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Pääkirjoitus
Olen kotiutunut pari tuntia sitten seikkailijoiden ja tarpojien Ruska –16 -retkeltä. Pienten
päiväunien ja suihkun jälkeen tarkistan sähköpostin ja huomaan saapuneen viestin ”Muistutus:
Henriikan taitto lähenee, juttuja uupuu vielä”. Ai niin, se pääkirjoitus… Uppoudun kuitenkin
muistelemaan kulunutta viikonloppua ja myhäilen itsekseni vielä vuorokaudenkin jälkeen
leiriläisten hauskoja esityksiä iltaohjelmassa. Näitä ja muita leirin ohjelmia varmasti muistellaan
vielä vuosienkin päästä, niin kuin myös muita vuoteen mahtuneita partiohetkiä, kuten oman kesäni
kohokohtaa, Finnjamboree Roihua (josta voit lukea tämänkin lehden sivuilta!).
Tämä vuosi on ollut merkittävä itselleni myös siksi, että otin vuoden alussa partiopolullani ison
harppauksen eteenpäin, kun aloitin lippukunnanjohtajan pestissä. Uuden pestin myötä hommaa
kyllä riittää ja pääkirjotuksen kirjoittamiset sun muut saattavat muun tohinan keskellä jäädä rästiin.
Uutta lippukunnanjohtajaa usein muistutetaankin siitä, kuinka kaikkea ei tarvitse tehdä itse ja
kuinka omaan kalenteriin ei kannata merkitä ihan kaikkia tapahtumia. Viimeistään tänään,
kuluneen retkiviikonlopun jälkeen kuitenkin huomasin, miten vaikeaa se on! Ei, ei sen takia,
ettenkö mielelläni jakaisi vastuuta muille. Eikä varsinkaan sen takia, ettenkö luottaisi muihin
johtajiin. Päinvastoin! Meillä on paras johtajisto, mitä kuvitella saattaa. Vaikeus tuleekin siinä, että
haluaisin osallistua ihan kaikkiin tapahtumiin, sillä en millään haluaisi jättää itse näkemättä ja
kokematta kaikkia niitä hauskoja hetkiä sekä oivalluksen ja oppimisen ilmeitä lasten ja nuorten
kasvoilla, joita partiotoiminta pystyy tarjoamaan.
Minulle uutena lippukunnanjohtajana partio tarjoaa toki välillä myös pään raapimista ja
hampaiden kiristystä, kun usean vuoden hallitustoiminnasta huolimatta eteen sattuu kaikenlaisia
uusia haasteita ja uutta opittavaa. Jalkaani todella on siis annettu hieman liian suuret saappaat. Ja
tähänhän partiossa nimenomaan pyritään: tarjoamaan kaikenikäisille partiolaisille oppimisen
kokemuksia ja nousujohteista toimintaa. Partio tarjoaa siis minullekin partioihanteiden mukaisesti
mahdollisuuden kasvaa ja kehittää itseäni ihmisenä. Ja vaikka olenkin saanut jalkaani hieman liian
suuret saappaat, ne eivät kuitenkaan hierrä eivätkä hölsky, sillä näiden saappaiden pohjalla on juuri
sopivan lämpimät ja tukevat pohjalliset; edeltäjääni Kirsi-Marjaa saan kiittää paitsi pestiini
jatkuvasti saamastani tuesta, myös vuosia jatkuneesta lippukunnan toiminnan esimerkillisestä
johtamisesta ja toimivien käytäntöjen kehittämisestä. Niin, ja eipä olisi tätäkään pääkirjoitusta
syntynyt ilman Kirsin lähettämiä muistutusviestejä!
Tämä lehti kokoaa yhteen kuluneen vuoden muistettavimmat partiohetket ja juttuja lukiessa voikin
jo alkaa suunnitella ja haaveilla tulevasta partiovuodesta, joka varmasti tarjoaa vähintään yhtä
paljon hauskoja hetkiä kuin vuosi 2016 piti sisällään. Tämän lehden juttujen saattelemana jatkan
adventtikalenterin luukkujen availua ja toivotan kaikille Henriikan lukijoille oikein leppoisaa
joulunodotusta!
Siiri Jaakkola

Yösuunnistus
Paattisilla
13.10.15
Vuoden 2015 syyslomaviikolla viikkokokouksen korvasi yösuunnistus, johon mekin osallistuimme.
Kokoonnuimme kolon pihalla, jossa jakauduimme ryhmiin ja sieltä lähdimme ajamaan Paattisille.
Ryhmässämme
oli
neljä
sudenpentua
ja
yksi
aikuinen.
Lähtö rastiradalle oli klo 19 alkaen illan jo pimennyttyä. Taskulamppujen ja kartan turvin
sukelsimme syksyiseen metsään etsimään merkittyjä rasteja. Aluksi tehtävä tuntui melko
haastavalta, kunnes tajusimme maastossa kulkevan nauhan tarkoituksen. Nauhaa seuraamalla
aloittelevakin suunnistaja löysi kaikki rastit mukavasti. Väkeä oli paljon liikkeellä ja oli vaikuttava
näky
katsoa
kalliolta
perässämme
seuraavaa
taskulamppukulkuetta.
Maaliin päästyämme retken kruunasi kioski, josta sai ostaa munkkia, makkaraa ja lämmintä mehua.
Kotona olimme reilusti nukkumaanmenoajan jälkeen, eikä unta ihanan ulkoilun päätteeksi
tarvinnut odotella.

