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PÄÄKIRJOITUS 

 

 

 

Kootessani juttuja tähän lehteen huomaan suupielieni nousevan hymyyn moneen otteeseen: 

Hymyilen, kun muistelen menneen kesän pyörävaellusta. Hymyilen, sillä samoajat ovat saaneet omilla 

kesäleireillään uusia kokemuksia. Hymyilen, kun selaan vanhoja valokuvia. Hymyilen, kun luen 

tarpojien partiomeemejä. Hymyilen, kun muistelen ensimmäistä kertaa tulitikun sytyttänyttä 

sudenpentua. Hymyilen, kun mieleeni muistuu johtajiston yhteiset hetket syysretkellä.  

Eläessämme vuoden pimeintä aikaa, hymyä on välillä vaikea tavoittaa. Aina partiokaan ei ole yhtä 

hymyä, sen on varmasti jokainen joskus kokenut – tulee epäonnistumisia, haavereita, 

riittämättömyyden tunnetta ja koti-ikävää, ehkä joskus ulkopuolinenkin olo. Kuten elämään, tunteet 

kuuluvat myös partioon, joka harrastuksena ei suinkaan ole tunnevapaa alue. Mutta mitä useammin 

pysähdymme kuulostelemaan omia tuntemuksiamme, tunnistamaan niitä ja kertomaan niistä toisille, 

sitä taitavampia meistä tulee ikävienkin tunteiden selättämisessä. Partiossa on turvallista tuntea myös 

ikäviä tunteita ja oppia sitä kautta tuntemaan itseään, mainitaanhan tunteiden ilmaisun taidot jo 

partion peruskirjassakin.  

Kulunut partiovuosi on toivottavasti antanut myös sinulle syitä hymyyn. Seuraavan kerran hymyn 

noustessa suupieliin, pysähdy ja tunnustele, miltä hymy tuntuu. Ehkä voit jakaa sen vielä kaverin 

kanssa tai antaa sen eteenpäin kadun kulkijalle – joulukuun harmaudessa hymykin voi olla päivän hyvä 

työ! 

Tämän lehden myötä haluan kiittää kaikkia vuoden aikana toiminnassamme mukana olleita ja 

toivottaa kaikille Henriikan lukijoille leppoisaa joulun aikaa ja elämyksellistä uutta vuotta! 

 

Siiri Jaakkola 

lippukunnanjohtaja 

 

Uusia elämyksiä on ensi vuonna luvassa ainakin sudenpentujen omalla Tammileirillä sekä Leijankorven 

alueen kesäleirillä vanhemmille ikäkausille. Henkilökohtaisesti en malttaisi enää odottaa tammikuun 

talvileirielämystä. Nähdään ensi vuoden tapahtumissa! 
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Partiotytöt-seikkailijajoukkueen retki 2-4.3.2018 
 

Teksti ja kuvat: Milla Kaipomäki 
 

 

Perjantai 
Saavuimme Korsvuoren kämpälle puoli 
seitsemän maissa perjantai-iltana. 
Olimme ensimmäisiä kämpän lämmittäjiä 
koko vuonna, joten saimme hienon 
savuefektin aikaiseksi. Onneksi kaikilla oli 
lämmintä vaatetta päällä ja savu haihtui 
ilmaan kohtuullisen säätämisen jälkeen. 
 

Täytyy sanoa, että kyseinen perjantai on 
takuulla erityisimpiä ja hienoimpia 
synttäreitäni ikinä! Oli mahtavaa viettää 
syntymäpäivä hyvässä seurassa ja 
tunnelmallisen takkatulen lämmittämänä. 
Nukkumaan mentiin Wilman lukeman 
iltasadun saattelemina. 
 

Lauantai 
Aamupalaksi oli luvassa edellisiltana 
tekeytymään laitettua tuorepuuroa sekä 
leipää päällisineen. Puuro jakoi 
mielipiteitä, mutta enemmistö oli 
tyytyväisiä tulokseen. 
 
Aika ennen lounasta oli varattu tämän 
jutun pohjana toimivien muistiinpanojen 
kirjoittamiselle ja yhteiselle pelailulle. Piirrä 
ja arvaa -peli oli kaikkien mielestä 
huvittava! Myönnettäköön, että varsinkin 
allekirjoittaneen tikku-ukkojen taiteilutaidot 
saivat oikeutettua ihmettelyä ja naurua 
osakseen kun lopputulos ei ollut 
lähelläkään alkuperäistä aihetta :’D 

 

Lounaaksi söimme makaronin, jauhelihan 
(joka oli korvattu soijarouheella) ja 
hernemaissipaprikan sekoitusta eli 
tutummin pääkallopataa. Ruokailun 
jälkeen vieraileva tähti Mikko opetti lapset 
tekemään pukki- ja ristiköytöksen ja niiden 
avulla kaksi A-pukkia, joiden avustamana 
kahteen ryhmään jakautunut porukka 
loikki ojien yli. 

