seikkailijaryhmässä, 

Smukachut-seikkailijaryhmässä sekä nykyisin 
Nallekarkit-tarpojaryhmässä. Lisäksi kuulun Barbiet-

samoajaryhmään joka järjestää satunnaisia 

tapaamisia keskenään. 

Kiinnostuksen kohteet: leirit, retket, uudet ihmiset ja kokemukset 

 

Paras partiomuisto: World Scout Jamboree Ruotsissa kesällä 2011 ! 

 

PÄIVI PAIFFI PAANANEN 

 

Pesti: Rahastonhoitaja 
Sijainti: Amersfoort, Alankomaat 

 
Aloitin partiourani -91 Oravat laumassa. Lauman jälkeen rupesimme 

Marian kanssa vetämään Ilvekset vartiota, jossa meillä oli ihanat 
pikkuvartiolaiset. "Urani" aikana olen tominut erilaisissa pesteissä 

mm. hallituksen jäsenenä, sampona, jäsenrekisterinhoitajana ja 
nkyään vielä etänä rahastonhoitajana. Olen mukana Ilvekset vaeltaja 

porukassa, joka toimii satuinnaisen aktiivisesti ja erinäisin 

kokoonpanoin.   

Partiomatkaan on mahtunut jos jonkinmoisia 

leirejä, retkiä, kisoja, tempauksia, 

varainkeruuta, kursseja ynnä muita 
tapahtumia. Kaikkea on kokeiltu =) 

Kiinnostuksen kohteet: Vaeltaminen ja kv 

Paras partiomuisto: Ilvesten ja Ilesten reissut 

on aina ollut hauskoja ja tapahtumarikkaita. 

 

VERA TOMMOLA 
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Mitä tarkoittaa… 

Salpa? Salpa tarkoittaa lukkoa, säppiä, pönkkää tai hakaa. 

Sirkka? Sirkka on naisen nimi, mutta tarkoittaa myös reilua peliä, 

laulukaskasta sekä krikettiä. 

Oivitiili? Tätä olemme jo pitkään yrittäneet selvittää vaan emme ole 

täysin tyytyväisiä tuloksiin. Auta meitä ja lähetä arvauksesi Oivitiili-

sanan tarkoituksesta sähköpostiimme: oivitiili.kss@gmail.com . 

Parhaat arvaukset palkitaan! 

SANNA SANTTU LAUKKANEN 

 Pesti: vaeltaja-johtaja, toinen pohjoisen 
alueohjaajista 

Sijainti: Lahti/Kouvola 
 

Aloitin Oravat-laumassa Oulun Valppaissa vuonna 
1987. Oulussa ehdin olla Sylvesterit-vartiossakin 

kunnes muutimme Kouvolaan ja liityin 
Salpasirkkoihin Täin (Annin) vetämään Hylkeet-

vartioon. Kurssitusten jälkeen toimin jonkin aikaa Paulan kanssa 
vartionjohtajana ja sitten Oravien laumanjohtajana. 

Vaeltajaryhmämme Merihontit toimi aktiivisesti 90-luvun 
loppupuoliskolla, silloin kävin pj-kurssinkin. Jossain vaiheessa oli 

piirin kv-jaoston vetäjä ja lippukunnan hallituksessa. 

Vuosituhannen vaihteessa muutin Kouvolasta ja partioaktiivisuus jäi 

vuosikymmeneksi pelkälle jäsenmaksun suoritustasolle. Nyt olen 
työn puolesta palannut Kouvolaan ja toimin lippukunnan 

taustavoimissa ja autan mm. Oravien vetämisessä. Lupauduin myös 
Pohjois-Kymenlaakson toiseksi alueohjaajaksi. 

Kiinnostuksen kohteet: Monipuolisesti kaikkea. Kisoja, metsäretkiä, 
sudarien kanssa puuhastelua, tempausten järjestämistä ja 
ulkomaanreissuja sopivassa suhteessa. 

mailto:oivitiili.kss@gmail.com
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-ILMOITUS- 

2-4.8 KESÄLEIRI Järjestetän yhdessä Utin Pilvenveikkojen kanssa Utti-

Sippola suunalla. Lisätietoja tulossa lähempänä tapahtumaa. 

Yhteyshenkilönä Vera Tommola. 

24.8 LUONNONMUONAKURSSI Samoaja-vaeltajat, lisätietoa 

elokuun aikana. 

Elokuu 

10.8 KIRPPUTORI  Kouvolan vanhalla torilla klo 7.00 – 13.00.  

Saimme tänäkin kesännä kirpputorin järjestämisoikeuden Kouvolan 

vanhalla torilla. Tämä on tärkeä varainkeruumuoto meille, joten 

hyväkuntoista myyntitavaraa ja apujoukkoja otetaan  mielellään 

vastaan! Ilmoittautumiset Sanna Laukkaselle. 