Aino ja Heidi Salonen
(sudenpentu ja huoltaja)

Yhteisvastuutempaus
14.2.2016
Partio
oli
evankelis-luterilaisen
kirkon
Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohde
vuonna 2016. Keräysvaroin partio tekee työtä
lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Lippukunta osallistui keräykseen toimimalla
keskustassa lipaskerääjänä sekä järjestämällä
kuntalaisille avoimen talvipäivätempauksen
Henrikin koulun kentällä. Ohjelmassa oli mm.
maitolaatikkoviestiä ja mäenlaskua. Tarjolla oli
trangialla lämmitettyä mehua ja keksejä.
Osallistujat olivat lähinnä partioperheitä ja
heidän tuttaviaan.

Kuvat ja teksti: Kirsi-Marja Rytsälä

Tules –retkipäivä
27.2.2016

Joukko lippukunnan sudenpentuja ja seikkailijoita viettivät aurinkoisen talvipäivän piirin talvileirillä.
Ryhmät saivat mukaansa kartan, johon oli merkattu erilaisia toimintarasteja eli suunnistusta tuli
harjoiteltua pitkin päivää. Osat rastit olivat yhteisiä molemmille ikäkausille. Ohjelmassa oli mm.
vaahtokarkkien paahtamista itsetehdyllä nuotiolla, kynttiläpaja, kynttilälyhdyn nikkarointia ja
monia muita toiminnallisia tehtäviä. Päivän suosikiksi nousivat pelastuskoirat, joita pääsi
rapsuttelemaan.
Kuvat & juttu: Kirsi-Marja Rytsälä

LIPPUKUNNAN KEVÄTRETKI 1.-3.4.2016

KEVÄTKIRMAUS
Seikkailijat ja sitä vanhemmat
partiolaiset suuntasivat lippukunnan
yhteiselle kevätretkelle tuttuun
tapaan vanhempien kyydeillä kololta
perjantai-iltana.
Tällä
kertaa
suuntasimme Lietoon Riistamiesten
majalle. Perillä laitettiin teltat
kuntoon
ja
majoituttiin
puolijoukkuetelttoihin.
Halukkaat
pääsivät nauttimaan myös saunan
lämmöstä. Muutamalle rohkealle
tarpojalle tarjoutui mahdollisuus
yöpyä
kauempana
metsän
siimeksessä ja tämä olikin mieluisa
yllätys kyseisille eräilijöille.
Lauantaina aamulla herätyksen
jälkeen sudenpentuja alkoi ilmestyä
leiripaikalle. Kaikkien leiriläisten
saavuttua alkoi jako tiimeihin, joissa
lauantain
haikki
suoritettiin.
Aloitusrastilla rakenneltiin mitä
ihmeellisimpiä rakennelmia, joissa oli
liikkuvia osia. Ensimmäiseltä rastilta
ryhmät
pääsivät
rakennelmien
valmistuttua matkaan. Keväisessä
säässä
pienet
partiolaiset
tepastelivat pitkin metsiä erilaisia
tehtäviä suorittaen. Ruokarastilla päästiin nautiskelemaan herkullista nakkipataa. Kukaan ei
eksynyt (ainakaan pahasti) ja kaikki suoriutuivat reitistä hienosti. Illalla vietettiin aikaa leirinuotiolla
hyvän ruuan ja iltaohjelman parissa.
Sunnuntaina aamupalan jälkeen reippaat leiriläiset pakkasivat jälleen tavaransa, teltat purettiin ja
paikat siivottiin. Mukava viikonloppu sujui hienosti perinteisten partiopuuhien merkeissä ja kotiin
lähdettiin väsyneinä odottaen jo seuraavaa reissua.