 

 
Partioretki ei ole partioretki ilman trangialla 
valmistettua ruokaa, eihän? Siksipä 
päivällinen, italianpata, valmistettiin 
pienissä ryhmissä trangioilla. Ruuan 
jälkeen pelailtiin lisää pelejä ja illalla, 
kylmyydestä huolimatta, me sisukkaat 
partiolaiset menimme ulos paistamaan 
lettuja ja paahtamaan vaahtokarkkeja 
nuotion äärellä. 
 

Sunnuntai 
Sunnuntaina pistettiin kamat kasaan, 
rinkat pakettiin ja siivottiin kämppä 
putipuhtaaksi. Aamupalan jälkeen tosin 
saimme kuulla loput iltasadusta, koska 
lauantaina koko poppoo käytännössä 
kaivautui makuupusseihinsa ja loikkasi 
hetkessä unten maille. 
 

 
Pieni gallup ryhmän 

jäsenille! 

 

• Nimi (ja ikä) 
• Paras tai ylipäätään mahtava 

partiomuisto 
• Paras retki- tai leiriruoka 

 
 
 

Gallupin vastaukset on järjestetty 
ryhmäkuvan mukaan takaa eteen ja 
vasemmalta oikealle, poikkeuksena 
johtajat, jotka seuraavat samaa järjestystä 
keskenään. Allekirjoittanut likinäköinen 
haluaa viimeisen sanan, siksi näin ;D 
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Sanni, 11v. 
Paras hetki oli, kun oltiin Vesihirmu-leirillä ja 
saimme tehdä oman vesihirmun. Paras ruoka oli 
jäätelöpuuro (=ulkona yön yli tekeytymässä ollut, 
jäätynyt tuorepuuro. Oli kuulemma todella 
hyvää). 

Anna Husar 
Se oli kivaa, kun syötiin karkkia ja pelattiin 
lautapelejä. Paras retkiruoka on letut ja 
makkara. 

Kira 

Paras partiomuisto on se, kun olimme 
partioleirillä ja olin Annan vieressä nukkumassa 
teltassa. Me vaan juteltiin ja piirrettiin Annan 
vihkoon eikä haluttu mennä nukkumaan. Paras 
retkiruoka on varmaan pyttipannu. 

Emilia Virtanen, 11v. 
Paras retkimuisto on se, kun grillattiin 
vaahtokarkkeja viime leirillä. Paras retkiruoka on 
letut. 

Erica Virtanen, 10v. 
Lempi retkimuistoni on se, kun Wilma lauloi 
kauniisti ja Milla Molluska kertoi hauskoja vitsejä 
Partiotyttöjen leirillä. Paras retkiruoka on 
pääkallopata ja nakit. 

Sini Nielikäinen, 11v. 
Paras partiomuisto on kanootilla matkustus. 
Paras retkiruoka on viime retken pääkallopata 
ketsupilla. 

Wilma Päivärinta, 14v. 
Paras partiomuistoni on se, kun sain seistä kaksi 
tuntia kaatosateessa edustustehtävissä. Parasta 
partioruokaa on tikkupulla. 

Milla Kaipomäki, 17v. 
Paras partiomuistoni on se, kun kaverini 
kiskoivat minut kesäleirillä kuutamouinnille. Tuli 
vähän mölyttyä valvoessa, josta nimeltä 
mainitsematon Jyri tulikin meille muutaman 
kerran sanomaan. Niistä kerroista alkoi itää 
ajatus energian purkamisesta uimalla, ja loppu 
on historiaa. Parasta retkiruokaa on 
pääkallopata ja letut, jotka paistetaan 
tunnelmallisesti nuotion ääressä pimeällä. 

Loppusanat: 
 
Kiitos koko ryhmälle retkestä ja kaikesta, mitä 
olemme yhdessä tehneet! Vaikka lopetin 
aktiivisen ryhmänvetämisen keskittyäkseni 
opiskeluun, aion ilmestyä leireille ja pyrin 
auttelemaan satunnaisesti viikkokokouksissa, 
kun se aikatauluun sopii. 
 