18.8. Alustavien suunnitelmien mukaan tänä sunnuntaina pidettäisiin 

kaikille avoin AVAJAISILTANUOTIO. Lisätietoja tulossa elokuun 

alussa Salpasirkkojen nettsivuille: http://www.kss.partio.net/ 

Elokuun aikana suunnitellaan jo syksyä: lippukuntien tulee ilmoittaa 

v.2014 jäsenmaksut, adventtikalenteriasiamiehet sekä vuoden 2014 

yleiset suunnitelmat… Oletko valmis? 

30.8 Oivitiili 4/2013 juttujen deadline. Lähetä ne osoitteeseen: 

oivitiili.kss@gmail.com 
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-TAULU- 

7-8.9 SYYS PT-KISAT  

16.9 Oivitiili 4/13 julkaistaa niin paperiversiona kuin Kouvolan 

Saplasikkorjen nettisivuilla! 

VIIKKOTOIMINTA 

Huom! Nämä tiedot päivitetään elokuun alussa!  

Sudenpenturyhmä Oravat : ti 16.30-18.00 

Seikkailijaryhmä Murmelit: ti 16.30-18.00 

Tarpojaryhmä Nallekarkit: to 17.00-18.30 

Samoajaryhmä Barbiet ja Vaeltajat: kokoontumiset sovitaan erikseen 

12.9 JOHTAJAKAHVILA Aiheena Pt-kisat. Joka kuukauden toinen 

torstai n.klo17.30–19.30 pidetään piirintoimistolla johtajakahvila. 

Johtajakahvilat ovat ohjelmallisia iltoja, joihin ohjelman aiheet tulevat 

lippukuntien toiveista. Kahvia on tarjolla klo 17.30 ja ohjelmaosuus alkaa 

klo 18.00. Ohjelmaosuus kestää noin tunnin. Samalla käynnillä on 

mahdollisuus hoitaa myös toimistoasiat. 

Syyskuu 

Haminan Päivänpoikien ja Haminan Rantarillien partiokämpät 

tuhoutuivat Tarmolan hiihtomajan palossa täysin. Samalla paloivat 

myös lippukuntien kaikki retkeilytarvikkeet, partiokirjallisuus ja 
historiallinen materiaali. Lisää kuulemme varmasti kunhan lippukunnat 

toipuvat ensijärkytyksestään. 

TARMOLA TUHOUTUI TULIPALOSSA 
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PARTIOMESTARI ALKAA SYKSYLLÄ 

Yle TV 2:lla alkaa elokuussa uusi 
Partiomestari- televisiosarja. Suomen 

Partiolaisten ja Sotry of Sports- 

tuotantoyhtiön tavoitteena on tehdä 
viihdyttävä ohjelma, joka antaa partiosta 

ajantasaisen kuvan.  

Elokuun puolivälissä alkavassa 
Partiomestari- sarjassa tarpojavartiot 

kisailevat ohjelmaa varten järjestettävissä 

partiotaitokilpailuissa. Televisiossa 
pyritään näyttämään tsemppaava 

seikkailutarina siitä, mitä kisailijoille 
tapahtuu. 

Kymmenestä mukaan lähteneestä 

partiopiiristä valitaan jokaisesta yksi 

tarpojavartio. Valitut vartiot pääsevät 

kilpailussa ratkaisemaan toiminnallisia 
rastitehtäviä. Partiotaitokilpailujen 

mukaisesti vartiot eivät putoa kisasta 

matkan varrella. Siinä missä tyypillisesti 
tosi-tv-ohjelmat etsivät heikointa lenkkiä, 

Partiomestarissa voittaja selviää vasta 

lopussa. 

Lisäinfoa: 

http://www.partio.fi/uutiset/partiolaiset-

tahdittavat-syksylla-ylen-hittisarjaa 

 

 

Ohjelma-aika: 

Lauantaisin 10.8.2013 

alkaen, klo 09:00 

 

Uusinnat: 

Maanantaisin 

12.8.2013              

alkaen, klo 16:30 
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YLLÄTYSRETKI 

Koko vuosi on kuin piiri, joka pyörii pyörii 

pyörii. Kevät, kesä, syksy, talvi vuorotellen 

hyörii. 

 

Vaan kesä kaikkein parhain, kun 

yllätysretkelle pääsee. Ei tiedä minne, miten 

taikka kuinka, ja mitä sitä siellä oikein tekee. 

