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KOUVOLAN SALPASIRKAT RY:N SYYSKOKOUS 

Lauantaina 8.11. klo 16.00 Käpylän kololla 

 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. 

Lippukunnanjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali vuodelle 

2014 sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman 

hyväksyminen. 

 

 
Tervetuloa! 

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 
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Pääkirjoitus 

 
Joulu tulla jollottaa hitaasti mutta varmasti, siitä kielii erityisesti 
alkanut partiolaisten adventtikalenterikampanja. Tietenkin on 

mahdotonta jättää huomiotta kauppoihin ilmestyneet joulusuklaat, 
jouluvalot ynnä muut jouluhipstankeikat. 
 
Ensilumi tuli ja meni, joten onneksi vielä hetken kerkeää 

nauttimaan syksystä. Puissa on vielä hetken monenkirjavaa 
väriloistoa, joka yleisen vesisateen aiheuttaman harmauden 

keskellä loistaa kuin sata iloista pientä majakkaa. Kumpparit ovat 
kovasti muodissa, samoin kuin kaiken suojaava, kaiken lämmittävä 

ja kaiken hengittävä vaatekerta. Mikään ei maistu myöskään 
paremmalta kuin pienessä syyspakkasessa nautittu glögi ja nuotilla 
käristetty makkara. 

 
Juhlaankin on kaudella aihetta, osuvathan tähän ajankohtaan niin 
Pyhäinpäivä, Halloween kuin Kekrijuhlatkin. Lisäinfoa miksi, 

miten ja milloin näitä juhlitaan saat tämän lehden sivuilta. Nappaa 
Touhutiilestä myös ohjeet mukaan, miten askarrella hieno 

kurpitsalyhty, ilman kurpitsaa! 
 

Ihanaa syksyä ja alkavaa talvea! 
 
 

Päätoimittaja Sari 
 

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

Päätoimittaja: Sari Laakso 

Toimitussihteeri: Sari Laakso 

Toimituskunta: Reetta Ahosuo, 

Sanna Salu 

 

OIVITIILI 3/2013 

32. vuosikerta 

Ilmestyy 1.11.2013 

Painos 90 

Julkaisija: Kouvolan Salpasirkat ry. 

Oivitiili 5/13 ilmestyy 20.12.2013 Deadline 15.12.2013 

Lähetä juttusi osoitteeseen: oivitiili.kss@gmail.com 

http://www.kss.partio.net/
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YLLÄTYSRETKI 
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Kouvolan Salpasirkat ry 

Oivitiili 4/13 

Tämän vuoden yllätysretki järjestettiin kesäkuun alussa. Se olikin hyvin 

perinteinen yllätysretki, jollaiseen monet vanhemmat Salpasirkat 
tottuivat lapsina.  

 

Yllätysretkiaamu oli heleän kaunis ja päivästä tuli kuuma ja 
aurinkoinen, juuri sopiva yllätysretken ohjelmalle.  

Tänä kauniina aamuna pieni joukko salpasirkkoja ja muutama 

vanhempikin lähti kolon pihalta kohti seikkailua.  
 

Ajoimme autoilla Haukkajärven rantaan Uttiin, missä meitä odotti 

kanoottiseikkailu. Aluksi harjoittelimme kanoottien käyttöä ja 
melomista Sannan opastuksella. Tämän jälkeen suunnattiin meloen 

kohti järven selkää. 

 
Reippaan melonnan jälkeen saavuttiin Tuuliniemeen, missä saunottiin 

ja uitiin. Ruokailun jälkeen suunnattiin meloen takaisin autoille, jonka 

jälkeen jatkoimme matkaa kohti koloa. Yllätysretki oli leppoisa ja 
kaikilla oli mukavaa. Ehkäpä myös ensi vuoden yllätysretkellä on 

ohjelmassa jotain perinteisempää partiointia. 

 
Teksti: Reetta Ahosuo 

Kuvat: Sanna Salu 
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PartioPOP HELSINKI 7.9.2013 

 

Partio POP konserttia odotettiin pitkään ja hartaasti ja 7.9 tämä 

odotus viimein palkittiin Kouvolan Salpasirkoista lähti ryhmä 
aamusella kohti Helsinkiä ja liittyi paikalla odottavaan suureen 

konserttikansa joukkoon. 

