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Lippukunnanjohtajan terveiset
Vuosi 2021 alkaa olla takana ja on aika rauhoittua joulunviettoon. Tämäkin vuosi
meni pitkälle poikkeusolojen rajoitusten siivittämänä, mutta nokkelat ja toimeliaat partiolaiset sopeutuvat muutoksiin. Toiminta suunniteltiin lähtökohtaisesti
ulkoilupainotteiseksi ja lapset pääsivät ahkerasti tutustumaan lähiseutujen maastoihin leirin, päivä- ja yöretkien sekä vaelluksen merkeissä. Monelle tuli tutuksi
myös lippukunnan laavu Launiasjärven rannalla.
Ensi vuoden päätapahtumana on tarpojille ja vanhemmille ikäryhmille Suomen
partiolaisten järjestämä Kajo-suurleiri Evolla heinäkuussa. Paikalle odotetaan yli
kymmentätuhatta leiriläistä sekä Suomesta että ulkomailta. Lippukunta tulee
osallistumaan leirille yhdessä Nokian muiden lippukuntien kanssa. Suurleiri on
tapahtumana partiota parhaimmillaan. Ystävyyttä yli rajojen. Uusia kokemuksia ja
upeita elämyksiä. Näitä on luvassa myös koko lippukunnalle suunnitelluissa yhteisissä tapahtumissa mm. talvileirillä, kevätretkellä ja jo perinteeksi muodostuneella syysvaelluksella. Sudenpennuille ja seikkailijoille tullaan Kajon tilalle
järjestämään lisäksi ikäkausien omaa yhteistä ohjelmaa.
Kiitoksia vielä kaikille vapaaehtoisille aktiivisille johtajille, lapsille ja aikuisille,
entisille ja nykyisille! Yhdessä olemme mahdollistaneet ja tulemme mahdollistamaan mielekkään harrastuksen lapsille ja nuorille Siuro-Linnavuoren alueella nyt
ja tulevaisuudessa! Ilman teitä tämä ei onnistuisi. Kiitos.
Hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulunodotusta kaikille
Terveisin,
Jarkko Mäkiranta
Lippukunnanjohtaja

Kuvassa allekirjoittanut valmistautuu neutraloimaan ampiaisista
koituvan riskin kesäleirille turvallisuussuunnitelman mukaisesti.
Suojavarustus oli melkein täydellinen.
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Taidesivut

Silja Ågren

Tässä lippukuntamme nuorten upeita taideteoksia. Taideteokset kuvaavat hienosti
kuluneen vuoden partiotapahtumia ja -kokemuksia.

Jeni Mäkinen
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Samu Kervinen
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Perhepartio kutsuu
mukaan alle kouluikäiset

Kuva: Vili Kervinen

Elokuussa teimme sieniretken Hakavuoren luontopolun maastoon. Saimme retkelle oppaaksemme
lippukunnassamme aikanaan pitkään laumanjohtajana toimineen Hammarin Leenan, joka on koulutettuna keruutuotetarkastajana oikea kävelevä
sienikirja.
Heti retken alussa saimme arvokasta oppia siitä,
miten sama sieni (tässä tapauksessa myrkyllinen
punainen kärpässieni) voi näyttää eri ikäisenä täysin erilaiselta. Kuvissa näkyy miten sieni on nuorena lähes valkoinen ja lakin kasvaessa sen muoto
muuttuu ja pilkut katoavat lähes kokonaan. Siksi
pitää olla tarkkana, että tunnistaa sienet varmasti
ennen kuin niitä kerää.
Opimme myös, että sienimetsässä kaikille aisteille
on käyttöä: jotkut sienet tunnistaa ulkomuodon lisäksi parhaiten hajusta. Matkan varrella ehdimme
tietysti myös kiipeilemään kiville, leikkimään ja
syömään eväitä. Saalistakin saatiin!
Syyskuussa perhepartiolaiset osallistuivat lippukunnan syysvaellukselle. Kahden päivän vaelluksella jopa 5-vuotias pärjäsi hienosti mukana, kun
taukoja pidettiin sopivasti. Sunnuntaille oli suunniteltu myös hieman lyhyempi reitti, jottei reissu käy
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liian raskaaksi kenellekään.
Syyslomaviikon ja muiden kiireiden vuoksi emme
kokoontuneet lokakuussa. Marraskuulla kokoonnumme tekemään toimintasuunnitelmaa keväälle
ja valmistamme omat huivit myös pikkupartiolaisille. Lippukunnan virallisen huivin saavat uudet
jäsenet sudenpennuista eteenpäin.
Vinkkejä ja ehdotuksia toimintaan otetaan myös
mielellään vastaan! Ainakin majanrakennusretki
lippukunnan laavun maastoon on suunnitelmissa.
Esimerkiksi jos mielessä on jokin retkikohde, jonne
olisi mukavampi lähteä isommalla joukolla! Ja jos
vanhempien lasten ryhmissä on tarvetta esimerkiksi harjoitella toiminnan suunnittelua ja lasten
ohjaamista, voi perhepartioon tulla harjoittelemaan näitäkin asioita.
Perhepartio-ohjaaja
Tiia Lesonen 0414369567
Kuva: Tiia Lesonen

