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Pääkirjoitus
Iltojen pimetessä ja ilmojen viiletessä alkaa pian tämäkin vuosi lähennellä loppuaan. On siis aika kaivaa
villasukat ja talvimakuupussit komeroista, ja valmistautua talven tarjoamiin uusiin seikkailuihin. Totta kai
mieltä lämmittää aina myös muistot kuluneen vuoden tapahtumista, joita onkin ehtinyt kertyä paljon!

Vuoden varrella kertyneitä kirjoituksia kootessa on mahtavaa huomata, kuinka paljon vuoteen on saatu
mahtumaan jos jonkinmoista tekemistä. Aivan uutena jäsenenä itsellenikin on kertynyt unohtumattomia ja
uudenlaisia partiokokemuksia, joita en olisi osannut odottaa. Salakavalasti kalenterini on pitkin vuotta
täyttynyt erilaisista menoista, ja ensimmäistä kertaa elämässäni pääsin ottamaan osaa esimerkiksi
lippukuntapäivään sekä samoajatapahtumaan. Ties mitä kaikkea vielä odottaakaan edessä!

Ensi kevättä odotellessa on hyvä palata mielessään ajassa taaksepäin, ja pohtia, mitä uutta on tämän kauden
aikana oppinut. Partion avulla jokainen meistä kehittyy ja kasvaa, ja jo vuoden aikana saa opeteltua monta
uutta taitoa. Mikäli hienoin oppimasi asia on uusi solmu, rinkan pakkaaminen tai ensiaputaidot, on jokainen
taito tärkeä ja varmasti hyödyksi tulevaisuudessa. Kuten varmasti olet huomannut, moni partiossa opittu asia
osoittautuu hyödylliseksi myös partion ulkopuolella.

Nyt on aika lähteä muistelemaan kuluneen partiovuoden seikkailuja, ja vaikket olisikaan itse ottanut kaikkiin
osaa, saat niistä lukea tämän lehden sivuilta. Näiden saattelemana toivotan jokaiselle mukavaa loppusyksyä,
joulun odotusta ja uutta tulevaa partiovuotta!

Alina Vilén
Henriikan päätoimittaja
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MALSPIIK -17

Tässä syntyy heinäharava

Lounais-Suomen partiopiirin Malspiik -17 -talvimestaruuskisoihin Raumalla 4.2.2017 osallistui
lippukunnastamme yksi tarpojavartio: sarjassaan upeasti viidenneksi sijoittuneessa Vaahtikset-vartiossa
kisasivat Sofia Husar, Kiia Sainio, Jenny Kujala ja Matias Sjöroos.
Aloitustehtävä oli perinteiseen tapaan kätevyystehtävä, jossa vartio pääsi nikkaroimaan itse mallinmukaisen
heinäharavan. Paikkakunnalle tyypilliseen tapaan osassa tehtävistä oli mukana niin Rauman murretta kuin
raumalaista pitsiä. Ruokarastilla tehtävänä oli valmistaa luumukiisseliä ja päivä huipentui viimeiseen rastiin,
jossa yhden vartion jäsenistä piti sammuttaa tulipalo jauhesammuttimella.
Vaahtikset-vartio kannustaa muitakin lähtemään rohkeasti kisoihin haastamaan naapurilippukuntie n
vartioita ja kokemaan partiofiilistä, jota ei muualta saa! Kisat ovat mitä mainioin tapa testata opittuja tietoja
ja taitoja, mutta myös hillittömän hauskaa vaihtelua tavalliseen partioarkeen sekä mahdollisuus ylittää
itsensä ja puhaltaa oman vartion kanssa yhteen hiileen.

Viimeisen rastin tunnelmia
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KORSU ’17

Seikkailijoiden ja tarpojien kevään yöretki Korsu ‘17 järjestettiin Mynämäessä 7.-9.4.2017. Yöpyminen
tapahtui puolijoukkueteltassa, johon yhteistelttayöpymisen kiihkeimmätkin vastustajat lopulta antautuivat
unien vietäväksi. Tässä kuvareportaasi retkeltä!

Retkellä kaikki ruoka tehtiin itse, kuten retkeillessä tavoitteena onkin. Ylhäällä vasemmalla seikkailijaryhmä
Parhaat mustekalat jo maistelee tuotoksiaan. Ylhäällä oikealla ekan vuoden tarpojat Sofia H. ja Kiia
valmistavat aamupuuroa.

Lauantain ohjelmassa oli
mm.
puujalkojen
nikkarointia. Matias ja
Joonas työn touhussa,
virallisena
valvojana
Oskari. Sofia on näköjään
päässyt jo testaamaan
tikkujaloilla
kävelyä.
Puujalkakävelystä saatiin
hyvät kisat aikaan! Kuka
pysyy kauiten jaloillaan,
kuka on nopein?