Lippukunta sai uuden
hallituksen
vuosikokouksessa
Nousiaisten
Henrikin
lippukunta
piti
vuosikokouksensa sunnuntaina 6. maaliskuuta.
Paikalla oli 14 partiolaista. Kokouksessa käytiin läpi
viime vuoden toimintaa ja suunniteltiin kuluvaa
vuotta. 53 vuotta toimineen lippukunnan
jäsenmäärä on vakiintunut sadan yläpuolelle,
vuodenvaihteessa luku oli 126. Valtakunnallisesti
vertailtuna partiolaisten määrä on korkeahko
suhteessa kunnan asukaslukuun kuten monessa
muussakin lounaissuomalaisessa kunnassa. 60
prosenttia jäsenistä on naispuolisia.
Jäsenet
toimivat
ikäkausiryhmissä,
jotka
kokoontuvat viikoittain Nummella ja Valpperissa,
retkitoimintaa varten käytössä on myös Korsvuoren
retkialue kämppineen. Sudenpentulaumoja on
kolme, seikkailijajoukkueita seitsemän. Toiminnan
ydintä ovat retket ja leirit, viime vuonna retki- ja
leirivuorokausia kertyi yhteensä 479. Kuluvana
vuonna lippukunta osallistuu Lounais-Suomen
piirileirille
Tammileirille,
joka
järjestetään
kesäkuussa Sauvossa sekä 16000 osallistujan
finnjamboree
Roihulle,
joka
järjestetään
heinäkuussa Evolla. Lippukunnan omaa kesäleiriä ei
tulevaan kesään mahdu, mutta kevätkaudella
tehdään lippukunnan yhteinen retki ja syyskaudella
sudenpentujen ja seikkailijoiden omat retket sekä
pienempiä retkiä.
Lippukunta on päävastuussa partiotaitojen ensi vuoden kevään piirinmestaruuskisajärjestelyihin.
Valmistelut on jo aloitettu ja niitä vetää Aleksi Heikkilä. Huhtikuussa 2017 Koljolan maastoissa
kilpailee satoja 10-17-vuotiaita lounaissuomalaisia partiolaisia mestaruuksista.

Kokous teki myös henkilövalintoja. Lippukuntaa vuodet 2002-2003 ja 2009-2015 johtanut KirsiMarja Rytsälä ei ollut enää käytettävissä uudelle kaudelle. Uudeksi lippukunnanjohtajaksi kokous
valitsi yksimielisesti partiojohtaja Siiri Jaakkolan. Nousiaisista kotoisin oleva, nykyään Turussa asuva
Jaakkola on aloittanut partiopolkunsa sudenpentuna vuonna 2000 ja toiminut vuosien varrella
monissa tehtävissä lippukunnassa. Molempien mielestä nyt oli sopiva hetki vaihtaa johtajaa, kun
lippukunta on hyvässä kunnossa ja toiminta vakaalla pohjalla. Saatesanoissaan Kirsi muistutti Siiriä
delegoinnin tärkeydestä: kaikkia asioita ei pidä yrittää tehdä itse, vaan tehtävät kannattaa jakaa
laajasti koko johtajiston kesken. Muiksi toimijoiksi kokous valitsi Emma-Kaarina Pajuniemen
apulaislippukunnanjohtajaksi, Noora Jalosen sihteeriksi ja Salla Aavikon rahastonhoitajaksi.
Ikäkausiosastojen johtajiksi valittiin Henna Keskikylä sudenpentuosastoon, Matti Salonen
seikkailijaosastoon, Jyri Rantasalo tarpojaosastoon sekä Essi Asikainen samoaja- ja
vaeltajaosastoon.
Teksti: Juha Penttinen, Juttu julkaistu Vakka-Suomen Sanomissa 11.maaliskuuta 2016

We need you!
Varaa k alent eristasi
par tiolle 2 2.4.2 0 1 7.

Sil l o i n L e i j a n k o r v e n a l u e
N H L p k: n j o h d o l l a j ä r j e s t ä ä L o u n a i s-Suo m e n
p a r t i o p i i r i n k e v ä t k i s a t j a k a i k k i e n a p u a t a r v i t a a n:
p a r t i o l a i s t e n, v a n h e m p i e n, t u t t u j e n, n a a p u r e i d e n…
Lisä tie toa seuraa ensi vuoden

Mitä kuuluu
Kirsi-Marja?
Henriikan toimitus sai yhteyden lpkj:n pestin jättäneeseen KirsiMarjaan ja kyseli kuulumisia.
Moi Kirsi, mitä kuuluu?
Kiitos kysymästä, hyvää kuuluu tänne Tampereelle, missä edelleen
asun.
Miten kulutat päiväsi nyt, kun et ole enää lippukunnanjohtaja?
Työpaikka vaihtui syyskuussa, joten uudet työt pitävät kiireisenä.
Partiosta vapautuneen vapaa-ajan olen siirtänyt palokuntaan. Tampereen VPK:n riveissä on mm.
kisattu Suomen Mestaruudesta (Nousiaisten VPK oli harmillisesti tänäkin vuonna parempi).
Yhdistyksen puheenjohtaja teki alkutunnusteluja ja marraskuun syyskokouksessa selviää kuluuko
ensi vuosi VPK:n hallituksessa..
Mitä partio on antanut sinulle?
Paljonkin. Hyviä ystäviä, paljon hauskoja muistoja, mahdollisuuksia ylittää itsensä ja kehittää
itseään monipuolisesti. Liityin partioon vuonna 1989, nyt voi sanoa partion olevan jo elämäntapa.
Pyrin arjessa edelleen noudattamaan partiolaisten ihanteita. On hauska nähdä aidon häkeltyneitä
ilmeitä, kun teet pienen ystävällisen teon tuntemattomalle ihmiselle.
Koen partion antaneen myös hyvät valmiudet työelämään. Töissä toimin projekti- ja
tiimiesimiehenä.
Aloittaessani
tiimiesimiehenä Nokialla ainoat aiheeseen
liittyvät koulutukseni olivat partiosta.
Koen, että ryhmänjohtaminen ja etenkin
lippukunnanjohtaminen
on
kuin
tiimiesimiehenä
toimimista.
Homma
toimii, kun saat rakennettua ympärillesi
monipuolisen tiimin ja siihen hyvän
tiimihengen. Myös partioprojektit ovat
projekteja siinä missä työprojektitkin.
Uskon
myös,
että
periksiantamattomuuteni
ja
vastuuntuntoni
ovat
kehittyneet
nimenomaan partiossa. Nämä ovat olleet
tärkeitä ominaisuuksia töissä ja auttaneet osaltaan uralla eteenpäin.