Olemme käynnistelleet lippukunnassa omaa perhepartiotoimintaa, joka on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille yhdessä oman aikuisen kanssa.
Mukaan pääsee läpi vuoden, joten ota rohkeasti
yhteyttä jos teidän perheessä olisi innostusta osallistua! Perhepartio kokoontuu noin kerran kuussa
parin tunnin ajan ja toiminta on retkipainotteista.
Tarkoitus on tutustuttaa lapset partioon jo ennen
sudenpentuikää, ja samalla vanhemmat ja lapset
saavat yhdessä retkeillä ja osallistua myös lippukunnan yhteiseen toimintaan.

Kuvat: Tiia Lesonen
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Mitä asiakkaat sanovat, kun
eivät halua ostaa kalenteria?
"Ei nyt"
"Ei ole käteistä" ja "ei ole
korttia"
"Ei ole rahaa"

"Ei ole rahaa"
*kädet ilmassa*

Kuva: Vili Kervinen

"Mulla ei oo nyt lapsii kotona, hukkunu johonki"
"On jo ostettu"

"Omia partiolaisia"
"Ei kiitos eh"

"Nyt on vähä kiire"
"Ei.. öhh"

"Myöhemmin"

*ei ota katsekontaktia ja kävelee nopeasti ohi*
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"Ei oo käsii vapaana"
"Haluun kotiin"
"Ostettiin jo"
"Ei kiitos"

"Me ollaan itekki partiolaisii"

*heiluttaa käsiä torjuvasti*

"Ei kiitos, serkultani sain"
Kuva: Timo Kervinen

*pää heiluu*
"Ei kiitos, meillä on tässä jo yks (lapsi) omasta takaa"

"Ei kerkee"
"En mä ny osta" ja *alkaa selostamaan omia partio-/
inttimuistoja*
"Meillä on kotonakin näitä partiojuttuja" (Yhden
partiokaverimme isä)
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Selviytyjät

Ilvekset loikkasivat
yöretkellä seikkailijoiksi
Sudenpentulauma Ilvekset siirtyi elokuussa
seikkailijoiksi. Siirtymäretki toteutettiin yöretkenä.
Meloimme Knuutilan venerannasta Isoonsaareen. Matka oli oikein sopiva, sillä kaikki eivät
olleet ikinä ennen edes olleet kanootissa. Mutta
todella hienosti jokainen sai melottua itsensä
määränpäähän. Ja kovasta tuulesta huolimatta
myös takaisin!
Sää oli hieman haastava, vettä tuli välillä ihan
kunnolla, ja välillä vain pienenä tihkuna. Saimme kuitenkin pystytettyä leirin ja tehtyä ruuat
suurinpiirtein kuivina pysyen. Illalla lämmiteltiin kunnon tulien äärellä. Aamuyöstä osa heräsi
ukonilmaan, mutta onneksi myräkkä meni nopeasti ohi.
Retken ohjelma koostui sudenpentuna opittujen
taitojen kertaamisesta ja oman partiopolun
muistelusta. Monenlaista olemme ehtineet tehdä kolmen sudenpentuvuoden aikana, vaikka
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Kuvat: Tiia Lesonen