5

Retkellä nikkaroitiin myös jousipyssyt, jotka yhtä lailla
jaksoivat viihdyttää leiriläisiä. Mahtava muistutus siitä,
että metsässä kyllä riittää tekemistä, kunhan vaan
malttaa laskea älylaitteet käsistään hetkeksi!
Ylhäällä keskimmäisessä kuvassa lauantaipäivällinen à la
partio: loimulohta ja notskiperunoita. Nam! Mukana
menossa myös Mikon partiokoira Hani, joka luultavasti
sai päivän aikana kyllikseen rapsutuksia.

Huhtikuun alussa illat olivat vielä pimeät ja
myrskylyhdyt valaisivat iltaa. Tässä lauantai-illan
tunnelmaa ruokakatoksella. Hyvää yötä, jeesus
myötä, kiitos tästä retkestä. Se oli kiva!
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Huoli puheeksi ja stressi hallintaan

LIPPUKUNTAFOORUMI 9.4.2017
Siiri Jaakkola

Partiossa myös johtajille järjestetään omaa toimintaa ja ohjelmaa. Huhtikuun alussa kaikki piirin lippukunnat
oli kutsuttu koolle lippukuntafoorumiin, jossa tarjottiin johtajaikäisille paitsi ajankohtaista tietoa piirin
toiminnasta ja tapahtumista, myös uutta osaamista lippukuntaan ja jotain saamista itselle. Koulutusteemana
tämän vuoden lippukuntafoorumissa oli mielenterveys ja se, miten voimme partiotoiminnan puitteissa tukea
lasten, nuorten ja oman mielemme hyvinvointia. Kouluttajana foorumissa oli Turun kriisikeskuksen psykologi
Katri Manelius.

Lippukunnan näkökulmasta käsiteltiin tilanteita, joissa johtajille nousee huoli lapsen tai nuoren
hyvinvoinnista. Katri nosti esiin myös monia seikkoja, joiden kannalta partiotoiminta itsessään on
mielenterveyttä tukevaa: Partio tarjoaa yhteisön ja sosiaalisia suhteita sekä mielekästä tekemistä.
Partiotoiminta perustuu terveellisiin elämäntapoihin ja toimintaa on paljon ulkona ja luonnossa, mikä
todistetusti alentaa stressiä. Partiossa oppii uusia taitoja ja saa uusia kokemuksia, mikä on hyväksi meidän
itse kunkin mielenterveydelle.

Oman hyvinvoinnin edistämiseksi puolestaan puhuttiin siitä, miten stressinhallinnan keinoilla voi omaa
jaksamista tukea sekä partiossa että sen ulkopuolella. Muun muassa tiedostamalla omia stressinaiheuttajia
ja omia henkisiä ja fyysisiä stressireaktioita jokainen voi oppia tunnistamaan itselleen sopivan stressitason,
joka motivoi, mutta ei uuvuta. Sekä henkisiä että fyysisiä stressireaktioita voi oppia säätelemään; esimerkiksi
riittävällä liikunnalla ja läheisten ihmissuhteiden ylläpidolla stressi usein pysyy aisoissa. Kun on ystävä itselle,
eikä vaadi itseltään aina täydellistä onnistumista ja hyväksyy myös negatiiviset tunteet osana elämää, on jo
paljon lähempänä sopivan stressitason löytymistä. Katrin kanssa testasimme myös erästä
rentoutustekniikkaa, jonka on raportoitu lievittävän ahdistuneisuutta ja stressiä; se löytyy Youtubesta Turun
kriisikeskuksen sivuilta nimellä “Jännitä-rentouta harjoitus”. Suosittelen kokeilemaan, jos joskus tuntuu, että
mieli kaipaa hetken lepoa!
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P I K I P A T A ’17
Sudarien kevätretki Pikipata ‘17 järjestettiin 5.-6.5.2017 Askaisten Pikisaaressa. Retkellä vietettiin kaikki aika
ulkona, eli myös yöpyminen oli ulkona puolijoukkueteltassa. Osalle sudenpennuista yö olikin ensimmäinen
ikinä teltassa. Paitsi että ohjelmassa oli tavallista retkielämää trangia-ruuanlaitosta iltanuotioon, nyt kaikkien
retkelle osallistuneiden sudenpentujen paitaa koristaa myös luonnontuntemus-jälki.