Mistä haaveilet?
Juuri nyt en oikeastaan mistään. Voin vain keskittyä nauttimaan tästä hetkestä.
…No jos joku päivä olisin savusukelluskelpoinen, vaatii vielä vähän treeniä…
Terveisiä Henriikan lukijoille:
Toivottavasti jokaisella lukijalla on oma läheinen partioporukka, jolla on kiva kokoontua viikoittain
puuhastelemaan uusia juttuja ja lähteä leireille, leirit ja retket ovat varmasti partion kohokohtia.
Ilman hyviä partiokavereita en ehkä olisi kaikkia näitä vuosia pysynyt mukana toiminnassa ja olisin
kyllä jäänyt paljosta paitsi.
Ja vanhemmat, muistakaa, partion voi aloittaa aikuisenakin ja toiminta on sen laadukkaampaa ja
monipuolisempaa mitä enemmän saadaan aktiivisia nuoria ja aikuisia mukaan. Partiossa on kivaa
aikuisenakin. Viime kesän Roihu on ehdottomasti vuoden kohokohtia myös itselle ja syypää
muutamaan uuteen naururyppyyn..

PinkkiPicnic2016
Tämä jos jokin, oli kyllä hieno reissu. Eli kyseessä jokikylänpoikien perinteinen, ”leikkimielinen”
partiotaitokilpailu.
Pienen haasteen saattelemana saimme kasaan todella kovan kolmikon ja heti alkuun, kun
osallistujat olivat sitoutuneet kisaan, oli tiedossa mitaleja ja mainetta. Varsinainen kisahan alkoi jo
paraatissa, kun ennakkotehtävänä oli pukeutua pinkkiin ja pisteitä sai siis vartion pinkistä
asusteesta/asusteista, koko lpk:n pinkki väri ja vielä olisi pitänyt saada lpk:n johtaja Siiri
pukeutumaan kokonaan pinkkiin, mutta siinä emme tällä kertaa pystyneet.
Itse kisa oli 5. Toukokuuta. Pieni huoli nousi, kun eräs ryhmän jäsen ilmoitti edellisenä päivänä,
että nyt ei tunnu vatsassa hyvältä, mutta tekee kaikkensa että on aamulla rivissä mukana ja niin
myöskin tapahtui… (liekö sitten liian kova valmistautuminen, vaiko vaan jännitys…) Aamu valkeni
melko kylmänä, vaikkakin oli toukokuun, mutta kyllä se keli lämpeni ja joutui shortsit kaivamaan
rinkasta esiin.
Tehtäviä oli laidasta laitaan, oli some juttuja, rakentelua, casinoa, sormivirkkausta, pinkkishow,
marengin tekoa trangialla, yms. muttei mitään mistä me ei oltaisi selviydytty.
Maalissa näimme sitten muita vartioita ja väliaika tietoja tuli lähes livenä eri medioista ja näytti
todella pahalta että näinkö tässä käy, että mitään ei ole tehtävissä ja vielä kisassa jossa lahjonta on
täysin sallittua ja lahjuksiin olimme kyllä huolella panostaneet, ei meidän broadway-showsta
muuten täysin pisteitä olisi voinut saada, vaikkakin se varmasti näytti ”todella” hyvältä… Ken
tietää… Mutta tuloslaskennan jälkeen kun rupesi näyttämään siltä, että tämähän näyttää hyvältä,
mutta sitten se iski täysillä naamaan, kun jäimmekin hopealle, kyllä HOPEALLE, vain 0,3 pistettä
erotti meidät voittajasta.
Näin
puoli
vuotta
myöhemminkin
vielä
harmittaa kyseinen tappio,
mutta ensi kerralla taas sitten
koitetaan
ja
voitetaan…
Suosittelen lämpimästi ko
tapahtumaa kaikille, oli hieno
kokemus
eikä
tarvinnut
hammasta purren painaa, kun
eräskin vartio Mynämäestä,
ihan autolla ajoivat lähes koko
reitin
läpi.
Eli
kulkuvälinettäkään ei ollut säännöissä erikseen kielletty/mainittu, millä pitää/saa liikkua.
Kiitos tästä Jokikylänpojille, toivottavasti tapahtuma säilyy heidän perinteissään.
Kisa terveisin Jyri
PS. Muut mukana olleet Matti ja Aleksi