Ryhmä on jäänyt hyviin käsiin Wilmalle ja tauolta 
palanneelle Emma-Kaarina Pajuniemelle, iso 
kiitos heille! Kiitos on paikallaan myös jokaiselle 
lippukunnan jäsenelle, niin lapsille, muille 
nuorille kuin aikuisillekin; tällä porukalla on ilo 
harrastaa partiota. Toivotan puolestani kaikille 
oikein hyvää joulua ja uutta vuotta, seuraavaa 
partiovuotta odotellessa! <3 
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P A R T I O M E E M I T 

Scout.Me.In-ryhmän innoittamana tarpojavartio Pullasorsat taiteili luovuustarpon 

alkajaisiksi partiomeemejä. Inspiroidu näistä ja keksi oma! 

Meemit by Osku, Jaakko, Anton, Eeli ja Siiri 

 

 

#partioscout   #nhlpk



 

7 

 

S U L A 

Seikkailijoiden ja tarpojien kevätretki Rantapihalla 20.-22.4.2018 

Yö laavussa, haikki Pukkipalossa, aurinkoa ja yöllinen ukkosmyrsky.  

  

L E I J O N A N   L U O L A  

Sudenpentujen kevätretki Korsvuorella 28.-29.4.2018 

Leijonanmetsästystä, yö kaminateltassa ja makkaraa nuotiolla. 

 

Kuvat: Siiri Jaakkola 
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Koko perheen pyöräretki 19.5.2018 
 
 

 

 
 
Toukokuun puolivälissä kesäleiri häämötti jo aivan nurkan takana, joten oli hyvä aika 
testata oma pyöräilykunto koko perheen voimin. Aurinkoinen aamu alkoi kolon 
pihalla pyörän huollolla: pyörät pestiin ketjuja myöten ja kumit pumpattiin. Kaikki 
pääsivät läpi katsastuksesta, vaikka muutama huomautus jouduttiinkin antamaan 
tarpeellisten turva- ja merkinantolaitteiden puuttuessa. Heti aamun alkajaisiksi 
huolletut pyörät kuskeineen pääsivät testiin vaativalle taitoajoradalle, joka taisi 
sittenkin olla liian lälly, kun kaikki suoriutuivat siitä niin hienosti.  
 

Uikkarit oli jo kotona pakattu reppuun eli seuraavaksi otettiin suunta kohti 
Falkinkoskea. Matkan varrelta tuli mukaan vielä lisää reippaita pyöräilijöitä ja 
pienimmätkin polkijat saavuttivat Falkinkosken kunnialla. Tällä porukalla kesän 
pyörävaellus ei tule olemaan temppu eikä mikään! Nummelaisten saapuessa Falkille 
ensimmäiset valpperilaiset olivat odotellessaan jo ehtineet pulahtamaan lammen 
virkistävään veteen - lähteestä pulppuava vesi ei tosiaan ollut ihan vielä kesähelteiden 
lämmittämää! 
 

Saunan lämmetessä uimaan uskaltautui kuitenkin yksi jos toinenkin ja erityisesti 
testattavana olleet märkäpuvut innostivat polskimaan. Uimisen lomassa suoraan 
grillistä tarjoillut herkkuhodarit hävisivät nälkäisiin vatsoihin niin nopeasti, ettei 
snägärijonosta meinannut tulla loppua. Kiitos kaikille 17 partiolaiselle ja 12 ei-vielä-
partiolaiselle hauskasta päivästä ja innokkaasta osallistumisesta - aarteen etsintä 
onnistuu teidän kanssa aivan varmasti! 
 

Teksti: Siiri Jaakkola
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F R A M I L   2 0 1 8  
Teksti ja kuvat: Kerttuli Rantasalo 

 

 

Porissa järjestettiin 8.-10.6.2018 suuri partioleiri Framil. Meidän lippukunnasta   Framilille osallistui 

viisi samoajaa. Jokainen meistä siirtyi HuHu 2018 -leiriltä suoraan Framilille lauantaiaamuna 

odottavaisin mielin. Aurinkoinen lämmin päivä antoi hymyn kasvoille, koska HuHu-leirin päivät 

olivat kylmiä.  

 

Kun saavuimme leirille, meillä ei ollut yhtään tietoa mihin pitäisi mennä tai tehdä. Onneksi saimme 

asiat selvitettyä ja pääsimme jatkamaan leiriä. Ensimmäiseksi meille pystytettiin puolijoukkueteltta, 

jossa yöpyisimme. Tämän jälkeen suuntasimme valitsemillemme ohjelmapisteille. Neljä meistä 

suuntasi melontarastille ja yksi meni meripelastusrastille. Tämä ohjelmapiste sekä muut 

ohjelmapisteet olivat kaikkien mielestä mukavia.  