Näin yöretkestä kirjoittaa retkeläisenä ollut Aino Salonen:
Kun olimme perillä, kaikkien piti antaa puukot Hennalle. Sitten kokosimme teltan yhdessä. Sen jälkeen sai
purkaa tavarat telttaan. Menimme syömään iltapalaa. Sen jälkeen oli hetki vapaa-aikaa. Sen jälkeen
menimme iltanuotiolle, jossa paistoimme vaahtiksia yhdessä. Sitten menimme hammaspesulle ja
nukkumaan.
Aamulla heräsin siihen, kun kutisi naamasta ja naama olikin täynnä pistoksia. Aamupalaksi oli puuroa. Sen
jälkeen oli rastipuuhia, jonka jälkeen tehtiin trangioilla ruokaa. Sitten pesimme trangiat, jonka jälkeen
purimme teltan. Sitten sai askarrella ja veistää. Söimme välipalaa. Sitten jaettiin merkkejä. Lopuksi leikimme
pikipataa.
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VESIHIRMU 2017

Nousiaisten
Henrikin
lippukunnan
(en
todellakaan
tiedä
monesko)
kesäleiri
järjestettiin
heinäkuun
lopulla
kesällä
2017
Vienolan
leirialueella
Rymättylässä. Leiri oli koko
lippukunnan
kaikille
ikäkausille, mutta tällä
kertaa ensi kerran myös
perheille.
Varsinaista
ohjelmaa
järjestettiin
sudenpennuille,
seikkailijoille ja tarpojille.
Tarpojista oli myös apua
yhteisissä askareissa ja
leirillä saattoi tarkkaan
katsomalla havaita myös
Haikilla sai halutessaan nukkua ilman majoitetta.
muiden
lippukuntien
huiveja. Ohjelman lisäksi
tarjolla oli myös hieman vapaampaa tekemistä ja toimintaa, muun muassa pihapelien merkeissä.
Seikkailijoiden ja tarpojien leiri alkoi ryhmäytymispelillä, jossa palattiin ajassa taaksepäin vanhan partio ohjelman ikäkausiin. Tehtävä osoittautui aluksi haastavaksi, mutta lopulta kaikki ryhmät olivat kasassa. Pelin
ideana oli muodostaa ryhmät yhteen kuuluvien väitteiden ja ihanteiden perusteella (kts. taulukko alla).
SEIKKAILIJOIDEN JA TARPOJIEN RYHMÄJAKOPELI: VANHAT IKÄKAUDET
Sudenpentu
Vartiolainen
Vaeltaja
pitää huolta itsestään ja
partiotyttö tai partiopoika
ei pääty mihinkään tiettyyn ikään
tavaroistaan
vaan pikemmin aikuisuuteen
osaa toimia ryhmässä
suoritettiin 3 nousujohteista
tekevät itse oman ohjelmansa
luokkaa
tottelee vanhaa sutta
luokkasuorituksen merkkinä sai
ei ole varsinaista partiolupausta
merkin partiopaitaan
ei hellitä
riihitys
tunnus on ”palvellen”
ruusunnuput ja tontut
n. 60 taitomerkkiä
ohjelmalle luonteenomaista
projektit eli hankkeet
tekee retkiä pesästään
ohjelmaan kuului pakollisia
eräpojat ja tarpojat
ulkopuoliseen maailmaan, vielä
suorituksia, taitomerkkien
kuitenkin lähellä kotipesää
suorittamisia ja retkiä
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Seikkailijoiden ja tarpojien ohjelman pääpaino oli yön yli kestävä
haikki, josta kaikki suoriutuivat hienosti. Haikilla matkaa taitettiin
kanootilla meloen ja kävellen. Melonta vaikutti jo ennen haikkia
sujuvan hienosti! Myös sudenpennut pääsivät harjoittelemaan
melomista
johtajien
ohjaamina
ja
heidänkin
osaltaan
melonta
sujui
hienosti. Myös uimaan pääsi
silloin tällöin halutessaan ja
kelikin oli suurimman osan ajasta mukava. Kuvassa itsetehdyn
risukeittimen testailua.
Leirin järjestäminen minulle, käytännössä ensikertalaisena vaikutti
ensin
turhan
suurelta
työltä
partiojohtajan
peruskurssin
johtamistehtäväksi, mutta osoittautui kuitenkin täysin mahdolliseksi.
Etukäteen olisi voinut valmistella vieläkin enemmän ja paremmin, joskin
myös johtajien vähyys ja sitoutumisen puute hieman piinasivat
suunnitteluvaiheessa. Lopulta kaikki sujui kuitenkin hyvin, mutta
parantamisen varaa jäi ja seuraavalla kerralla voi tehdä taas paremmin.
Parasta oli nähdä oman työnsä tulos!
Leiripaita

Jälkeenpäin jäi ehkä hieman
harmittamaan
alhainen
osallistujamäärä (35 leiriläistä)
aiempiin
vuosiin
verrattuna.
Leiriläiset
tekevät
leirin!
Suuremmalle leiriläismäärälle leirin
järjestäminen on mielekkäämpää,
mutta
käytännön
syistä
haastavampaa. Leirillä oli kuitenkin
kivaa ja suurin osa leiriläisistä piti
leiristä palautteen perusteella.
Kuvatodiste siitä, että myös leirinjohtajalla on vapaa-aikaa.

Rantautuminen haikin melontaosuuden jälkeen.