 
Konsertin esiintyjäkaartiin kuuluivat Jukka Poika, rap-duo JVG sekä 

Isac Elliot. Pääesiintyjiä lämmitteli Helsingissä Helmi 2013 -

talvileiriltäkin tuttu Kapteeni Fäp Fäp & MC Viskaali. 
 

Hienon konsetin esiintyjät heittivät, toivottavasti tällaisia konsertteja 

nähdään lisää ensi vuonna! 
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Väkeä riitti PartioPOP konsertissa Helsingin Kaapelitehtaalla 7.9. Kuvat ottanut 
Janne Seppänen, lainattu sivulta:  http://www.partiojohtaja.fi/2013/09/09/partio-

pop-kerasi-pitkan-jonon-kaapelitehtaan-ulkopuolelle/ 

PARTIOMESTARI RATKESI 

Yle TV2:lla seitsemän viikkoa pyörinyt ja yli 
100 tuhatta katsojaa viikoittain kerännyt 

Partiomestari-sarja ratkesi lauantaina 21.9. 

tamperelaisen Pa-Han voittoon. Toisen sijan 

otti espoolainen Mustakurkku-uikut ja 
kolmanneksi pinkoi vesilahtelainen 

Rokkisienet. Partiomestarissa tarpojavartiot, 
eli 12–15-vuotiaiden partiolaisten joukkueet, ympäri Suomen mittelivät 

erilaisissa selviytymis- ja yhteistyötaitoja vaatineissa partiotaidoissa. 

 

Teksti: www.partio.fi 
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-ILMOITUS- 

LA 2.11 LEIKKIKURSSI Oletko laumanjohtaja, vartionjohtaja, 
lippukunnanjohtaja tai joku muu seremoniamestari? Tule viettämään 

mukava päivä lapsellisessa seurassa leikkien. Tämän päivän jälkeen 

sinulta löytyy aina sopiva leikki joka tilanteeseen! Tarkempaa tietoa 
ilmoittautuneille. 

Ilmoittautumiset  sähköpostilla piiritoimistoon 28.10. mennessä: 

piiritoimisto@kymenlaakson-partiopiiri.inet.fi   Osanottomaksu 10€ 

maksetaan ilmoittautumisen vahvistuksen jälkeen piirin tilille. 

PE 8.11 PIIRIN SYYSKOKOUS 

 
Kymenlaakson Partiopiiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 

perjantaina 8.11.2013 Kouvolassa Brankkarissa (vanha paloasema) 

Hallituskatu 9, Kouvola.  
Valtakirjojen tarkastus ja kahvit alkaen klo 17.30.  

Varsinainen kokous klo 18.00. 

 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat, mm. 

-        hyväksytään vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

-        valitaan toiminnantarkastajat 
-        valitaan piirin varajohtaja (erovuorossa Emilia Mänttäri UPV) ja 

piirihallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa alue Tiina 

Teittinen KK, ohjelma Annika Ukkola KRT, projektit Aatu Hyppänen 
UPV). 

-        muut mahdolliset asiat 

 
Viralliset kokouspaperit lähetetään lippukuntiin. 

 

Tervetuloa! 
 

Kymenlaakson Partiopiiri ry:n hallitus 

Lokakuu/Marraskuu 

15.10. ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA ON ALKANUT! 

Kurkkaa lisätietoja viimeiseltä sivulta! 

mailto:piiritoimisto@kymenlaakson-partiopiiri.inet.fi
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-TAULU- 

LA 9 – SU 10.11. ERÄTAITOKURSSI SAMOAJA-VAELTAJA 

Erätaitojen peruskurssi järjestetään Ruislehdonmäellä Saaramaalla. 
Kurssilla käydään läpi retkeilyn perusasioita, kuten majoittuminen 

erityyppisin majoittein, tulenteko, suunnistuksen perusteet, ruoanlaitto 

tulella ja trangialla sekä ensiapu. Kurssi alkaa Saaramaan parkkipaikalta 
lauantaina klo. 11 ja päättyy samaan paikkaan sunnuntaina klo 12. 

Kurssin hinta on 15e henkilöltä. 