toiminta oli lähes vuoden käytännössä etänä tai
muuten sovellettuna koronarajoitusten vuoksi.
Merkkien määrässä se ei kyllä näy, sillä ryhmä
on ollut todella aktiivinen ja innostunut koko
ajan!
Seikkailija-ikäkausi tuokin sitten sopivasti lisähaastetta tälle ryhmälle. Mutta he aikovat siitä
selviytyä yhtä mahtavasti kuin tähän asti, siitä
kertoo ryhmän uusi nimikin: Selviytyjät.
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Lentävät leopardit
"Lentoliskot"

Partion syysvaellus

Lähdimme klo 10.00 Linnavuoren seurakuntatalolta ajamaan Jämille.
Kävelimme näkötornille ja se oli upea
maisema. Kävelymatka oli yhteensä
kahtena päivänä 13 km. Kun kävelimme leiripaikalle, meillä oli eväs- ja lepotaukoja, sekä yksi ruokatauko. Kun
olimme perillä, pystytimme teltat ja
teimme ruokaa trangioilla. Kävimme
matkalla myös lähteellä. Kun olimme
syöneet, pelasimme lipunryöstöä. Sen
jälkeen söimme iltapalaksi makkaraa
ja sitten menimme telttoihin valmistautumaan nukkumiseen.
Herätys oli 7.30. Teimme aamupalan ja
pakkasimme tavarat ja teltan. Sitten
lähdimme kävelemään parkkipaikalle.
Pidimme taas taukoja ja söimme ruokaa. Kun saavuimme parkkipaikalle,
lähdimme eri kyydeillä ajamaan takaisin Linnavuoreen, jonka jälkeen lähdimme koteihimme.
Vilma ja Silja

Syysvaellus

Lähdimme klo 10.00 seurakuntatalolta.
Matka kesti tunnin. Parkkipaikan vieressä oli hotelli. Kun olimme kävelleet
joitakin minuutteja, tulimme näkötornille.
Lähdimme kävelemään ja saavuimme
kodalle ja teimme ruokaa. Keräsimme
myös puolukoita seuraavan ruuan jälkkäriksi. Parin kilometrin jälkeen saavuimme lähteille ja täytimme vesivarannot. Lähteiden vieressä oli suo.
Kun olimme perillä, kasasimme teltan.
Kun olimme kasannut teltan, teimme
hyvää perunamuusia ja pahaa falafelia.
Tämän jälkeen pelasimme lipunryöstöä kauheassa montussa. Viimeisillä
kilometreillä jotkut urheat kiipesivät
102 porrasta painavat rinkat selässään.
Paluumatka oli yhteensä seitsemän kilometriä. Matka yhteensä oli ollut 13
kilometriä.
Liisa ja Jeni
Kuvat: Timo Kervinen
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Reippaat partiolaiset lähtivät vaeltamaan kohti
ensimmäistä yöpymispaikkaa kauniissa syyssäässä.

Näin syntyy maukasta retkievästä.

Leiripaikkaan saavuttu ja teltat pystytetty!

Iltaohjelmana pelattiin kaikkien aikojen klassikkoa eli lipunryöstöä.

Asianmukainen tuuletus.

Loistava ilme.
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Lumikot

Kuva: Saara Kuronen

Syysmarkkinat

Kuvat: Vili Kervinen

Lumikot myivät Knuutilan syysmarkkinoilla lettuja hyvällä
tuotolla. Melkein kaikki osallistuivat lettujen myyntiin ja
paistamiseen. Aloitimme myyntipaikan kokoamisen kello
14:10 ja saimme sen valmiiksi noin 14:25. Myimme lettuja
kello kuuteen illalla. Purkamiseen meni noin 20 minuuttia,
jonka jälkeen olimme valmiita lähtemään pois. Ahkerat Lumikot olivat iloisia vaikka aluksi oli hiljaista. Kun pääsimme
vauhtiin, asiakkaita tuli sykähdyksyssä. Eli kun yksi asiakas
saapui, perään ilmaantui aina pitkä jono asiakkaita, jonka
jälkeen tilanne hiljeni ja oli aikaa täyttää lettujen säilytyspaikka. Partiolaiset myös tykkäsivät muista kojuista, sekä
paistamistaan letuista.
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Kuva: Timo Kervinen