Teksti: Jaakko Äijälä / Leirinjohtaja
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ELÄMYS: Mansikat
Äkäslompolossa
Tunturin huippu / auringonlasku /
Yhdessä käsikkäin / valloitamme Lapin näin /
SM-kisayllytys / tule, koe ELÄMYS

Elämys oli vuoden 2017 partiotaitojen syys-SMkilpailu. Se käytiin lokakuun ensimmäisenä
viikonloppuna 7.-8.10. Äkäslompolossa, Kolarin
kunnassa. Kilpailun teemana oli Lapin matkailu ja
erityisesti työ matkailuelämysten takana. Kisan
tehtävien kerrottinkin kumpuavan ihan oikeasta
elämästä ja arjesta Lapin matkailun parissa. Tämä
seikka oli Mansikat-kisavartiomme mielestä yksi
kisan parhaista ansioista.

Siiri Mettämiehen hoppu -rastin maalileimasimella. Juostu
on. (Kuva: Camilla Finne)

Ketä Mansikat-vartioon sitten oikein kuului? Kaikki
lähti siitä, kun Wivi Yläneen Korpijunkkareista otti
yhteyttä Siiriin, joka myös viime vuonna osallistui
yläneläisten kanssa SM-kisoihin Lapualla. Ajatus
kutkutti mieltä sen verran, että se ei jättänyt
rauhaan, vaikka alusta asti oli selvää, että ‘eihän
siinä mitään järkeä olisi’. Pikainen mainos
johtajiston
whatsapp-ryhmään
superviikonlopusta ruska-Lapissa tuotti tulosta,
sillä nykyään Raumalla asuva Sofia innostui
hullusta ajatuksestamme niin, että vartio saatiin
kasaan. Vartion nimeksi valikoitui pienen
aivoriihen jälkeen Mansikat. Tiimiasuksi tietysti
jokaiselle neulottiin mansikkapipo.

mutta halpa ja toisaalta turvallisempi kuin oma
auto.
Kun kisoihin lähdetään, tärkeänä osana
kisakokemusta
on
valmistautuminen.
Valmistautumisvaihe alkaa oikeastaan heti, kun
kisailmoittautuminen on lähetetty ja päättyy, kun
lähtötehtävä
alkaa.
Valmistautumisvaiheeseemme
kuului
yksi
tapaaminen, joissa paitsi jaettiin varustelistaa eri
jäsenten vastuulle, myös pähkäiltiin kolmen
mansikan voimin, mitä kummaa nuo oudot
tehtävien nimet oikein voisivat pitää sisällään:
Mikä ihme on “Boazu”? Millainen on “Ihan
normipäivä”?
Miten
tapahtuu
“Ylitys”?
Päädyimme treenaamaan etukäteen muun
muassa eläinten jälkien tunnistusta, lasiveitsen
käyttöä ja radiopuhelinkäyttäytymistä kuin myös
pänttäämään
metsästysaikoja
ja
ihan
koulutusmielessä katsomaan Napapiirin sankarit leffoja (joista tuttu TIS-51-auto oli kuin olikin
paikan päällä kisassa!).