 

Väliin ei kuitenkaan jätetä, on retkellä jo 

pitkät perinteet. Hauskaa on aina ollut, 

ruokaa riittämin ja ympärillä jännityksen 

kääreet. 

 

Siispä reppu valmiiks ja reipas mieli mukaan. 

Lähdetään tuntemattomaan!Viekö tie 

kaupunkiin, järvelle vai metsälle, sen tiedät 

kun pääset perille. 

 

Vaan jos et ehtinyt kyytiin viimeiseenkään, 

haastattelu osallistujien ei kerro sen 

enempää. Eivät pihahda, hiisku eikä 

kehuskele, muutehan menis yllätys pilalle! 
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TOUHUTIILI 
Mitä voit kuulla veden alla? Jos laittaisit mikrofonin pinnan alle, mitä 

kasetille tallentuisi? Kalojen bublutusta, veden neitojen laulua, 

vesisirkkojen suihkinaa... Kirjota mikin ympärille kaikki nämä äänet. 
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Tunnistatko alla olevat vedessä viihtyvät oliot? 
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Lähde mukaan syksyn siisteimpään tapahtumaan, jossa nuotio loimuaa 
strobovaloina ja laulu raikaa reggae- ja rap-riimien voimalla. Syyskuussa myös ei-

vielä-partiolaiset kaverit saavat puraisun siitä, miten partiossa rokataan 

Turku Logomo 14.9. klo 17, Tampere Pakkahuone 8.9.klo17, Helsinki 
Kaapelitehdas 7.9. klo 17. 

 <http://www.partiopop.fi> Partio POP ´13 -hyväntekeväisyyskonserttikiertueen 

pääesiintyjinä kuullaan muun muassa kotimaisen reggaen ja hiphopin 

kärkiartisteja Jukka Poikaa ja Jare&VilleGallea. Lisää huippuesiintyjiä 
julkistetaan kevään aikana osoitteessa www.partiopop.fi. 

Partio POP´13 -liput ovat jo myynnissä!  Partiolaisille lipun hinta on edullisempi 

25 euroa (ovh. 30€). Kun partiolainen ostaa liput verkkokaupasta myös 
kavereilleen, saavat hekin lippunsa samaan jäsenhintaan. Partion jäsenyys 

todennetaan verkkokaupassa jäsennumerolla. Konserttikiertueen tuotot menevät 

kokonaisuudessaan partiotoiminnan hyväksi. 

“Nyt on oiva tilaisuus koota koko ystäväpoppoo kasaan nauttimaan huikeasta 

esiintyjäkaartista ja hyvästä fiiliksestä – ei-vielä-partiolaisia kavereita 
unohtamatta!” Suomen Partiolaisten varainhankinnasta vastaava Markus Vähä-

Piikkiö kannustaa. 

Suomen Partiolaiset järjestää konserttikiertueen yhteistyössä tapahtumatuottaja 

Eventia Oy:n kanssa. Lippukunnilla on mahdollisuus saada lisäalennusta, jos he 

tilaavat pääsylippuja yli 20 henkilön ryhmille suoraan Eventialta. Näin 
toimituskulut per lippu ovat vain 1 euron (ovh. alk. 2,50€). Koska pääsylippuja 

on myynnissä vain rajoitettu määrä per konsertti, lippukuntien tulee tehdä 

ryhmävaraukset 26.4.2013 mennessä. 

Lämppäriskaba partiobändeille! 

Partiolaiset ovat tunnetusti porukkaa, joilla pysyvät niin bongorummut, ukulelet 

kuin huuliharputkin menossa mukana. Lämppäriskaba tarjoaa partiobändeille 
loistavan tilaisuuden päästä lämmittelemään Partio POPin suurten areenoiden 

lauteita. Lämppäriskabaan ilmoittautuminen alkaa 1.3.  <http://www.partio.fi> 

partio.fi-nettisivuilla – pysykää kuulolla! 

Kyllähän Kymistä ainakin yksi bändi pitäisi areenalle saada! 

http://www.partiopop.fi/
http://www.partiopop.fi/
http://www.partio.fi/
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KERTAUSHARJOITUKSET 

JOKAMIEHENOIKEUDET 

Saat 

▪  liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa 

muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön 

otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat 
pellot ja istutukset) 

▪  oleskella tilapäisesti alueilla, missä 

liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä 

asumuksista) 

▪  poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia 

▪  onkia ja pilkkiä 

▪  kulkea vesistössä ja jäällä 

 
 

Et saa 
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle 

• häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä 

• kaataa tai vahingoittaa puita 

• ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta 
• häiritä kotirauhaa 

• roskata 

• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan 

lupaa 

• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia 
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