Koitto 2021
ja söimme välipalaa. Me heittelimme toista vartionjohtaja Viliä kävyillä, ja hän leikki samalla
kivimiestä ja sanoi yhtä tarpojaa maamieheksi.
Kun olimme hieman rauhoittuneet, aloimme tekemään ruokaa, joka oli spagettia ja lihapullia
tomaattikastikeessa.
Illalla ohjelmassa oli lupauksenanto, jonka jälkeen paistoimme lettuja, joita jokainen sai vain
yhden, mutta vartiojohtajat joutuivat syömään
kaksi lättyä, koska tarpojilla oli kiire nukkumaan. Seuraavana aamuna tarpojat heräsivät
aikaisin ja pakkasivat tavarat nopeasti. Aamupalan jälkeen Instagram-kisan voittajat julkistettiin ja yksi voittajajoukkueista oli Lumikot.
Hyvällä mielellä jatkoimme lyhyttä matkaa, joka
meillä oli vielä taitettavana ennen kuin olisimme perillä autoilla. Matkalla tuli muutamia vesiesteitä, mutta niistä selvittiin kuivin jaloin.
Kuva: Vili Kervinen

Lähdimme Koitolle 29.10. Koukkujärven upeista
maisemista. Kävelimme ensimmäisenä Koittoiltana pari kilsaa. Yhden tarpojan saappaat olivat
liian lyhyet, joten hänen sukkansa kastuivat ja
hänen oli laitettava muovipussit jalkaansa. Kun
vihdoinkin saavuimme ensimmäiselle yöpymispaikalle, kokosimme teltan ja teimme iltapalaksi
lämpimiä voileipiä. Kun olimme syöneet, menimme nukkumaan. Kaksi tarpojaa esittivät
vartionjohtajille nukkuvansa, vaikka hymyilivät.
Aamulla härättyämme laitoimme tavarat rinkkoihin ja aloimme tehdä aamupalaa, joka oli pikapuuroa
ja
leipää.
Aamupalan
jälkeen
kokosimme teltat ja lähdimme matkaan. Kun
olimme talsineet vähän matkaa, ylitimme suon
jonka kaikki muut ylittivät helposti, mutta yksi
tarpoja kaatui ja kaikki vaatteet kastuivat. Jouduimme pitämään hetken paussin, jolloin hän
vaihtoi kuivat vaatteet. Kun pääsimme jatkamaan matkaa, talsittavaa oli vielä useampi kilometri. Suurin osa maastosta, jota kuljimme, oli
metsää, mutta joissain kohdissa oli suoaluetta.
Kun pääsimme metsästä, meidän piti kulkea
tietä pitkin, jotta pääsisimme lounaspaikalle.
Lounaana oli hernekeitoa, jonka söimme järven
rannalla. Kun olimme syöneet ja päässeet lähtemään, jouduimme kulkemaan hakkuualueen läpi. Sen jälkeen täytimme meidän vesipullot
vedentäyttöpisteellä. Täyttöpisteellä oli vesiauto, jossa oli kanistereissa vettä. Kun lähdimme
vesiautolta, matkasimme metsää pitkin, kunnes
tulimme suoalueelle, joka oli Koitto-vaelluksen
koitto-osuus. Suolla oli melkein polveen asti
liejua, mutta pystyimme kiertämään sen. Kun
pääsimme suo-alueen yli, pääsimme kuivemmalle alueelle ja näimme joitakin kohtia yöpymispaikasta. Yöpymispaikalle pystytimme teltat

Seuraa somessa
@lumikot_sava
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Mehukatit
"Mehikset"