Mukaan kantolaite, säänmukainen varustus (ml. kunnon kengät, 
vaihtovarusteet, pipot, hanskat...), yöpymisvälineet, juomapullo, 

mahdolliset omat lääkkeet, puukko, tulitikut, kompassi ja karttamuovi 

(jos löytyy), otsalamppu ja kaikki sellainen, mitä olet itse pitänyt 
tarpeellisena metsässä. 

Järjestävä taho tuo lounas-, illallis- ja aamiaistarpeet, mutta voit ottaa 

mukaan hieman välipalaa. 
Ilmoittautumiset Tommi Ratialle 2.11. mennessä osoitteeseen 

tommi.ratia@gmail.com, muista ilmoittaa mahdolliset allergiasi! 

VIIKKOTOIMINTA KÄPYLÄN KOLOLLA 

Sudenpennut 7-9 v.: ti 16.30-18.00 

Seikkailijat 10-12 v.: ti 16.30-18.00 

Tarpojat 12-15 v.: ti 18.00-19.30 

Samoajat 15-17 v.: Parittomien viikkojen torstait klo 17.00-18.30 

Kaikkiin ryhmiin otetaan uusia jäseniä, ilmoittautuminen paikan päällä! 

14.11 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. 

Marraskuu 

6.12. ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA PÄÄTTYY 

mailto:tommi.ratia@gmail.com
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PYHÄINPÄIVÄ, KEKRI JA 

HALLOWEEN – mitä missä milloin 
Tähän vuodenaikaan kuulee puhuttavan paljon Halloweenistä, 
Pyhäinpäivästä sekä Kekrijuhlista. Miten nämä kaikki voivat sattua 

samaan ajankohtaan ja mitä ihmettä niillä tarkoitetaan? Otetaanpa selvää 

juhlaperinteistä! 
 

HALLOWEEN (PYHÄINPÄIVÄN AATTO) 1.11 

 
Halloween sai alkunsa noin 3000 vuotta sitten. Pyhäinpäivän aatto oli 

alkujaan muinaisten kelttiläisten sadonkorjuujuhla, kaikkien pyhien ilta 

"All Hallow's Eve". Kuluneen vuoden aikana kuolleiden ihmisten 
sielujen uskottiin siirtyvän Pyhäinpäivän aattona joko taivaaseen tai 

manalaan. Keltit pukeutuivat naamiaisasuihin ja naamioihin, jotta 

kuolleiden sielut todella lähtisivät elävien maailmasta.  

Juhla kulkeutui irlantilaisten ja skotlantilaisten siirtolaisten mukana 
Yhdysvaltoihin 1800-luvulla ja maallistui. Eli Halloween ei ole alunperin 

amerikkalainen keksintö, eikä kurpitsalyhtyäkään tehty alunperin 

kurpitsasta, vaan lantusta tai nauriista. Niitä vaan ei ollut Ameriikan 
mantereella yhtä helposti saatavilla kuin kurpitsoita - sitä paitsi kurpitsa 

on toki näyttävämmän näköinen kuin nauris.  

Kurpitsalyhdyn juuret taas ovat irlantilaisessa kansantarinassa, joka 

kertoo Jack-nimisestä pahamaineisesta juoppolallista. Jackia ei huolittu 
taivaaseen – sen paremmin kuin manalaankaan – hänen ahneutensa ja 

umpikieron luonteensa vuoksi. Jack huijasi paholaista, jotta tämä ei 

saattaisi häntä kiusauksiin. Lopulta Jack sai paholaiselta hehkuvan hiilen 
ja työnsi sen nauriiseen. Tarun mukaan Jack kiertää yhä lyhtynsä kanssa 

etsimässä lepopaikkaa levottomalle sielulleen. Jack ilmestyi aina 

Halloweenin aikoihin, joten Jack O'Lantern -lyhdystä on tullut 
Halloween-juhlan symboli ja tavaramerkki. 
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PYHÄINPÄIVÄ 2.11 

Marraskuussa, vuoden pimeimpään aikaan 
vietettävä pyhäinpäivä on kristillinen 

pyhimysten, marttyyrien ja vainajien 

muistopäivä. Suomessa monet vievät 
edesmenneiden läheistensä haudoille 

kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia. Kotona 

voidaan myös sytyttää kynttilä läheisen 
muistoksi. Pyhäinpäivässä yhdistyvät 

kaikkien pyhien päivä ja kaikkien uskovien 

vainajien muistopäivä. Alkuaan ne olivat 
erillisiä juhlia. Muistelun kohteena ovat 

kristikunnan pyhät ja marttyyrit ja muut 

uskossa Kristukseen kuolleet. 