Ainon Tammileiripäiväkirja
Tammileiri XVI
Matkustin tänne bussilla. Sitten teimme perillä teltan yhdessä. Autoin Siniä kantamaan kassin
teltan eteen. Meillä oli 3 lähijohtajaa: Matti, Mikko ja Susanne. Sudenpentuja oli 14 ja seikkailijoita
oli 9. Meitä oli yhteensä 23 lasta.
Nukuimme kaikki teltassa. Minulla oli kerran tosi kylmä, koska pipo oli tippunut maahan. Aina kun
mentiin syömään niin käveltiin parijonossa, joskus pareista tuli riita. Illalla kaikki kokoontuivat
rannalle ja lauloimme lauluja yhdessä kaikkien kanssa. Nukuin Ronjan vieressä ja Ronja Sinin
vieressä. Ronjan ja Sinin kesken kävi pommi ja samoin Lassin ja Leevin kesken kävi pommi.
Leikin vapaa-ajalla ystävien kanssa. Toimintapisteellä tehtiin villasukasta lohikäärme. Torstaina oli
avajaiset. Avajaisissa aloitettiin näytelmää Grandi, Miska ja Martti. Perjantaina Ja lauantaina oli
uinti mahdollisuus. Kävin uimassa molemmilla kerroilla. Sunnuntaina oli päättäjäiset, jossa nähtiin
näytelmä loppuun asti.
Perjantaina oli alaleirillä oma ilta. Meillä oli onnenpyörä, joka määräsi minne mennä. Meidän
ryhmä kävi kolmella rastilla. Iltapala oli joka ilta klo. 20.30 joka alaleirissä. Perjantai yönä mun pää
oli jalkopäässä ja jalat melkein Leevin naamalla.
-Aino

Tiia ja Sofia partiossa
– LEIRI Leireillä nukutaan, valvotaa, syödään (<3) ja liikutaan. Me tykätään syödä tortillasipsejä ja kaikkea
muuta paitsi meksikonpataa, joka yhdellä leirillä tippui meidän ryhmällä puoliksi maahan ja joka
syötiin lopuksi lähes raakana.
Kaminavuorot on ihan parhaita. Vaikka yöllä tullaankin herättämään kauneusunilta. Kaminavuoro
on kiva viettää murustaessa sipsejä (<3) puukasassa ja jakaessa parhaimpia juoruja.
Unilelut on parasta ikinä!
Telttojen pystyttäminen on välillä raskasta, mutta me teemme sen ansiokkaasti!
Sofia & Tiia / Vaahtikset

ROIHU
Karla ja Kerttuli

Keskiviikkona kololta lähtevä bussi starttasi kohti Evoa,
Hämeenlinnaa. Me molemmat odotimme Roihulta paljon ja
olimme odottaneet sitä kauan. Kahdeksan päivän mittainen
leiri oli alkanut. Hämeenlinnaan päästyämme suunnistimme
omaan alaleiriin eli Hurmaan, jossa meidän leirialue oli
Korpinorsut. Tämän löydettyämme aloitimme leirin
kokoamisen, esim. telttojen pystyttämisen. Saatuamme
leirin kasattua, kävimme syömässä. Ruokailun jälkeen
menimme avajaisiin, jonka jälkeen iltapalalle ja nukkumaan.
Seuraavina päivinä kiersimme Roihua ympäri suorittaen
erilaisia laaksoja, esim. vesilaakso, metsälaakso ja
luovuuslaakso. Joka päivä oli eri laakso. Laaksot olivat kivoja,
mutta vesilaakso oli parhain. Puolessa välissä leiriä oli
keskijäiset, samantapaiset kuin avajaiset, mutta vain
puolessa välissä. Yhtenä iltana oli koko leirin iltaohjelma,
jossa kiersimme omaa alaleiriä käyden eri leireissä ja
suorittamassa ”tehtäviä”, jonka jälkeen saimme leiman itse tehtyyn vihkoon. Viimeisenä iltana oli
päättärit, jossa oli hienoja esityksiä, jopa Sanni oli laulamassa muutaman kappaleen. Lähtöpäivä oli
raskas, leiri piti purkaa ja kaikki omat tavarat piti pakata. Kun olimme valmiit lähdimme
bussipaikalle, josta bussi meidät noutaisi kohti kotia. Kun bussi vihdoin saapui, istuimme bussiin ja
matka kohti kotia mukavalta leiriltä alkoi.
Vielä omia mielipiteitä:
Mielestämme leiri oli huippu. Tutustuimme
uusiin ihmisiin, joihin pidämme edelleen
yhteyttä. Ohjelmat oli kivoja ja kaikki
meidän kohdallamme meni putkeen.
Saimme Roihulta hyviä ja vähän
huonompiakin
muistoja
,mutta
kokonaisuudessaan Roihu oli mahtava.