Yhtenä pohdinnan aiheena oli myös kulkeminen
kisapaikalle. Juna? Oma auto? Bussi? Kun hinta-,
mukavuus-, turvallisuus-, aikataulu- ja muut seikat
käytiin tarkoin läpi, valinta osui bussikyyteihin.
Omassa lähipiirissäni sain kuulla huvittunutta
kuittailua siitä, että tulisimme viettämään bussissa
lähes yhtä kauan kuin perillä. Näinhän se oli: bussi
taatusti ei ollut mukavin tai nopein vaihtoehto,
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laitaan:
hoidimme
matkailuelinkeinon harjoittajien
hoidettavaksi sattuvia vammoja
ensiapurastilla,
testasimme
tietojamme
saamelaiskulttuuriin
liittyen,
jne. Yksi lempparirasteistamme
keskittyi metsänhoitoon: tältä
rastilta
saimme
metsänomistajien
tyttärinä
sarjamme parhaat pisteet. Kyllä
nyt saa isit olla ylpeitä! Toinen
lempparirasti
tapahtui
hotellihuoneessa,
jossa
tonttuoppaan
työaamua
konstruoiden
piti pöydälle
Vartio 303 Mansikat ilmoittautuu rastille. (Kuva: Sallamaari Lasanen)
koota
neljässä
minuutissa
Lopulta koitti kisaviikonloppu. Perjataiaamuna
luetellut asiat kuten 2 dl vastakeitettyä kahvia,
lähdettiin matkaan Turun linja-autoasemalta klo
tontun asu, työavaimet, puhelin ja valmis
6.20. Jo matkalla vartiomme sai kokea uusia
porejuoma.
elämyksiä, kun vietimme muutaman tunnin
Pimeän laskeuduttua pääsimme otsalampun
Oulussa totutellen pohjoiseen ilmanalaan ja
valossa
muun
muassa
valmistamaan
kävimme tervehtimässä toripolliisia. Päästiin
poronkäristystä,
ylittämään
Äkäsjoen
kuvaankin sen kanssa. Perillä Kolarissa oltiin illalla
vaijeriliu’ulla, vierailemaan Jounin kaupassa ja
yhdentoista aikaan. Day well spent.
yörastilla valmistamaan puukko sekä tuppi, vain
Kisapäivän aamuna jännitys oli käsin kosketeltava
joitain
mainitakseni.
Harmilliset
rasteille
ja aamupalaksi tarjottu puuro raakaa, vetistä ja
jonottamiset
olivat venyttäneet
yörastille
suolatonta. Bussikyydissä Kolarista kisapaikalle
saapumistamme myöhään yöhön, joten puuhaa
Äkäslompoloon bussiemäntämme kertoi hassuja
riitti joka mansikalle ihan riittämiin. Optimistisesti
juttuja näkyvistä maisemista, mikä vähän
yörastille saavuttuamme pystytetty laavu ei tällä
kompensoi aamun puuropettymystä ja lievitti
kertaa päässyt toteuttamaan tehtäväänsä
pahinta kisajännää. Kun bussi kurvasi Yllästunturin
uupuneiden kisailijoiden suojana vaan se kerättiin
juurelle kisan lähtöpaikalle, alkoi vesisade. Kostea
kasaan ehkä varttia ennen yörastilta poistumista,
keli jatkui enemmän tai vähemmän koko päivän ja
n. klo 5.45. Matkaa lähdettiin siis taittamaan
sumu leijaili tunturien yllä kuin piilotellen korkeita
sunnuntaiaamuna ilman silmäystäkään unta.
huippuja. Ruskasta ei enää näillä leveyksillä ollut
(Toim. huom. Nuoremmilla sarjoilla yörastille on
jäljellä kuin muutama hassu keltainen lehti.
varattu tehtävätöntä aikaa nukkumiseen, mutta
Kaikesta huolimatta TIS-51:n töötistä kisa alkoi ja
aikuisille tätä iloa ei ole suotu.)
päästiin vihdoin hommiin. Alkukätevyytenä
Sunnuntaina,
maalin
jo
häämöttäessä
päästiin
väkertämään
risku,
perinteinen
kangastuksen lailla silmissämme, ehdimme
saamelainen metallikoru. Samaan aikaan riskun
kokemaan vielä monenmoista. Päivä aloitettiin
kilkuttelun kanssa oli käynnissä karttaviesti, jonka
kaikkien
iloksi
pienellä
aivojumpalla
viimeisellä osuudella allekirjoittanut juoksi ylös
Matkamatematiikkaa-rastilla,
joka
tuskin
alas tunturin rinnettä tuloksena vedestä märät
sattumalta oli sijoitettu aamun ekaksi tehtäväksi,
kengät ja hiestä märät vaatteet.
kun samaan aikaan pääkopassa aivosolut olivat
Lähtörastilta päästiin lopulta matkaan adrenaliinin
sulautuneet
taikinamaiseksi
massaksi
ja
siivittäminä. Päivän aikana koettiin rasteja laidasta
mansikkapipon alla apinat soittivat symbaaleja.
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Pieni aivopähkinä kuitenkin virkisti mieltä ja loput
rastit suoritettiin ripeästi ja turhia pohtimatta.
Sunnuntain rasteilla nähtiin esimerkiksi poroja,
ammuttiin värikuulapyssyllä ja suunnistettiin
tarkasti. Mansikat selvisivät lopulta kunnialla
maaliin. Ehkä hieman soseutuneena, mutta
päällisin puolin ehjinä kuitenkin.

tarkistuspyyntöjen jälkeen kahdeksanteen, mutta
kaiken
kaikkiaan
sarjamme
reilun
kahdenkymmenen vartion joukossa koimme
suurta
ylpeyttä
ja
tyytyväisyyttä
joukkueeseemme,
joka
melko
vähäisestä
kisakokemuksestaan huolimatta taisteli itsensä
tavoitteen mukaisesti kymmenen parhaan
joukkoon!

Kisakeskukseen vievä bussi ei edes ehtinyt
startata, kun kaikki mansikat olivat unten mailla.
Kisakeskuksessa
edettiin kolmen kultaisen
periaatteen mukaan: suihku, lounas, uni. Torkuilta
herätessämme totesimme ikäväksemme ruskean
sarjan
seitsemännen
sijan
vaihtuneen

Loppukoontina voidaan todeta, että Elämys ei
ollut pelkästään kilpailu, vaan myös seikkailu Lapin
kauniissa luonnossa ja hyvinkin vaikuttava
kokemus. Eli partioelämys parhaasta päästä!

