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Pääkirjoitus 
Olette brändättyjä Salpasirkat! 

Olen partiolainen, siis aina valmiina. Mitä partiosta ajatellaan? Mitä 
sinä ajattelet? Mitä ei-partiolainen ajattelee?   

Brändi tarkoittaa mielikuvia tietystä asiasta. Äidin saa kokiksi leirille 
brändäämällä leirikokinpestin: kiitokseksi huudetaan ja huomaamatta 
saa raitista ilmaa ja hyötyliikuntaa. Tarkoitus on korostaa positiivisia 
asioita, itikat ovat haaste. 

Uudessa pestissäni lippukunnanjohtajana haluan tukea parhaani 
mukaan lippukuntamme toimintaa. Tavoitteeni lippukunnanjohtajana 
on kehittää toiminnastamme yhä aktiivisempaa. Kannustetaan 
brändäyksen avulla jokainen ottamaan vastuuta lippukunnan 
toiminnasta. Jatkossakin taataan laadukasta partio-ohjelma kun jopa 
kyydityksissä auttavat vanhemmat muistavat, että kotiseutumatkailu on 
ihan mukavaa. 

Tehdään yhdessä parasta partiota. Jokaisen panos on yhtä arvokas, niin 
johtajan kuin sudenpennunkin. 

Loistavaa partiovuotta 2013! 

Lippukunnanjohtaja Sanna 

---   www.kss.partio.net   --- 
Päätoimittaja: Sari Laakso 

Toimitussihteeri: Sari Laakso 

Toimituskunta:  Sanna Salu,  

Mari Järvinen, Seikkailija-ryhmä 
Murmelit 

OIVITIILI 1/2013 

32. vuosikerta 

Ilmestyy 11.1.2013 

Painos 90 

Julkaisija: Kouvolan Salpasirkat ry. 

Oivitiili 2/13 ilmestyy 15.4.2013 Deadline 28.3.2013 

Lähetä juttusi osoitteeseen: oivitiili.kss@gmail.com 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 1/13 

OIVITIILI UUDISTUU 
Uunituoreen päätoimittajan tervehdys! 

Kuten varmaan jo huomasitkin, Oivitiili on kokenut ilme-muutoksen uuden 

innokkaan päätoimittajansa myötä, toivottavasti yleisön toiveita 

kunnioittaen. Ilmeen lisäksi, tänä vuonna lanseerataan Kouvolan 

Salpasirkkojen kotisivuilla www.kss.partio.net ilmestyvä Netti-Oivitiili, joka 

lisää ilmestymiskertoja aikaisemmasta kahdesta lehdestä viiteen lehteen! 

Näin ilmoittelu ja lippukunnan näkyvyys kasvavat, mutta kustannukset 

pysyvät aisoissa.  

Uuden ilmeen myötä, sekä melko uutena lippukunnan jäsenenä, halusin 

tässä ensimmäisessä lehdessä painottaa sitä keitä me olemme, ja miten 

olemme yhteydessä Suomen Partiolaisiin.  

SUOMEN PARTIOLAISET RY 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on World Association of Girl 

Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ja World Organisation of Scout 

Movementin (WOSM) jäsen ja maailman partioliikkeen ainoa edustaja 

Suomessa. Se on suomalaisen partiotoiminnan keskusjärjestö ja vastaa 

suomen- ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta. Suomen Partiolaiset vie 

WAGGGSin ja WOSMin tavoitteita eteenpäin ja huolehtii, että 

partiotoiminta Suomessa pysyy maailmanjärjestöjen periaatteiden 

mukaisena. Suomen Partiolaisten jäsenet kuuluvat molempiin 

maailmanjärjestöihin.  

Partiota harrastetaan lippukunnissa, joita Suomessa toimii noin 750. 

Lippukunnat jakaantuvat partiopiireihin, joita suomessa on yhteensä 

kymmenen. Piirien tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa ja 

mahdollistaa partion harrastaminen alueellaan. 