Syöminen Framililla toimi hyvin. Ruokajonoissa ei tarvinnut kauaa odotella, koska toiminta oli 

nopeaa. Ruoka oli myös hyvää. Toinen iso plussa ruoan lisäksi oli akkujenlatauspiste. Kuka vaan 

pystyi viemään esimerkiksi puhelimensa lataamaan. Sinulta otettiin nimi ja lippukunta ylös ja sait 

avaimen, joka sopi lokeroon, johon jätit puhelimen.   
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Samoajien iltaohjelma pidettiin maauimalassa. Ensimmäiseksi 

saatiin iltapalaa. Hetken kuluttua aloimme katsoa elokuvaa, joka 

kertoi ulkomaalaisesta miehestä ja hänen elämästä. Elokuvan 

katsomista varten saimme sipsiä ja juotavaa. Elokuvan loputtua 

meillä oli mahdollisuus käydä uimassa tai suihkussa. Uinti aikaa 

oli valitettavasti vain noin 20 minuuttia.  

 

Kaikin puolin Framil oli mielestämme onnistunut leiri, 

muutamista epäkohdista huolimatta. Meillä oli mukavaa ja lisäksi 

kaikki saimme uusia kokemuksia.  

 

 

 

Kyselin muutamia kysymyksiä lippukuntalaisiltani, jotka olivat kanssani leirillä:  

 

Mitä odotit Framililta ja toteutuiko odotukset? 

 

Matias Sjöroos: “Odotin hyvää leiriä kavereiden kanssa ja kyllä toteutui.” 

Wilma Päivärinta: “Odotin Framililta kavereiden kanssa hengailua ja erikoista ohjelmaa, odotukset 

toteutuivat.“ 

Joonas Hallman: “Odotin huonoa leiriä, koska HuHu oli ollut pettymys, mutta odotukseni eivät 

onneksi toteutuneet.” 

Karla Rantasalo: “Odotin mukavaa ja hauskaa leiriä kavereiden kanssa ja odotukset toteutuivat.” 

 

Mikä oli leirillä kivointa ja mikä tylsintä? 

 

Matias: “Melominen oli kivointa ja tylsintä oli aikaiset herätykset.“ 

Wilma: “Kivointa oli märkäpuvussa uiminen ja tylsintä maauimalaretki, koska uintiaikaa ei juurikaan 

ollut.“ 

Joonas: “Kivointa oli uimalaretki, kun katsoimme leffaa, saimme herkkuja sekä pääsimme uimaan 

ja tylsintä oli kauppakeskusrasti.” 

Karla: “Kivointa oli melominen sekä kavereiden kanssa oleminen ja tylsintä oli kauppakeskusrasti.” 

 

Miten Framil erosi muista leireistä? 

 

Matias: “Framil erosi normaalista siten, että se järjestettiin 

kaupungissa.” 

Wilma: “Minusta se oli kivaa, kun leiri oli kaupungissa.” 

Joonas: “Framil erosi siten, että siellä oli latureita.” 

Karla: “Erosi siten, että leiri järjestettiin kaupungissa.”  

 

Menisitkö uudestaan, jos olisi mahdollisuus? 

 

Matias: “Menisin ehkä uudestaan.” 

Wilma: “Menisin ehdottomasti uudelleen.” 

Joonas: “Menisin uudestaan.” 

Karla: “Menisin ehkä uudestaan.” 
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20 vuotta sitten Velkualta löytyi aarresaaresta merirosvo Pembertonin aarre. Kesällä kaksi 

rohkeaa retkikuntaa lähti tahoillaan selvittämään kesken jäänyttä arvoitusta. Retkikunnat 

kulkivat aarteen perässä niin maantiellä pyöräillen, metsässä samoillen kuin vesillä 

liikkuenkin, ylittäen itsensä ja auttaen toista. Tämä tarina kertoo kadonneen aarteen 

metsästäjistä. 

 

Tiistaina 26.6. ensimmäinen retkikunta lähti 

matkaan kolon pihalta 16 rohkean aarteenetsijän 

voimin. 15 meistä kulki pyörällä ja yksi turvasi 

selustamme autoillen ja kuskaten tavaramme. 

Määränpää oli tuntematon, mutta pyörällä 

kulkemista oli harjoiteltu kevään mittaan ja 

turvavarusteet olivat kunnossa. Retkikunnan johtaja 

olikin sangen luottavainen ryhmäänsä, kuten 

kuvastakin näkyy. 