Mansikat ja TIS-51 (Kuva: Sallamaari Lasanen)

Teksti: Siiri Jaakkola
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EXPLO 2017- Samoajatapahtuma Salossa
Kahden juuri noustelaiseksi ristityn samoajan tie Explosamoajatapahtumaan alkoi perjantaina 20.lokakuuta, kun hirveä
läjä tavaraa tungettiin puoliväkisin auton takaluukkuun.
Kimppakyytiä suosivat partiolaiset saapuivatkin Saloon omalle
majoituskoululleen juuri sopivasti ennen päivällistä. Kun tavarat
olivat löytäneet paikkansa, ilta kului varsin mukavasti kauempaa
tulleiden ystävien kanssa kuulumisia vaihdellessa Salo-hallin
keilahallissa. Keilaamaan emme itse jaksaneet jonottaa, mutta
mukavaa meillä oli silti.
Lauantaipäivä olikin täynnä kaikenlaista mielenkiintoista ohjelmaa.
Polku-ohjelmissa samoajat pääsivät tutustumaan ja toteuttamaan
itselle mieluisia aktiviteetteja, ja tekniikan ystävänä itse päädyin
Setup-nimiseen teknologiaa ja digiaikaa käsittelevään polkuun.
Päivän aikana tuli kokeiltua virtuaalitodellisuuslaseja, pohdittua
miten erilaiset sosiaalisen median kanavat toimisivat oikeassa
elämässä, paiskottua rikki vanhoja puhelimia, perehdyttyä hieman
Nokian vanhoihin tiloihin ja vierailtua Salon elektroniikkamuseossa.
Jota-Jotin ystävien iloksi elektroniikkamuseossa oli mahdollista ottaa osaa tapahtumaan, joka muuten oli
hieman haastavaa Explon hulinan lomassa. Päivä huipentui bileisiin Salo-hallilla, jossa tarjolla oli livemusiikkia ja oikeiden festareiden tuntua. Rauhallisemmasta illanvietosta pitäville keilahalli oli taas avoinna.
Sunnuntaina olikin aika kierrellä Explo-messuja. Sain haalittua paljon tietoa tulevista tapahtumista, partion
ja maailman kannalta ajankohtaisista asioista sekä pääsimme hieman tutustumaan siihen, mitä muilla
lauantaipäivän poluilla oli saatu aikaan. Messuja kierrellessä pääsi myös kokeilemaan resiinaa, tutkailemaan
puolustusvoimien toimintaa ja pelaamaan esimerkiksi sateenkaari-bingoa pinkkipartion pisteellä.
Kaiken kaikkiaan Explo oli
minulle mahtava kokemus. Vielä
pari kuukautta samoaja-aikaani
nauttivana oli huikeaa päästä
ottamaan
osaa
viimeiseen
samoajatapahtumaani. Reissun
jäljiltä kuolemanväsyneenä ja
monta
uutta
ystävää
rikkaampana en voi kuin kiittää
kaikkia
mukana
olleita
tapahtuman mahdollistamisesta.

Kuvat ja teksti: Alina Vilén
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SURVIVOR (Tarpoja edition) etsi
syksyn
alussa
rohkeita
ja
ennakkoluulottomia
selviytyjiä
vaeltamaan Nuuksioon syyslomalla
19.-22.10.2017.
Mukaan haki lopulta kymmenen
tarpojaa,
jotka
olivat
valmiita
haastamaan itsensä, puhaltamaan
yhteen hiileen ja hyppäämään
huimaan seikkailuun!
Tämä tarina on tosi. Se kertoo kymmenestä tarpojasta ja viidestä johtajasta, jotka lähtivät
Nuuksioon vaeltamaan ja selviytymistarpon puitteissa selviytymään paitsi vaelluksen tuomista
haasteista, myös haasteista vesillä ja korkeissa paikoissa. He kaikki olivat valmiita laittamaan
itsensä likoon neljäksi päiväksi ja kolmeksi yöksi. He kokoontuivat aikaisin kuulaana torstaiaamuna
kolon pihalle tietämättä mikä heitä odottaisi. Näin tarpojat kirjoittavat seikkailustaan.
TORSTAI 19.10.
Päivä alkoi kello 8, jolloin tarpojat ja muut
paikalle eksyneet
lähtivät bussilla
Nousiaisista Turkuun päin.
Kello 9 sekalainen joukko saapui Turun
rautatieasemalle, jossa siirryimme junaan
ja matka Espooseen alkoi. Espoosta
siirryimme
linja-autolla
Nuuksion
kansallispuistoon.
Kun
pääsimme
ulos
bussista,
lippukuntamme jäsen Juha Penttinen oli
Tästä seikkailu alkoi: Nousten keskustan bussipysäkiltä.