Millaista Roihulla oli?
Nimi: Jaakko Äijälä
Ikä: 17v
Pesti Roihulla: Rakentajan apulainen
Lyhyesti pestistä: Rakennustiimin auttaminen, esimerkiksi pienimuotoinen rakentelu, pestin päiviä
ei oltu erikseen määritelty, vain kokonaisaika eli 4 puolen päivän pestiosuutta.
Mikä oli parasta Roihulla: kaverit (vanhat sekä Roihulta saadut), myös samoajaohjelma oli
mielenkiintoinen.
Mikä pääohjelmista oli paras, avajaiset, keskiäiset vai päättäjäiset?: Tavallaan avajaiset, mutta
päättäjäisissä oli paras tunnelma, vaikkakin haikea.
Mistä kiittäisit Roihun henkilökuntaa (eli mikä systeemi toimi erityisen hyvin)?: Ruokailut olivat
(yleensä) suunnilleen ajoissa ja ruoka oli hyvää.
Oliko jotain joka ei mielestäsi ollut kovin onnistunut (ohjelma tai jonkin asian järjestäminen)?:
Virvatuli. Ainakin Mysteeripeli, minun Virvatuleni, tuotti pettymyksen.

Nimi: Alina Vilén
Ikä: 16v
Pesti Roihulla: Tarpojien elämyslaakso, eläinpesti
Lyhyesti pestistä: Kaksi päivää pestiä, mukavan pituiset päivät. Toisena päivänä jouduin
tuuraamaan toisessa työtehtävässä ja toisena päivänä olin kipeä.
Mikä oli parasta Roihulla: Uudet kaverit sekä mielenkiintoinen ja hyvin järjestetty ohjelma.
Mikä pääohjelmista oli paras, avajaiset, keskiäiset vai päättäjäiset?: Ohjelmista paras oli
avajaiset.
Mistä kiittäisit Roihun henkilökuntaa (eli mikä systeemi toimi erityisen hyvin)?: Samoajaohjelma
oli kaikin puolin hyvin suunniteltu ja toteutettu.
Oliko jotain joka ei mielestäsi ollut kovin onnistunut (ohjelma tai jonkin asian järjestäminen)?:
Kehitettävää olisi ollut erityisruokien järjestämisessä, jonain päivinä omaa ruokaa sai odottaa
kauan, joskus sen joutui hakemaan naapurikeittiöstä.

Nimi: Miia Kallio
Ikä: 15v
Pesti Roihulla: Muonittaja
Lyhyesti pestistä (kuinka pitkä, millaiset työvuorot, työtehtävät/mitä piti sisällään): Perus tiskien
hoitamista ja ruoan esille laittoa ja jakamista.
Mikä oli parasta Roihulla?: Uudet tuttavuudet niin Suomesta kuin ulkomailta.
Mikä pääohjelmista oli paras, avajaiset, keskiäiset vai päättäjäiset?: Kaikki olivat hyviä, en osaa
päättää.
Mistä kiittäisit Roihun henkilökuntaa (eli mikä systeemi toimi erityisen hyvin)?: Samoajacorner
oli hyvin toteutettu.
Oliko jotain joka ei mielestäsi ollut kovin onnistunut (ohjelma tai jonkin asian järjestäminen)?:
Iltaisin joutui lähtemään toiseen päähän leirialuetta jollei halunnut mennä nukkumaan ennen
hiljaista tuntia, ja siellä oli niin meluisaa ettei tehnyt mieli olla sielläkään. Lisäksi samoajalaakso oli
hieman pettymys.

Vierailijoina Roihulla

Aikuisetkin pääsi nauttimaan huikaisevasta leiristä.
Hämeenlinna Evo 21.-22.8.2016