Seikkailijoista, tarpojista, samoajista ja aikuisista 

koostuva letka kulki aluksi läpi Lemun, jossa 

ensimmäistä etappia ja onnistunutta Kustavintien 

ylitystä juhlistettiin jätskitauolla.  

Jo ensimmäisellä lounastauollamme Askaisten 

Pikisaaressa alkoi tapahtua. [toim. huom. Itse asiassa 

jo tätä ennen alkoi tapahtua, sillä Wilman pyörästä 

irtosi poljin. Luitte oikein: irtosi poljin] Kauaa ei 

ehditty lounaan jälkeen huilahtaa, kun Noora tuli 

ilmoittamaan, että meressä kelluu jotakin. Mitäpä 

muutakaan kuin pullopostia! Pian etsintäpartiot 

olivatkin hioneet strategiansa ja kaikki pullopostit oli 

saatu ylös vedestä yhteistuumin.  

Pulloista löytyi outoja paperilappusia, liekö kartan 

palasia? Yhteen ne ainakaan eivät sopineet.  
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Jatkoimme aarteen etsintää Louhisaaren kartanolta, 

jossa pääsimme tutustumaan kartanoon ja sen 

vaiheisiin. Tiesittekös, että edesmennyt 

presidenttimme marsalkka Mannerheim tykkäsi 

pelata biljardia asuessaan Louhisaaressa? Raha-

aarrekin löytyi – vitriinistä.                                    

Koska museon kokoelmista ei löytynyt etsimäämme 

aarretta, oli aika harjoittaa hieman aarteenetsintä-

taitoja. Harjoittelu selvästi auttoi, sillä uudet 

kartanpalaset löydettiin tuota pikaa kuka mistäkin.  

Ensimmäinen yösija löytyi 34 kilometrin pyöräilyn 

jälkeen Livonsaaren seurantalon pihalta. Etevimmät 

taisivat vielä pyörälenkin päätteeksi soluttautua 

zumbaamaan paikallisten kanssa! Päivä oli pitkä, 

mutta kaikki pyöräilijät selvisivät hienosti perille ja 

iltavenyttelyjen jälkeen unikin taisi kaikille maistua.  

Seuraava aamu starttasi kevyen aamupyöräilyn 

jälkeen Teersalon rannasta Palvan lossilla. 

Velkuan koululla ratkaistujen salaviestien 

perusteella aarre olisi kätketty autiolle saarelle. 

Pyörällä on hankala kulkea vetten päällä, joten 

pidettiin lounaan mittainen tuumaustauko. Ruuan 

jälkeen ajatus kulkikin paremmin ja kartan palaset 

alkoivat vihdoin sopia toisiinsa. Pyörät hylättyämme 

löysimme korvaavat menopelit rannasta.  

Matkaa siis jatkettiin milläpä muulla kuin kanootilla! 

Onneksemme myös tuuli oli suotuisa ja kanootit 

kulkivat mallikkaasti eteenpäin. 
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Tovin melottuamme löysimme kuin löysimmekin 

autiolta vaikuttavan saaren, johon pääsimme 

rantautumaan kaikki tavarat suhteellisen kuivina. 

Vaikka aarretta ei löytyisikään, ainakin tämä 

valtaamamme hiekkaranta ja sen sileääkin sileämpi 

hiekka oli onneksi kokemisen arvoinen! 

Mutta voisiko tämä todella olla sama saari, johon 

lippukuntamme leiriläiset kaksikymmentä   vuotta 

sitten unohtivat osan Pembertonin aarteesta? 

Enää yhden kartanpalan puuttuessa oli viimeisen 

tehtävän aika: Jokaisen aarteenetsijän apua 

tarvittiin, kun koko porukan piti suoriutua 

jättimäisen hämähäkinseitin läpi koskematta seittiin.  

Tehtävästä selviydyttiin kunnialla, sillä viimeinen 

kartanpala löytyi pian.  

Mutta mitä ihmettä tästä kartasta pitäisi oikein 

selvitä? Kartta on täynnä kummallisia numeroita, 

voisiko joku niistä olla aarteen paikka? Usko 

meinasi jo aarteenetsijöillä loppua, kun ratkaisua 

ei tahtonut millään löytyä. 
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Niin siinä kuitenkin kävi, että kenttälapiolle tuli 

käyttöä ja saarelta todella löytyi kultaa ja hopeaa.       

V i h d o i n k i n !  Onneksi myös viimeisenä paikalle 

ehtinyt aarteenetsijämme oli tarkkana, sillä muuten 

puolet aarteesta olisi jäänyt maan uumeniin kenties 

seuraavaksi kahdeksikymmeneksi vuodeksi 

perinnöksi tuleville aarteenetsijäsukupolville.  