KEKRI 
Suomalainen sadonkorjuun juhla on Kekri, jota juhlitaan 

ajankohdaltaan vaihtelevasti sadonkorjuutöiden päättyessä. 1800-

luvulla tämä juhla vakiintui pyhäinpäivän yhteyteen. Sana kekri 
tarkoittaa viimeiseksi jäämistä tai jonkin päättymistä, ja kekri merkitsee 

myös vuoden vaihtumista. Sana esiintyy eräissä murteissa myös 

muodoissa köyri tai keyri. Sanaa kekri on vaihtelevasti käytetty 
merkitsemään myös pyhäinpäivää, myöhään syksyllä kylvettyä ruista, 

aavetta, mörköä tai pelätiksi pukeutunutta ihmistä. 

 
 

 
Kekri on sadonkorjuun juhla ja runsaalla 

ruoalla kestittäminen oli kekrinvietossa 
tärkeässä asemassa. Ennen vanhaan kekrin 

toisena päivänä lähdettiin ”kekriä 

kiertämään”. Kylissä liikkui seurueita, 
joissa oli mukana kekripukeiksi tai 

kekrittäriksi naamioituneita hahmoja ja 

jotka halusivat taloista kestitystä. Ilmeisesti 
merkittävin hahmo oli kekripukki, sarvekas 

ja pelottavan näköiseksi tarkoitettu olento. 

Kekripukki voitiin koota niin, että 
karhuntaljan tai vastaavan alla käveli kaksi 

miestä, kauhat sarvina, kirves kuonona ja 

pitkä varsiluuta häntänä. Olkia, turkkia ja 
naamareita käytettiin myös tässä 

rakennelmassa. 
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TOUHUTIILI 

ASKARRELLAAN KURPITSALYHTY TUOMAAN 

VALOA PIMEÄÄN HALLOWEEN-ILTAAN! 

TARVIKKEET 
 

- pienehköjä lasitölkkejä, esim. vauvanruokatölkkejä pieniin kurpitsoihin 

- keltaista tai oranssia paperia tai ohutta askartelukartonkia 

- teräväkärkiset sakset 
- liimapuikko 

 

OHJEET    

- Käytä viereisen sivun kurpitsakuvaa kaavana ja piirrä sen kuva 
keltaiselle tai oranssille paperille. Tietysti voit myös  piirtää kurpitsat itse 

vapaalla kädellä, jos haluat.    

- Leikkaa kurpitsat irti ääriviivoja myöten.    

- Leikkaa kurpitsalle silmät, nenä ja suu. Parhaiten tämä onnistuu pienillä 

ja teräväkärkisillä saksilla. 

- Liimaa kurpitsan puoliskot keskeltä kiinni lasitölkin molemmille 

puolille.   

- Jos reunat jäävät ikävästi auki, liimaa vielä kurpitsan posket kevyesti 

reunoista vastakkain. 

VAROITUS!   

Polta lyhtyjä vain tasaisella ja kuumuutta kestävällä alustalla. Laita 

tuikut lyhdyn keskelle niin, että liekki ei kosketa lasitölkin reunaa. Jos 

laitat vähän hiekkaa tölkin pohjalle, tuikut pysyvät paremmin paikallaan. 

Älä koskaan jätä lyhtyjä palamaan ilman valvontaa!  

 

Ohje: www.perhekerho.net 
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Tervetuloa suurjuhlaan Kouvolaan 7. - 8.6.2014! 

 
Suomen Partiolaisten Suurjuhla järjestetään noin 7 vuoden välein ja nyt se 
on ekaa kertaa Kymenlaaksossa. Odotamme Kouvolaan noin 10 000 
innokasta partiolaista ympäri Suomea. 