Partiota harrastava karhu
Eräällä partiokerralla Mehukatit ideoivat
tämän tarinan. Perinteiseen partiotarinatyyliin jokainen sanoi yhden sanan
vuorollaan. Kuvitus syntyi tarinoinnin
aikana. Muistakaa fanittaa tanssivia karhuja telttaretkillä!
Olipa kerran karhu, joka harrasti partiota. Hän tanssi
valssia yksin pimeässä metsässä. Karhu näki majavan
puussa. Kala oli partiolainen ja hän joi pillimehua, joka oli
hunajaista. Marsu ja muut tapasivat karhun, joka oli vieläkin tanssimassa. He liittyivät tanssiin, koska karhu oli
yksinäinen. Joku saattoi nähdä heidät ja kuvata heitä. Kuvat olivat levinneet internettiin. Karhu sai paljon faneja.
Fanit piirsivät hänestä piirroksia tähän lehteen.
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Seuraa somessa
@mehu.katit
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Kultakalaliitto
"Kultikset"

Vaellus Pukalassa
Seikkailimme tällä kertaa Pukalassa. Alussa oli
hieman vaikeuksia löytää parkkipaikka, mutta
kyllä luotsin auto saatiin hyvin parkkiin ja pääsimme jakamaan yhteisiä varusteita paikalle
pölähtäneessä hyttyspilvessä. Siitä jatkoimme
matkaa hyvin pusikkoista reittiä pitkin rantaan,
josta hetken odottelun jälkeen nousimme kanoottien kyytiin. Meloimme kahdella inkkarikaanotilla kauniissa maisemissa ja tähyilimme
mahdollista yöpymispaikkaa. Ensimmäisenä
kävimme katsomassa Kuolemasaarta, joka jo
hassun nimensä puolesta tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Päätimme kuitenkan jatkaa matkaa ja
katsella muita vaihtoehtoja. Vieressä ollut vähän
pienempi Selkäsaarikin vaikutti ihan hyvältä.
Meloimme kauemmas katsomaan Pukkisaarta,
mutta se oli aivan liian pusikkoinen, joten päädyimme palaamaan Kuolemasaarelle.
Pistimme riippumattoleirin pystyyn ja aloimme
valmistaa lounasta, joka oli tällä kertaa maukas
hampurilainen. Oregano oli yllättävän hyvä pihvimauste. Pulahdimme myös lämpimään veteen
uimaan ja harjoittelimme kanoottiin nousua vedestä. Hetken huilaamisen jälkeen olikin aika
nousta takaisin kanootin kyytiin ja tarttua melaan. Tällä kertaa otimme kohteeksemme Maailmanlopunsaaren, ainoastaan nimensä takia.
Matkalla vihaiset lokit uhkasivat meitä, mutta
selvisimme hengissä. Maailmanlopunsaari oli
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Kuva: Timo Kervinen

ihan kiva, aika pieni, saari. Paluumatkalla tähyilimme vielä rannanpuoleisia saaria ja varmistuimme
hyvästä
valinnastamme.
Illalla
nukahdimme tyytyväisinä riippumattoihimme.
Lauantai-aamuna söimme keitettyjä kananmunia ja ruisleipää. Pakkasimme kamat rinkkoihin
ja suuntasimme kohti kanoottien palautuspaikkaa. Matkalla kuitenkin meloimme hieman harhaan, mutta se ei vauhtia juuri hidastanut. Kun
kaanoiteista oli luovuttu, aloimme pistää tossua
toisen eteen suuntanamme Roninmaan laavu.
Laavulle söimme maukkaan lounaan eli kanakeittoa ja nuudeleita. Jatkoimme matkaa kohti
seuraavaa yöpymispaikkaa ja havaitsimme, että
vadelmamehutiivisteen tuominen oli loistava
idea. Se maistui hyvältä ja lisäksi peitti puhdistetun järviveden sivumaut. Mehua kuluikin lauantain helteessä todella paljon. Lauantain
matkalle sattui myös aika paljon korkeuskäyriä
ja jyrkkien rinteiden kapuaminen alkoi olla jo
aika rankkaa auringon porottaessa niskaan. Selvisimme kuitenkin hengissä taukopaikalle, jossa
hörpimme lisää vadelmamehua ja jatkoimme
matkaa kohti toista yöpymispaikkaamme eli
Valkeajärveä. Samannimisiä järviä oli tosin kolme meidän kartassamme.