Anna, Kira, Emilia, Jaakko, Elias, Saara, Sofia, Sini, 

Eero, Eetu sekä Oliver löysivät aarteen. Myös 

aarteenetsijäjoukostaan ylpeä johtajisto pääsi 

maistamaan osansa aarteesta. 

 

 

 

 

Nukuttuamme ikimuistoisen yön autiolla saarella, 

osa telttakankaan, osa taivaan alla, oli aika suunnata 

takaisin kohti Palvaa ennen tuulen yltymistä. 

Palvassa vaihdoimme kulkupelin tuttuun ja 

turvalliseen polkupyörään, mutta löysimme myös 

odottamattoman viestin: 

Emme siis edelleenkään olleet saaneet käsiimme 

koko aarretta ja Noorakin oli häviksissä… Yrittikö 

joku vedättää meitä huvikseen vai liittyikö kirje 

jotenkin Nooran katoamiseen?   

Palvasta suuntasimme lossilla takaisin Teersaloon, 

jossa oli uima- ja vessatauon aika. Eikä aikaakaan, 

kun löysimme rannalta viestin Nooralta, joka kertoi, 

että Pembertonin kätyrit ovat perässämme… Oli siis 

parempi jatkaa matkaa, jos halusimme löytää 

loputkin aarteesta.  

Teersalosta jatkettiin kohti Livonsaarta, mitä ennen 

kiersimme läheisen Henttulan luontopolun 

saadaksemme jaloille pyöräilyn lisäksi muutakin 

liikettä. Luontopolulta selviydyttyämme otimme 

suunnan Merimaskua kohti, mutta matkan varrella 

pistäydyttiin kuitenkin Livonsaaren kyläkaupassa 

jätskillä. Oli selvästi kuumin päivä tähän asti, joten 

taukoja piti pitää jopa tavallista useammin.  

Livonsaaresta matka jatkui vielä parinkymmenen 

kilometrin verran yöpaikkaamme Merimaskuun 

Apajan virkistysalueelle. Aarteenetsijöiden jo 

vetäydyttyä telttoihin, kuului ulkoa kummaa kalinaa. 

Oliko kyseessä itse herra Pemberton, joka meille oli 

saapunut kummittelemaan? 
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Perjantaiaamu valkeni hieman edellisiä viileämpänä 

ja vesipisarat pakottivat pukemaan ylle jotakin 

sateenpitävää ensimmäistä kertaa koko reissun 

aikana. Aamun alkajaisiksi polkaistiin minigolf-

kentälle. Sadekelin takia saimme koko kentän omaan 

käyttöömme ja meitähän ei pieni sade haitannut. 

Aamun minigolfmestariksi kruunattiin Kira.  

Merimaskusta matka jatkui Naantaliin, jossa 

Kuparivuoren huipulla pidetty lounastauko venyi 

odotettua pidemmäksi sinolin loputtua ja kylmän 

tuulen viedessä trangiasta loputkin tehot. Kaikkien 

saatua perunansa kypsiksi ja vatsansa täyteen matka 

jatkui Raisioon, jossa yleisö vaati taukoa 

huoltoasemalla.  

 

Jätski- ja karkkitankkauksen sekä ilahduttavasti 

parantuneen kelin voimin retkikuntamme jaksoi 

viimeiset kahdeksan kilometriä lopulliseen 

määränpäähämme Maskun Linnavuorelle. 

Leiripaikalla uupuneita, mutta onnellisia 

aarteenetsijöitä odotti valmis ruoka. Tämän 

parempaa palkintoa en ainakaan itse olisi voinut 

onnistuneen vaelluksen päätteeksi toivoa!  

Neljän päivän aikana ensimmäinen retkikunta kulki 

pyörällä yhteensä 100 kilometriä ja kaikki 

aarteenetsijät menopeleineen selvisivät perille 

vaurioitta. Kokonaisuudessaan onnistunut vaellus! 

Perjantaina oman seikkailunsa aloitti myös toinen 

retkikunta, eli 14 sudenpentua ja 2 seikkailijaa 

johtajineen — polkupyörällä hekin. Sade vaivasi 

myös toista retkikuntaa perjantaina, mutta urheasti 

ja mukisematta kaikki polkijat pääsivät perille 

Linnavuorelle.  

Retkikuntien tavattua Linnavuorella myös 

sudenpennuille paljastui, mitä kaikkea ensimmäinen 

retkikunta oli matkallaan kokenut. Pembertonin 

kätyreiden uhkaukset eivät retkikuntia juuri 

hetkauttaneet, vaan lopun aarteen etsintään käytiin 

entistä kovemmalla tohinalla.  