 (Lähde: http://www.partio.fi/tietoa-meista/suomen-partiolaiset) 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 1/13 

KYMENLAAKSON PARTIOPIIRI RY 
Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa 

perusteella kymmeneen partiopiiriin. Piirit tukevat lippukuntien toimintaa 

järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia sekä koordinoimalla alueellista 

yhteistyötä. Piirileirit ja erilaiset kurssit kokoavat alueen harrastajat yhteen 

ja edistävät partioyhteistyötä yli lippukuntarajojen. Alueensa toiminnasta 

piirit viestivät nettisivujen ja omien lehtiensä välityksellä. 

Kymenlaakson partiopiiri ry:hyn kuuluu Kouvolan alueella Kouvolan 

Salpasirkkojen lisäksi Siniveikot, Nuotiosissit, Kouvolan Tyttöpartio, 

Kelo-versot sekä Kouvolan Metsäveikot. Muita partiopiiriimme kuuluvia 

lippukuntia on 21 kpl, joista kattavan listan löytää Kymenlaakson 

Partiopiiri ry:n nettisivuilta: http://www.kymenlaaksonpartiopiiri.fi/ 



Suomen Partiolaiset ry  

Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 1/13 

Kymenlaakson partiopiiri ry 

   Kouvolan Salpasirkat          Siniveikot 

        Nuotiosissit           Kouvolan Tyttöpartio 

           Kelo-versot        Kouvolan Metsäveikot 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 1/13 

Kouvolan Salpasirkat ry on kouvolalainen tyttölippukunta. Se perustettiin 

vuonna 1959, joten toimintaa loputtoman tyttöenergian siivillä on koettu 

jo yli 53 vuoden ajan. Saplasirkoilla on säännöllistä viikkotoimintaa sekä 

varsin täyteläinen tapahtumakalenteri tapahtumineen, kisoineen ja 

koulutuksineen. 

 

Lippukunnan puheenjohtaja: Sanna Salu 

Lippukunnan varapuheenjohtaja: Sari Laakso 

Lippukunnan sihteeri: Marjo Lappalainen  

Lippukunnan muita hallituksen jäseniä: Reetta Ahosuo, Sanna 

Laukkanen, Minna Lappalainen, Vera Tommola 

 

Sivuilta 10-11 löydät Seikkailijaryhmä Murmeleiden tekemiä, heidän itse 

ideoimiaan haastatteluita, jotka he saivat esittää itse valitsemalleen 

henkilölle. Koska kukaan johtajistostamme ei osunut haastateltavien 

joukkoon, esittelemme tulevissa lehdissä johtajistoa hieman tarkemmin. 

 

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! 

KOUVOLAN SALPASIRKAT RY 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 1/13 

-ILMOITUS- 

16.-17.2. Lumiluola- ja hätämajoitusharjoitus samoajat/vaeltajat 

2.3. Kouvolan Salpasirkat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Käpylän 

kololla klo 11.00 

14.3  Johtajakahvila, Matalakynnys  

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.  

16.–17.3           Utin Taistelu, talvi SM-kisat, Utti (Kymenlaakson 

päiväsarjalaiset) 

Kymenlaakson Partiopiiri ry kutsuu kaikki yli 12-vuotiaat 

partiolaiset Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partiotaitojen 

talvi-SM-kilpailuihin Uttiin 16.–17.3.2013! Lisätietoja: 

http://kymenlaaksonpartiopiiri.fi/utintaistelu/ 

8.-10.3. Lumilinko vj – ikäiset 

14.2. n. 17.30-19.30 Johtajakahvila. Aiheena on kummilapsi ja 

kansainvälisyys yleensä. Mukana mm. entinen piirinjohtaja, viimeiset 

15v. Keniassa asunut Arja Harjula. Tervetuloa! 

24.2 Viimeinen ilmoittautumispäivä Utin taisteluun! 

Maaliskuu 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 1/13 

-TAULU- 
22.- 24.3. Pj-peruskurssi I-osa 

22.3.  Kymenlaakson Partiopiirin kevätkokous 

5.-7.4.               Pj-peruskurssi II-osa 

11.4.  Johtajakahvila 

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.  

13–14.4  Partio EA – kurssi – Lisätietoja tulossa lähempänä 

VIIKKOTOIMINTA 

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 

Huhtikuu 

28.3.  Seuraavan Oivitiilin juttujen deadline 

15.4.Oivitiili 2/13 ilmestyy Kouvolan Salpasirkkojen nettisivuilla! 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 1/13 

Haastattelija T, haastateltavana Tuula 

T - Oletteko partiossa?  