Kuva: Saara Kuronen

kaisemmin, jotta ehtisimme takaisin autolle
ennen pahimpia helteitä. Heräsimme siis yhden
kultakalan jokseenkin ärsyttävään herätysääneen kello seitsemältä ja aloimme toimia. Pakkasimme hiukan kamoja ja siirryimme syömään
aamupalaa. Tällä kertaa söimme pasta carbonaraa aamupalaksi, koska sillä jaksaisi kulkea loppumatkan takaisin autolle. Kun olimme syöneet,
pakkasimme loput tavarat ja heitimme rinkat
selkään. Liikkeelle lähdimme jo 8:40, eli huomattava parannus lauantaihin!
Alussa meitä odotti pitkä nousu Valkeajärven
vuorelle, mutta selvisimme siitäkin ja jatkoimme matkaa melko tasaisessa maastossa. Saavutimmekin
suunnitellun
taukopaikkamme
Siitinjärvellä nopeasti. Hörpittyämme hieman
vadelmamehua ja vettä jatkoimme matkaa polkuja pitkin kohti Koirainnokkaa. Koirainnokan
jälkeen alkoikin viimeinen osuus ennen autoa.
Puolitoista kilometriä hiekkatietä taittui ennätysajassa ja olimme iloisia päästessämme luotsin viileään autoon ja suuntaamaan kohti kotia.
Reissu oli paikoitellen rankka, mutta silti kiva.

Maailmanlopunsaari!

Siellä päätimme pulahtaa järven vilvoittelemaan
erittäin kuuman ja hikisen matkan jälkeen. Uintikavereina meillä oli pieniä kaloja jotka tulivat
hyvinkin lähelle rantaa ihmettelemään väsyneitä partiolaisia. Uinnin jälkeen pistimme riippumatot puihin ja huilasimme tovin. Iltaruoaksi
olimme suunnitelleet lihapullia ja spagettia tomaattikastikkeessa sekä juustoraastetta. Kuulostaa aika hyvältä, eikö vain? No kaikki ei
mennyt ihan kuin strömsössä. Luotsimme oli
shoppailuretkellään hankkinut meille kaksi säilyketölkkiä lihapullia ruskeassa kastikkeessa.
Tomaattikastikekin poikkesi suunnitelmasta
sillä mukana oli vain pieni tuubi paseerattua tomaattia. Juuston kohtalo oli vielä tätäkin surkeampi, juustoraaste oli nimittäin sulanut
rinkassa epämääräiseksi klöntiksi. Saimme kuitenkin jotain lautasille ja mahatkin suunnilleen
täyteen.
Sitten olikin taas aika huilia, sillä väsymys painoi pitkän taipaleen jäljiltä jo aika rankasti. Menimme nukkumaan kuunnellen tuota ihanaa
luontoääntä, nimittäin hyttysten ininää. Olimme päättäneet herätä sunnuntaina hieman aiKuva: Timo Kervinen

Seuraa somessa
@kultakalaliitto
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Kalafisut
"Fisut"

SaVan kesäleiri vuosimallia 2021

Kuva: Timo Kervinen

"Tämäkin on vettä"
SaVan spektaakkelimainen kesäleiri järjestettiin
jumalan selän takana jossain Sastamalassa mukavan metsäisissä maisemissa. Leirin nimeksi
valikoitui Tämäkin on vettä, koska leirillämme
oli paljon veteen liittyviä aktiviteetteja. Idearikkaat samoajamme taisivat olla ainakin osittain
vastuussa tästä nimestä!
Leiri alkoi 9.7. klo 17 lähdöllä Linnavuoren seurakuntatalon pihasta. Sieltä suunnattiin kohti
leiripaikkaa kimppakyydeillä. Paikalla odottivat
Kalaﬁsut, jotka olivat pyyhkineet paikalta pölyjä
sekä pystyttäneet jo valmiiksi varoituskyltin
partiolaisten läsnäolosta. Leirin alkajaisiksi
nostettiin lippu, jonka lisäksi saimme seurata
jännitysnäytelmää lippukunnanjohtajan poistaessa valtavan ampiaispesän leirialueen huussista. Illalla pystytettiin teltat ja ripustettiin
riippumatot ja syötiin iltapala. Tarpojat lähtivät
haikille, jonka oli tarkoitus kestää yön yli, mutta
päättyi liian aikaisin, koska nukkumapaikassa
oli ampiaisia.
19