Viikonlopun aikana sudenpennut nikkaroivat muun 

muassa aarrearkut kultakolikoille sekä selvittivät 

Pembertonin arvoitusta rastiradalta saamiensa 

kinkkisten vihjeiden perusteella. Eikä tietenkään sovi 

unohtaa melontaa, uimista, telttaöitä ja muita 

ikimuistoisia kokemuksia, joita viikonlopun aikana 

päästiin kokemaan.
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Mutta kuinka kävi aarteen?  

Pembertonin kätyrit koettivat perjantain ja lauantain välisenä yönä käydä pelottelemassa seikkailijoita 

ja tarpojia, mutta sen koommin emme herrasta kuulleet. Vaan löytyipä loput hänen aarteestaan 

kuitenkin sattumalta lauantai-illalla, kun kesken näytelmän rekvisiittana ollut kenttälapio osui johonkin 

kovaan: kokonainen arkullinen kokista oli kaivettuna maahan lammen rannalla!  

Kiitos koko johtajistolle ja kaikille reippaille aarteenmetsästäjille osallistumisesta tähän hienoon 

seikkailuun! 

 
Teksti: Siiri Jaakkola  

Kuvat: Siiri Jaakkola, Noora Jalonen, Sofia Kallio, Henna Keskikylä
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20 vuoden takaisia muistoja Aarresaarelta tarjoaa Henriikka vuosimallia 1998:
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O H O I   S U D E N P E N N U T 

TAMMILEIRI TULEE TAAS! 

 

Järjestyksessään jo 17. Tammileiri järjestetään perinteiseen 

tapaan Sauvon Ahtelassa 6.-9.6.2019. 

Leiri on nimeltään Aarnivalkea, ja nimensä mukaisesti leirillä 

seikkaillaan tällä kertaa suomalaisessa kansanperinteessä leirin 

keulahahmo Aarnin johdolla.  

T U U T H A N   M U K A A N ! 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen ensi vuoden alussa. 
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Hmm, mitähän telkkarista  

tulee ensi kesänä? 
  

 

 

 

08.00 Leiritavaratarkastajat 

 09.00 Mitä tänään leikittäisiin? 

 09.15 Kadonneen vaeltajan jäljillä 

 10.15 Top Campchef 

 11.45 Ihmemies MacRantasalo 

 12.45 Neljän tähden trangiaillallinen 

 14.30 4D: Sudenpentu pakkaa 

 16.00 Koko lauma leipoo 

 19.30 Johtajien salatut elämät 

20.00 Laavuperunat  

 

 

  

 

Olitpa seikkailija, tarpoja, samoaja,     

vaeltaja tai aikuinen, 

viritä telkkarisi Leijankorven 

leiritaajuudelle ensi kesänä viikolla 26! 
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Vasen hiha:                       Oikea hiha ikäkausittain: 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                 Sudenpennut       Seikkailijat                        Tarpojat 

Mutta entäs ne tapahtumamerkit? 

Viimeisin tapahtumamerkki kiinnitetään paidan etumukseen, oikeanpuoleisen 

rintataskun (sudenpennuilla kuvitellun sellaisen) päälle. Muita tapahtumamerkkejä voi 

halutessaan kiinnittää oikeaan hihaan alimmaksi, mutta sudareiden kohdalla tätä ei 

suositella, sillä hiha tulee nopeasti täyteen muista merkeistä.  

Eikö samoajilla, vaeltajilla ja aikuisilla ole merkkejä ollenkaan? 

On toki, mutta he ovat jo niin isoja, että osaavat itse googlata itsensä Suomen 

Partiolaisten merkkiohjeeseen. Jos eivät, he osaavat seurata polkua: partio.fi → 

Partiolaiselle → Apua ja ohjeita → Partioasut ja -merkit.  

 

 

PARTIOMERKIT FAQ 
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Maailman ympäri 
Lippukunnan syysretki Korsvuorella 26.-28.10.2018 

 
 

Sekavat Seikkailijat -ryhmän toimittajamerkkiä suorittavien kertomukset 
Maailman ympäri -syysretkestä: 
 

 
Käytiin eri maissa. Minä, Kira ja Eetu 
syötiin tikkareita. Eetulla oli puhelin, joten 
kuunneltiin paljon TRI POLOSKIA!!! (tosi 
kiinnostavaa) Pelattiin afrikantähteä. 
Kipinämikkovuorossa oli kivaa, kun sain 
olla Kiran kanssa. Syötiin kesärullia ja ne 
oli ihan hyviä. 
 