Tuula - Olen partiossa ja maksan 

jäsenmaksua. 

T- Mikä on partiolippukuntasi?  

Tuula- Kouvolan Salpasirkat 

T - Paras partioretkesi?  

Tuula - Karelia (Toim. Huom.: 

suurleiri Kolin maisemissa vuonna 

1979) 

T - Milloin aloitit partion?  

Tuula - Syksyllä 1971 

T - Lempivärisi?  

Tuula - Ruskea 

T - Huonoin retki?  

Tuula - Ei ole ollut huonoa retkeä. 

MURMELEIDEN HAASTATTELUITA 
Haastattelijat: S ja E, haastateltavana Johanna-rehtori: 

S ja E - Pidätkö partio aiheisista asioista esim. luonnossa

liikkumisesta? 

Johanna - Pidän tosi paljon. Liikun paljon luonnossa, lähes joka päivä. 

S ja E - Oletko koskaan kokeillut / harrastanut partiota? 

J- Ei ole ollut mahdollisuutta, mutta tunnen paljon partiolaisia. Nyt 

vanhemmalla iällä koen sen olevan tarpeellista. 

S ja E - Miten ammattikasvattajana näet partion vaikuttavan lapsiin? 

J - Siellä varmaan oppii toimimaan toisten ihmisten kanssa ja tietysti 

opitaan taitoja ja tietoja joita tarvitsee. 

Haastattelija Hilla, 

haastateltavana Roosaliina 

H – Oletko partiossa? 

Roosaliina – En enää. 

H – Mikä oli partiossa 

kivointa? 

Roosaliina – Retkeily. 

H – Onko partio 

opettavainen harrastus? 

Roosaliina – Kyllä! 

H – Mitä mieltä olet 

partiosta? 

Roosaliina - Partio on oikein 

hyödyllistä elämän kannalta. 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
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Haastattelijat S ja E, haastateltavana toimittaja-kirjailia Juha: 

S ja E - Onko sinulla yhtään juttua partiosta? 

J - Olen tehnyt kaksikymmentäviisi vuotta toimittajan hommia ja nyt 

olen urheilutoimittaja joten meidän osioon partio ei kuulu, mutta 

Salpasirkat on sydäntä lähellä. 

S ja E - Entä kirjaa? 

J - En itse asiassa, mutta miksi ei tulevaisuudessa. Ja jos sellaisen teen 

ovathan Salpasirkat aina valmiina auttamaan? 

S ja E - Aina valmiina! 

S ja E - Muistatko hyviä partiokokemuksia? 

J - En varsinaisesti muuta kuin, että siellä oli mukava ja leppoisa 

meininki. Partio on hyödyllinen harrastus, jossa oppii kaikkea tärkeää. 

Suosittelen. 

S ja E - Mitä hyötyä partiosta on? 

J - Leirit, yhdessä olo ja yhdessä tekeminen. 

Haastattelija L, haastateltavana Kiia 

L – Mikä on Murmeleiden tunnus? 

Kiia – Mur mur mur eli mukava 

kaveri! 

L – Mikä on partion tunnusväri? 

Kiia – Sininen 

L -  Mukavin partiomuisto? 

Kiia – Liukuleirillä käytiin 

pulkkamäessä. 

L – Lempiruokasi leirillä? 

Kiia – Riisi, kana ja spaketti. 

Haastattelija H, 
haastateltavana Hilla 

H – Oletko partiossa? 

Hilla – Kyllä. 

H – Onko sinulla 
partionimeä? 

Hilla – On, LAKKA. 

H – Onko partio mielestäsi 
liikuntaharrastus?  

Hilla – Välillä, jos juostaan 
ulkona. 

H- Paras partiokokemuksesi? 

Hilla – Pinalla Leiri 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
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TOUHUTIILI 
Miten pukeutua mihinkin säähän? 

Piirrä hahmoille oikeanlaiset ulkoiluvaatteet! 
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Etsi kissalle turvallinen reitti heikkojen jäiden läpi kololle. Varo tähdellä 

merkittyjä alueita missä jää on heikkoa! m heikkoa!