odottamassa meitä. Meillä oli pitkän matkan jälkeen
nälkä ja valmistimme trangioilla hernekeittoa.
Syötyämme lähdimme vaeltamaan. Ensin veimme
päiväreppumme Hotel Nuuksioon ja lähdimme kohti
yöpymispaikkaa. Pojat ja tytöt suunnistivat omina
ryhminään ja yllätys yllätys, pojat saapuivat
ensimmäisinä yöpymispaikkaan tyttöjen eksyttyä
reitiltä. Loppuilta kului syödessä ja telttoja ja laavuja
pystyttäessä ja allekirjoittaneet pääsivät vielä
laskeutumaan Juhan avustuksella alas kalliolta.
Junan matkatavarahyllyjä ei oltu mitoitettu neljän päivän
vaellukselle…

(Teksti: Joonas ja Matias, Neulapuski)
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PERJANTAI 20.10.
Aamulla herättiin klo 7.45. Aamupala oli melkein valmista; söimme puuroa ja leipää. Saatiin myös laskea
kalliolta alas. Minusta se oli kivaa, mutta jännittävää. Se oli myös mun toinen kerta. Touhuimme niin paljon,
että olimme aikataulusta myöhässä, joten kuljimme nopeasti aluksi. Sitten hidastimme ja aloimme katsoa
maisemia. Ne oli aivan jäätävän hienoja. Otimme myös muutaman kuvan ja pidimme paljon taukoja.

Pitkän ja tylsän matkan jälkeen olimme vihdoin
vedentäyttöpaikalla, jossa päätimme syödä keittoa ja
nuudeleita. Syömisen jälkeen lähdimme kohti yösijaa.
Matka oli pitkä. Kun olimme perillä, aloimme pystyttää
laavuja ja telttoja ja laittaa ruokaa. Se oli hyvää. [toim.
huom. soijasuikalekastiketta ja riisiä! Sitä söi hyvällä
halulla myös joukkomme paatuneimmat lihansyöjät]
Iltapalaksi söimme quesadilloja.
(Teksti: Jaana, Neulapuski ja Emilia, Pullasorsat)

Kalliolaskeutumista iltaruskossa.

Masterchef työn touhussa.
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LAUANTAI 21.10.
Aamulla herättiin samaan
aikaan kuin ennenkin.
Syötiin
mysliä
aamupalaksi,
purettiin
teltat ja käveltiin vähän
matkaa rantaan. Me
laitoimme
kanootit
vesille. Aamu oli kylmä.
Tänä aamuna olimme
pysyneet
aikataulussa.
Meloimme kolmen järven
poikki. Sää oli hyvä ja
maisemat myöskin. Kun
olimme meloneet kolmen
järven poikki, pidimme
ruokatauon. Ruoaksi oli
tonnikalasörsseliä. Vaikka
telttamme
oli
kuivumassa,
ei
se
kuivunut yhtään.

Nuuksion maisemia.

Seuraava järvi oli peilityyni,
niin kuin aikaisemmatkin.
Kun olimme meloneet kaikki
neljä järveä, niin kuin määrä
oli, perille päästyämme
pesimme
kanootit
ja
jatkoimme matkaa kävellen
paikkaan, jossa meidän oli
määrä
soutaa
kirkkovenettä.
(Teksti: Jaakko, Pullasorsat)

Kelpo melontamaisemat.
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Kirkkoveneen luona Matias, Joonas ja Jyri tyhjensivät
venettä vedestä. Aloimme pakkaamaan rinkkojamme
vesitiiviisti
muovipusseihin.
Sitten lähdimme
soutamaan. Matias ja Mikko soutivat meille tahtia.
Välillä emme pysyneet tahdissa. Menimme järven
pohjoisosaa. Mielestäni soutaminen oli kivaa, mutta
välillä oli vaikeaa pysyä tahdissa.

Nuuksion Pitkäjärvi, menopelinä kirkkovene.

Sitten
lähdimme
kävelemään
kohti
yöpymispaikkaa. Alkoi hämärtyä. Lähdimme
hakemaan vettä. Vedenhakupaikalla otimme
otsalamppumme esiin, sillä näkyvyys alkoi olla
huono.
Kukaan
ei
eksynyt
matkalla.
Nukkumapaikalla näimme muutamia muita
retkeilijöitä. Perillä pystytimme laavut ja teltat
sekä teimme makaroonimössöä. Sitten siirryimme
nuotion ääreen, jossa söimme lettuja. Sitten
suurin osa meni nukkumaan.
(Teksti: Sofia, Pullasorsat)