Toimittaja: Anna  
Assistentti: Sanni 

 

 

 

 

Leikittiin jotain leikkejä. Sitten syötiin iltapalaa ja mentiin nukkumaan. Teltassa Eetu oli 
puhelimella. Sitten söimme karkkia teltassa. Sitten me vaan juteltiin ja sitten mentiin 
nukkumaan. Aamulla heräsimme, pukeuduimme ja söimme aamupalaa. Olimme Nepalissa, 
jossa oli ohjelmaa. Parasta oli, kun illalla kuuntelimme teltassa Tri poloskia Eetun ja Annan 
kanssa. 
 
Toimittaja: Kira   
Assistentti: Sanni 



 
23 

Retkellä käytiin monessa 
maassa. Rakennettiin Pisan 
kalteva torni, harjoiteltiin 
syömäpuikoilla syömistä, tai 
no jotkut osasivat jo, lisäksi oli 
kengurupussihyppelyä. 
Ruoka oli maukasta. Oli 
kylmä, vaikka oli paljon 
vaatetta päällä. Leirillä saatiin 
myös passit ja Wilma toimi 
lentoemäntänä. 
 
Toimittaja: Sini 
Assistentti: Erica 
 

 

 

 

 

Kiinassa pähkäiltiin tangram-palapeliä.                                                                      

Iso-Britanniassa keitettiin kello kolmen teetä 

kolmen kiven keittimellä. 

 

 Nepalissa liehuivat perinteiset rukousliput. 

  

Valokuvat: Siiri Jaakkola 
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Kokouksiin, saunailtoihin, kesäjuhliin… 

Vain muutama kilometri Nousiaisten keskustasta 

KORSVUOREN PARTIOKÄMPPÄ 

        
 

Sis. puusauna, sähkö, porakaivo, grillipaikka, 
ulkohuussi, varusteltu keittiö, parvi yöpymiseen…  

Hinnat: iltakäyttö (su-to) 20 e,  

päivä 50 e, viikonloppu (pe-su) 100 e 
 

Tiedustelut ja varaukset: Salla Aavikko 

talous@nhlpk.net, 041-4511182

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivydPCqN7VAhXPKVAKHVXwCXUQjRwIBw&url=http://www.nhlpk.net/tuki/tontti.html&psig=AFQjCNGJdbnJcfkdnSq15K2m3rb4tmHhoQ&ust=1503060932141512
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R i k k a a t   R a k k a a t 
Lukijoiden lempipalsta kertoo jälleen vuoden oikeasti kiinnostavimmat jutut.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtajiston kohtaama karmea tragedia päättyi 

onnellisesti, kun reklamaation turvin yksi suklaalevy 

vaihtui kolmeen. Tai siis 1+3=4. 

 

 
Kuulitko mehukkaan partiojuorun? Nappasitko kohukuvan? 

Lähetä juttuvinkki postikortilla osoitteeseen Nousiaisten 

Henrikin lippukunta, Maskuntie 1, 21270 Nousiainen. Kirjoita 

kuoreen tunnus ”Rikkaat Rakkaat”. 

Believe it or not! 

 

Rakas sihteerimme on 

siirtynyt ajasta uuteen ja 

omistaa nykyään  

ä l y p u h e l i m e n.  

 

Armaan naapurilippukuntamme Mynämäen Maahisten 
tehopakkaus Pia täytti syksyllä pyöreät 30 vuotta. Myös 
lippukuntamme edustajia oli paikalla juhlistamassa merkkipäivää.  

Toimitus onnittelee myös muita vuoden aikana 

merkkipäiväänsä viettäneitä. Heidän juhlistaan ei 

ole säilynyt kuvamateriaalia julkaistavaksi. 

Kutsujakin odotellaan yhä…. 

   Emma-Kaarina            Mikko 
      Pajuniemi                 Suominen 

                                 

30 40 
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H A R R A S P A L A 

 
 

 

Syksyn alussa moni uusi partiolainen  

antoi partiolupauksen,  

jossa luvataan olla avuksi toisille. 

 

Siitäpä mieleeni tuli  

vanha kiinalainen sananlasku: 

 

 

Jos haluat olla onnellinen tunnin –  

ota päiväunet. 

Jos haluat olla onnellinen päivän –  

mene kalaan. 

Jos haluat olla onnellinen vuoden –  

peri omaisuutta. 

Jos haluat olla onnellinen koko loppuelämäsi –  

auta muita. 
 
 
 

 

 

 