Viime hetkellä päätin rohkaista mieleni ja tein lähtöä kohti Hämeenlinnaa. Nii-in, minua jännitti ja
pelotti lähteä kohti suurta ja tuntematonta. Hetken tai no hetkittäin kesän mittaan, pohdin
miltähän tuntuu mennä niin valtavalle kesäleirille, olenkohan siellä yksin, entä jos en näe
kavereitani… Ja niin pois päin.
Partiossa olen kuitenkin saanut hienoja ystäviä. Kun sain rohkaistua mieleni ja kysyin heiltä, ovatko
he lähdössä leirille sain vastaukseksi iloisen ”JOO, tuutko mukaan?” Tunsin itseni hiukan hassuksi
kaikkine kysymyksineni, mutta sekin meni ohi kun jännittävä leiripäivä saapui. Luulen, että meitä
kaikkia hiukan jännitti uusi kokemus.
Riemusta hihkuen käveltiin kohti leiriporttia, muisteltiin vanhoja ja hykerreltiin, mitähän tuleman
pitää. Se tuntui mahtavalta, olin omieni joukossa, sinihuiviset hauskat ystäväni.
Leirillä päästiin kokeilemaan ohjelmapisteitä, ohessa pari kuvaa. Oltiin kuin oltiinkin leiriläisen
ominaisuudessa kokeilemassa mitä hauskempia juttuja, ramborata jäi päällimmäisenä mieleen.
Mahtavaa heittäytymistä ja itsensä ylittämistä. Toki käytiin leirikahvilassa ja toimittiin
uimavalvojinakin, hiukan velvollisuuksiakin. Uni maistui teltassa hyvältä, niin kuin aina.
Roihu 2016 oli mahtava kokemus! Rohkeasti jännittäviä ja pelottaviakin juttuja kohti ystävien
kanssa.

Antin Insta-Roihu2016

#partioscout

#tb #roihu2016

#mäoonliekeissä #wa1teeoliliekeissä

…ja koska tilaa jäi vielä sopivasti yhdelle kuvalle:

Tämän raportin ihmeteltäväksenne kokosi nm. Stalkkeri93

Henrikin
markkinat
20.08.2016

Lippukunnan perinteinen lettukoju
tarjoili jälleen maittavia
muurinpohjalettuja markkinavieraille.
Lettuvuoroja jaettiin tarpojista
aikuisiin ja halukkaille vanhemmille.
Lipunnostovuoro osui tänä vuonna
lippukunnalle, taidonnäytteen
antoivat Siiri Jaakkola ja Antti
Auranen.

Markkinoiden päätteeksi johtajisto kokoontui Korsvuorelle
suunnittelemaan alkavaa kautta.

Ruska-16
Ruska-leiri oli tämän syksyn seikkailija ja tarpoja leiri, eli työnimellä ”SeTa-leiri”. Itselleni sinänsä
tärkeä tapahtuma, kun lupauduin leirinjohtajaksi ja ko tapahtuma oli myös minun pj-kurssin
välitehtävänä.
Jo leiriä suunniteltaessa oli selvää, että haluan leiristä perinteisen leiripuuhasteluun suuntautuvan
leirin. Ja itse asiassa mielestäni onnistuimme siinä vähintäänkin hyvin.
Leiripaikaksi valikoitui Haukkavuoren hiihtomaja, Riihikoskella. Pramea mökki, kaikkine
herkkuineen ja ulkoilumaastoineen. Leirille ilmoittautui 14 seikkailijaa ja 7 tarpojaa, mikä sinänsä
yllätti ainakin minut jollain asteella, en osaa sanoa miksi, kun jotenkin olin kuvitellut, että leiriläisiä
olisi ollut enemmän, mutta minkäs teet ja niillä on mentävä mitä on. Ja tietenkin johtajia oli 7+4,
joten oli äärettömän helppo touhuta lasten kanssa.
Perjantaina oli tarpojille järjestetty jälleen pieni yllätys, kun he saivat lähteä yöksi metsään,
mukanaan tietysti aamupala-aineet, joita sai trangialla sitten tehdä. Kun sitten taas seikkailijat
pääsivät kamiina telttoihin nukkumaan ja osa jopa ensimmäistä kertaa pääsi kipinämikko vuoroon
valvomaan ja suorittamaan tärkeää tehtävää.
Lauantai meni sitten eri ohjelmapisteitä vartioissa kiertäen ja touhua riitti koko päiväksi ja ”vapaaaikaakin” oli sentään hiukan. Keli olisi saanut olla hieman lämpimämpi tai sitten vaatetta vähän
enemmän, kun piti välillä vähän pistää porukkaa liikkeelle, jotta tulisi lämmin.
Sunnuntaina meillä oli messut, joissa ”edustajat” esittelivät erilaisia telttoja ja kertoivat teltan
ominaisuuksia, mikä hyvää/huonoa, käyttökohteet, minkälainen on pystyttää, yms. Samalla vähän
tietenkin kerrattiin pystyttämistä ja aika monelle pyrittiin antamaan teltta, jota ei ole ikinä
pystyttänyt ja mikä hämmästyttävintä, jopa johtajista löytyi henkilöitä, joille jokin teltta oli hieman
”vieras”, ainakin pystyttämisen osalta.
Ohjelma piti sisällään kaikenlaista, kuten Antin nikkari nurkkaus, jossa vartiot rakensivat
kenttävuoteen, Siirin suunnistus peuhu, Jaakon tulukset, M&M:n EA-klinikka, Mikon kalusto
hässäkkä, Ruska-leiri merkki, sekä frisbeegolffia. Ja erityisesti täytyy mainita lauantain iltaohjelma,
jossa ainakin minä nauroin enemmän kuin varmaan missään leirillä, oli aivan käsittämättömän
hyviä esityksiä ja vieläpä missä ajassa, vartiot ne ehtivät suunnitella… Eli täytyy sanoa että leirillä
olijat osasivat kyllä heittäytyä todella hyvin… Kiitos vielä hyvistä esityksistä ja nauruista.
Myöskin palautteen antoa ”harjoittelimme” Helin ”iltasaarnassa” ja nuorten palaute (mikä on/oli
parasta tässä päivässä) oli jopa laittaa pienen kyyneleen välillä tulemaan leirinjohtajan
silmäkulmasta. Muutama esimerkki, mikä jäi mieleen..
”Tämä porukka täällä leirillä”
”Se että saatiin itse tehdä ruokaa trangioilla”
”Frisbeegolf ja suunnistus”
”Leiriläiset ja johtajisto”
”Illan esitykset”
Enpä tiedä, mutta henkilökohtainen mielipiteeni noita kommentteja kun kuuntelin, ei voinut olla
kuin tyytyväinen ja jäi olo, että oli onnistunut leiri.
Kiitos vielä leiriläisille ja johtajille, ilman teitä ei olisi leirejä.
Ruskaterveisin Jyri