Tahdinpitäjät.
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SUNNUNTAI 22.10.
Heräsimme aamulla kello 7.30 ja aloitimme heti puurojen ja kiisseleiden keittämisen. Syömisen lomassa
pakkasimme rinkat ja purimme laavut ja teltat. Kun tavarat oli kasassa, lähdimme kävelemään kohti Hotel
Nuuksiota.
Perille päästyämme menimme saunomaan,
uimaan ja vaihtamaan puhtaita vaatteita
päälle. Siistiytymisen jälkeen menimme
parkkipaikalle tekemään ruokaa ja syömään.
Kello 12.45 hyppäsimme Leppävaaraan
menevään
bussiin.
Linja-autossa oli
ahtaudesta huolimatta hyvä tunnelma ja
pääsimme nopeasti perille. Leppävaarassa
kävimme kauppakeskus Sellossa. Osa
porukasta söi, osa kierteli kauppoja ja osa
leikki info-taululla.
Kello 14.30 kävelimme asemalle ja
menimme junaan. Junassa oli paljon ihmisiä
ja kaikki eivät istuneet koko matkaa,
Sellosta löytyi tuttu ja turvallinen Hesburger.
mutta matka sujui silti hyvin. Kun
saavuimme Turkuun, kaikki lähtivät koteihinsa mahtavan vaelluskokemuksen ja kipeiden jalkojen kera.
(Teksti: Wilma, Neulapuski)

Tällä kertaa ilman päiväkirjanakkia jäivät vaelluksesta edellisten lailla ansiokkaasti selvinneet Neulapuskin
Fanny, Pullasorsien Oskari sekä Hanna Valpperin Banz-vartiosta.
Jyrikin halusi vielä lisätä jotain. Kuten esimerkiksi sen, että kirkkoveneilemään lähdettäessä Jaakko Äijälä astui
järveen ja kastoi kenkänsä. Hehe.
Kokonaisuudessaan olen hirmuisen ylpeä kaikista seikkailuun uskaltaneista, niin tarpojista kuin johtajistakin.
Kaikki tarpojat jaksoivat urheasti sisulla maaliin, eivätkä luovuttaneet missään kohtaa, vaikka välillä
kierreltiinkin maisemareittejä vähän pidemmän kaavan mukaan. Mutta Suomisen Mikkoa lainatakseni,
mestarihan on epäonnistunut useammin kuin aloittelija yrittänyt ja tämä pätee myös suunnistukseen.
Kelit suosivat meitä vaelluksella aivan uskomattomalla tavalla. Kaksi viikkoa lähes tauotonta sadetta muuttui
tuona viikonloppuna auringonpaisteeksi ja kipakoiksi syysöiksi. Maasto tietysti edelleenkin oli sen oloinen,
että sadetta oli saatu ja aika ajoin mutavellille ei meinannut löytyä kiertoreittiä: ”Sitä ei voi ylittää…täytyy
mennä lävitse”.
Erityiskiitos ohjelmasta kuuluu Penttisen Juhalle, joka otti meidät avosylin vastaan kotikonnuillensa
pääkaupunkiseudun maastoon ja järjesti meille upean kokemuksen, joka sisälsi paljon asioita, joita yksin
emme olisi pystyneet järjestämään: kalliolaskeutuminen, melonta järvien poikki kannakset kanootteja
raahaten ja kirkkovenesoutu usvaisella järvellä olivat varmasti elämyksiä, jotka jäävät paitsi tarpojien, myös
mukana olleiden johtajien mieliin.

(Teksti: Siiri Jaakkola)
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Rikkaat Rakkaat
Viime numerossa paluun tehnyt lukijoiden lempipalsta kertoo jälleen vuoden
oikeasti kiinnostavimmat jutut.
Rikkaiden Rakkaiden toimituksen saaneen
nimettömän vihjeen mukaan Salosen Matin
huhutaan käyneen kesällä koeajamassa 7paikkaista Kia Sorentoa.

Saanemme esitellä, tuore sähkö- ja
automaatioasentaja Jaakko Äijälä:

…hei, menikö tuolla haikara?

Onnea valmistumisen johdosta!
Lippukuntamme sai Nousten markkinoiden
aikaan kokea pakahduttavaa riemua ja
ylpeyttä, kun rakas apulaislippukunnanjohtajamme sai tunnustusta koko kunnan
hauskimpana
heppuna
ja
parhaana
viihdyttäjänä. Toimitus kannustaakin kaikkia
lukijoita saapumaan sankoin joukoin
lippukunnan
tapahtumiin
seuraamaan
Nousten ”parhaan eläytyjän” edesottamuksia.
Tätä jos mitä ET halua missata!

Lippukunta
esittää
sydämelliset
(myöhästyneet)
syntymäpäiväonnittelut
Arska Suomiselle, joka kultaisella 90-luvulla
toimi Nousiaisten srk:n nuorisotyönohjaajana. Arska oli tuolloin mukana
tukemassa
lippukuntamme
toimintaedellytyksiä niin työssään kuin sen ohella ja
on edelleen hengessä mukana. Kiitos Arska!

Kuulitko mehukkaan partiojuorun? Nappasitko
kohukuvan? Lähetä juttuvinkki postikortilla osoitteeseen
Nousiaisten Henrikin lippukunta, Maskuntie 1, 21270
Nousiainen. Kirjoita kuoreen tunnus ”Rikkaat Rakkaat”.
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