Lauantaina herätys soi toisilla aikaisemmin,
toisilla myöhemmin. Keittiöhenkilökunta oli
loihtinut aamupalaksi herkullista ja ravitsevaa
kaurapuuroa! Ravittuina seikkailijat lähtivät
omalle minihaikilleen, jonne heille oli järjestetty
ohjelmaa. Sudenpennut alkoivat tekemään ohjelmaa ja he kiersivät eri toimintapisteillä ympäri leirialuetta. Puoliltapäivin syötiin lounasta
ja sen jälkeen ohjelmat jatkuivat. Kalaﬁsut
spreijasivat erään ﬁsun crocsit kultamaalilla
valmistellessaan tulevaa leirikastetta.
Iltaruokaa valmistellessa keittiössä soi todennäköisesti Suomen laadukkain soittolista eli Kalaﬁsut-soittolista.
Jarkko
ei
ﬁilannut
iskelmämusiikin kauniita tahteja, mutta muille
musiikki maistui. Iltaruuan jälkeen oli vesiohjelmaa. Tarpojat ja juuri samoajaksi siirtyneet
Kultakalaliittolaiset rakensivat rinkkalautat.
Myös kajakit ja kanootit olivat ahkerassa käytössä. Iltapalaksi grillattiin makkaraa. Iltanuotiolle jokainen vartio oli valmistellut ohjelmaa.
Leikittiin rikkinäistä puhelinta, tuo minulle

Lounaan jälkeen leikittiin vesisotaa. Kalaﬁsut
siivoilivat keittiötä ja jakoivat nakkeja innokkaille pikkupartiolaisille. Sudenpennut ja seikkailijat olivat jonossa asti pyytämässä duunia,
kun selvisi, että tarjolla oli karkkia. Lopuksi laskettiin lippu ja jaettiin pikkupartiolaisille merkkejä. Kimppakyydit starttasivat kohti Nokiaa ja
sitten palattiin kotiin potemaan viikon mittaista
partiodarraa!

Leiri alkoi lipunnostolla. Kuva: Timo Kervinen

-leikkiä ja painettiin kädenjälkemme kartongille. Tuo minulle -leikin voitti samoajat yhteisvartiollaan
"Kalapuikkoliittoﬁsuset".
Yksi
samoajista hyppäsi lippukunnanjohtajamme
Jarkon perässä järveen, kun käskettiin hakea
lippukunnanjohtaja… Iltanuotion jälkeen lapsoset menivät nukkumaan ja aikuiset jäivät paistamaan vaahtokarkkeja ja miettimään asioita,
mitkä ovat parasta partiossa.
Illalla kalaﬁsumme järjestivät muille leiriläisille
leirikasteen. Kastaminen aloitettiin pienistä sudenpennuista ja siitä edettiin aina tarpojiin asti.
Leirikaste piti sisällään silmät sidottuina seikkailua ja avaimen etsimistä “suosta”. Lopuksi
löytyi kulta-aarre korsun sisältä. Nuoremmat
samoajat suorittivat silmät kiinni meloen haasteen ja löysivät telttasaunasta kulta-aarteen.
Väsyneet kalaﬁsut pääsivät nukkumaan lopulta
yhden jälkeen.

Aamusumpit

Kolmas päivä alkoi herätyksellä virkistävän
raikkaiden 5 tunnin yöunien jälkeen. Kalaﬁsut
kokkasivat mysteerimegapuuroa jämistä. Epätoivon siivittämänä sorruttiin myös mustaan
magiaan eli pikakahviin. Sitä siinä litkittiin seuraten aktiivisten lapsien huutoa ja mekastusta.
Sunnuntaiaamupäivänä päästiin yhdessä askartelemaan upeat huiviin kiinnitettävät leirimerkit. Permanenttitusseja pahoinpideltiin, mutta
muuten selvittiin vaativasta tehtävästä henkilövahingoitta. Leirimerkkien teon jälkeen siivottiin omia ja yhteisiä kamoja. Lounaalla tarjottiin
epic kasvisruokapränk, kun keittiömestarimme
olivat korvanneet jauhelihan soijarouheella.
Muille meni täydestä, mutta Mehukatit olivat
varsin epäluuloisia tätä herkkuruokaa kohtaan.