 
Lauantain ikäkausittaiset ohjelmapisteet valtaavat Kouvolan keskustan ja 
lähiseudun puistot, suuret juhlallisuudet kuuluvat pesäpallostadionilta ja 

Partiokylä rakennetaan keskelle Kouvolan kävelykatua. Partioparaati 

päättää tapahtuman sunnuntaina erittäin näkyvästi keskellä Kouvolaa ja 
pysäyttää keskustan liikenteen. Partiomainen majoitus järjestyy Kouvolan 
kouluilla. 

Tapahtuman käytännön järjestelyistä, organisoinnista, johtamisesta ja 
taloudesta vastaa Kymenlaakson Partiopiiri ry. 
 

Lippukuntien eka tietopaketti lähti syyskuussa. Nyt kuulutetaan 
lippukunnista innokkaita Suurjuhla2014-yhteyshenkilöitä, jotka pukkaavat 
infoa Suurjuhlan ohjelmasta, toteutuksesta ja ennakkotehtävistä 

lippukuntalaisille, innostavat heitä osallistumaan tapahtumaan ja tietysti 
myös toteuttavat lippukunnan ilmoittautumisen keväällä Polussa. 
Yhteyshenkilö olisi mieluusti yli 17v innokas partiolainen, joka on 
luonnollisesti itsekin lähdössä Suurjuhla-kokemuksia hakemaan! 

Yhteyshenkilöksi ilmoittaudutaan Polussa tapahtuman ”Suurjuhla2014-
yhteyshenkilöt” kautta. Ei kun mukaan! 
Et voi muuten välttyä piirilehtien ja muiden viestimien Suurjuhla-

tarjonnalta.  Ja  

Tulehan nykäsemään hihasta ja kysy lisää…. 
 

Suurjuhlan johtaja   Emilia Mänttäri  emilia.manttari @ partio.fi 

Projektipäällikkö   Elina Toimela   p. 050 5989 137, elina.toimela @ 

partio.fi 

Kymenlaakson partiopiiri ry    

Varuskuntakatu 8    
45100 Kouvola    
www.kymenlaaksonpartiopiiri.fi 

SUURJUHLA 2014 LÄHESTYY 
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ADVENTTIKALENTERIT OVAT TÄÄLLÄ! 

Joulu tekee kovaa vauhtia tuloaan ja sen myötä myös partiolaisten perinteiset 

adventtikalenterit! 
  

Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: 
adventtikalentereita on myyty jo 66 vuotta! Kalentereiden tuotto menee 

kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin myyntihinta on 7 €, 
josta lippukuntamme saa 2,70 € (partiopiiri 2,23 € ja keskusjärjestö 1,87 €). 

  

Lippukuntamme tavoitteena on hankkia toimintarahaa, jotta pystymme 

järjestämään jäsenillemme laadukasta toimintaa niin, että retkien ja leirien 

osallistumismaksut pysyvät kohtuullisina. 
  

Salpasirkkojen adventtikalenteriasiamiehen pestiä hoitaa jälleen Mari Järvinen. 

Kalentereita on jaossa Käpylän kololla ryhmien kokoontumisaikoina ja muina 

aikoina Marin kotona. Postitamme kalentereita myös kauempana asuville. 
Myyntiin otetuista kalentereista voi palauttaa 30 %, mikäli niitä ei saa kaupaksi. 

  

Kalenterit tulee tilittää 6.12.2013 mennessä, jolloin kaikki rahat myydyistä 
kalentereista ja myös myymättömät kalenterit tuodaan ryhmien johtajille tai 

kalenteriasiamiehelle. Rahat voi tilittää myös suoraan Kouvolan Salpasirkat ry:n 
tilille: 313130-1255801 

(Handelsbanken). 

  

 
 

 
Tonttuterveisin; 

  

Mari Järvinen 
p. 050 910 0589 

mari.jarvinen@pp6.inet.fi 

  

Myyjien sivusto: 
www.partio.fi/adventtikalenteri 

Markkinointisivusto: 

www.adventtikalenteri.fi 

mailto:mari.jarvinen@pp6.inet.fi
http://www.partio.fi/adventtikalenteri
http://www.adventtikalenteri.fi/
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