KOLO 

JOEN SUU 

SILLAN ALUS 

VIEMÄRIN 
SUU 

VIRTA-
PAIKKA 

RAILO 
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Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia itsellesi ikioma lippukunnan nimellä ja logolla 
varustettu huppari. Painatukset sijaitsevat selässä hupparin väristä riippuen joko 
mustalla tai valkoisella. Huppareita on satavilla kolmea eri mallia. 
  
Malli 1 on perushuppari, jossa etutasku ja huppu kiristysnauhalla.  Huppari on 
malliltaan unisex ja se on materiaaliltaan 65% puuvillaan ja  35 % polyeeteriä. 
Hupparin sisäpinta on harjattu. Värivaihtoehtoina ovat valkoinen, punainen, 
keskisininen, tummansininen, vaaleanharmaa ja musta. Kokovaihtoehdot ovat XS-
3XL. Hupparin hinta on 15.00 €.  
 
Malli 2 huppari on naisten mallinen huppari, missä on täyspitkä metallinen vetoketju 
ja etutasku. Hihojen ja helman suussa ovat resorit. Hupparin materiaali on 80% 
puuvillaa ja 20% polyesteria ja sen sisäpinta on pehmeäksi harjattu. Värivaihtoehdot 
ovat: valkoinen, tummansininen, vaalea harmaa, tummanharmaa ja musta. 
Kokovaihtoehdot ovat 36/S-42/XL. Hupparin hinta on 35,00 €. 
 
Malli 3 on hupullinen lasten collegepusero, jossa etutasku. Helmassa ja hihansuissa 
on joustinneuletta ja hupussa on kiristysnauha. Hupparin sisäpinta on nukattu ja se 
on materiaaliltaan 60 % puuvillaa ja 40 % polyesteria. Värivaihtoehdot ovat oranssi, 
pinkki, punainen, keskisininen, tummansininen, vaaleanharmaa ja musta. 
Kokovaihtoehdot ovat 110/120, 130/140 ja 150/160. Hupparin hinta on 19.00€.  

Alla kuvissa hupparimallit 1, 2 ja 3. 
 

SALPASIRKKOJEN HUPPARIT 
OVAT SAAPUNEET! 

Hupparin tilausohje: 
• Valitse huppari; malli, koko ja väri. 

• Maksa huppari Kouvolan Salpasirkkojen tilille FI54 3131 3001 2558 01. Laita maksun viitteeksi 
oma nimi ja salpasirkkojen hupparitilaus. 

• Laita ilmoitus Reetalle minkä mallisen, kokoisen ja värisen hupparin haluat. Ilmoitus tulee lähettää 
sähköpostilla osoitteeseen rentukka_85@hotmail.com tai tekstiviestillä numeroon 040 550 9674. 
Ilmoituksesta pitää käydä ilmi hupparin tilaaja eli kenelle huppari on tulossa (nimi ja lauma/vartio).  

• Tilaa huppari viimeistään 1.3.2013. 
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KERTAUSHARJOITUKSET 

 

- Kysy aikuiselta lupa ennen kuin menet jäälle. 

- Vältä jäällä vaaranpaikkoja missä jää on heikkoa: jokien suita, siltojen 

alustoja, virtapaikkoja, vedenalaisia kareja, railoja ja viemärien suita. 

- Jos putoat jäihin tai kaverisi putoaa jäihin, huuda koko ajan apua. 

- Jos auttajia on kaksi, toinen juoksee heti hakemaan apua. 

- Jos et jaksa kiskoa kaveriasi avannosta, auta häntä pysymään pinnalla 

kunnes apua tulee. 

- Tarjolla on usein paljon erilaisia pelastautimisvälineitä: kaulahuivi, pitkä 

keppi, airo, köysi, suksisauva, jääkaira… 

- Pelastaja ryömii ensin lähemmäs vedenvaraan joutunutta ja heittää 

hänelle pelastusvälineen.  

- Vedenvaraan joutunut ottaa pelastusvälineestä kiinni ja kiskoo itsensä 

ylös jäistä. Molemmat kierivät rantaan tulosuuntaa kohden, koska siellä 

jää kestää varmasti.  

- Vedestä pelastuneen tulee mennä nopeasti sisälle ja vaihtaa kuivat 

vaatteet päälle. 

KUINKA JÄÄLLÄ LIIKUTAAN TURVALLISESTI? 



16 

 