Henriikan luottopainotalona on toiminut viimeiset
vuodet Pirkan Painotuote.

Viime lehden jälkeen saimme lainaksi
Kullervo Kemppisen Lumikuru-kirjan
inspiroimaan meitä Lapin vaelluksen
toteuttamisessa kaikkien näiden
vuosien jälkeen kun aiheesta on
puhuttu.

Adjektiivitarina:
Täytä tyhjät kohdat millä tahansa adjektiiveilla. Ethän lue tarinaa ennen
kuin olet täyttänyt tyhjät kohdat, näin saat takuulla hauskan tarinan!
(tehnyt: Sofia H. / Vaahtikset)

Eräänä ___________________ päivänä Lotta huomasi ___________________
olion. Hän kysyi siltä: ”Voidaanko me mennä ________________________
leikkipuistoon? Mistä olet kotoisin?” Siihen ___________________ olio vastasi:
”Mennään vaan! Olen kotoisin ___________________ planeetalta. Siellä kaikki on
___________________.” Hetken kuluttua he olivat ___________________
leikkipuistossa. ”Wau! Onpa täällä ___________________!” huudahti
___________________ olio. Heistä tuli ___________________ ystävät. Loppu!

Tarpojien laatimat pohjapiirustukset
sokkona tutkitusta huoneesta

RIKKAAT RAKKKAAT
Vuosia poissa ollut on nyt palannut! Rikkaat Rakkaat –palstalla julkaistaan lippukunnan
kuumimmat puheenaiheet ja oikeasti kiinnostavimmat hetket. Useampien toimitukseen
vuotaneiden vauvauutisten vuoksi lehden toimitus kehottaa lukijoitaan olemaan varuillaan
haikaroiden varalta ja varotoimena pitämään jalat ristissä.
Lippukuntamme johtajistoon on kiirinyt
ilouutinen, jonka mukaan Juha ”Pena” ”Jope”
Penttinen on nyt paitsi rengastettu, myös
vaipparallin pyörteissä. Lippukunta onnittelee!

Haikarat ovat todistetusti vierailleet myös
Nousiaisissa. Seuraavaksi jäsenhankintavastaavaksi ehdotettaneen Hennaa, sillä hän
on esimerkillisesti toiminut lippukunnan
tulevaisuuden turvaamiseksi. Lämpimät
onnittelut koko perheelle!

Nousiaisten keskusta-alueella liikkuvia kehotetaan
huomioimaan, että varmistettujen huhujen mukaan
ajokortin itselleen on lunastanut jälleen yksi
Arveluttava Jaakkrhmmieshenkilö. Kaikki epäilyttävät
Havainnot pyydetään viipymättä ilmoittamaan
Rikkaiden Rakkaiden reporttereille.

LUKIJANKUVA:
Kolme huivikaulaista mieshenkilöä nähty
Korsvuorella sangen venyvissä housuissa.
Leikin nimi oli Levitys ja sen syövereihin
kuultiin alun perin Maskun Hemmingin Pojista
kotoisin olevan mieshenkilön maanitelleen
pahaa aavistamattomat anonyymit NHLpk:n
jäsenet. Jäsenistöä pyydetään noudattamaan
varovaisuusperiaatetta kyseisen tulokkaan
seurassa. Saattaa nimittäin olla, että hänet on
lähetetty Maskusta vain tarkoituksenaan
revähdyttää nivusemme. Osa kuvassa olevista
henkilöistä nähtiin myös viime toukokuussa
Raisiossa pinkkiin pukeutuneena. Sattumaako?