Kuva: Timo Kervinen

Seuraa somessa
@kalafisut
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Fisujen matka Kohulle

Päivä kaksi alkoi luonnollisesti aamupalalla. Aamupalaksi nautimme tofua. Ja hieman leipää. Ohjelmassa oli melomista ja aktiivisina kävimme
muutaman korttipeliottelun jälkeen melomassa
vaaditun lenkin. Lounaaksi söimme keittoa.
Ruuan jälkeen pääsimme seksuaalikasvatusohjelmalaaksoon. Lakkasimme kyntemme heleän vaaleansiniseksi ja askartelimme kauniit korut.
Ostimme myös pinkkipartiomerkit huiveihimme.

Illalla osallistuimme leffailtaan ja katsoimme Shrek
2-leffan. Iltapalaksi söimme leipää ja pelkäsimme
banaanijugurttia. Soitimme illalla puheluita ja keskustelimme Syke-sarjasta ja teltan nukkumapaikoista.
Kolmas päivä valkeni epävakaisena. Aamupalalla
saimme mysliä ja jugurttia. Aamupalan jälkeen oli
vaikuttamisohjelmaa. Pääsimme miettimään energiankulutusta ja opettelimme sanomaan ei. Kokkasimme myös gluteenitonta kasviswokkia. Kolmas
päivä sujui ohjelman merkeissä. Iltaruokakin syötiin ja teejauhettakin nautiskeltiin. Katsoimme
myös suomitubea. Iltapala oli herkullinen ja illalla
oli ohjelmassa bileet. Bileet oli meidän osalta vähän
lyhyet, kun painuttiin ajoissa nukkumaan.
Seuraavana aamuna oli kylmä.
Syötiin ruokaa ja paleltiin. Ulkona oli ainakin -20 astetta ja
tuuli tosi kylmästi. Bussi olikin
miellyttävän lämpöinen. Tampereella olimme iltapäivällä ja
olimme varsin onnellisia laskiessamme jalkamme Tampereen maaperälle. Hyvä reissu
oli, vaikka frisbeekentän kautta
ei saanutkaan oikaista.

Kalaﬁsut
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Kuvat: Kalafisut

Starttasimme ihan liian aikaisin kohti sateista
Tamperetta, josta matkamme jatkui hieman (toim.
huom. 20 min) myöhässä kohti Keuruuta. Keuruulla jakauduimme etukäteen jaettuihin vartioihin,
joissa suoritimme Amazing racen. Amazing racessa
pääsimme käyttämään huikeaa espanjankielentaitoamme ja eksymisiltäkään ei vältytty. Paikallisten
ja google mapsin avulle selvisimme kuitenkin perille maaliin. Maalissa lahjoimme ihmisiä kaurakekseillä ja tuc-kekseillä. Kisan jälkeen suunnattiin
leirialueelle, jona toimi Keuruun Iso Kirja. Tavarat
painoi, mutta lopulta pääsimme alueellemme ja
saimme kauniin telttamme pystyyn. Iltaruokailuun
vaelsimme taas alueen poikki päästäksemme nauttimaan herkkuruuista. NAM! Illalla oli vielä iltaohjelmaa ja pääsimme pelaamaan bingoa. Painuimme
nukkumaan hyvissä ajoin, lukuunottamatta nitropupua, joka kekkuloi yömyöhiin.

Tiesitkö…?

Kuva: Timo Kervinen

Pinkkipartio on verkosto, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat partiolaiset tarjoavat toisilleen vertaistukea. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tasa-arvoista partiotoimintaa
riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoliidentiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdistyksen päämääränä
on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset
voivat olla mukana partiotoiminnassa avoimesti omana itsenään.
Helmikuussa 2011 otettiin käyttöön Pinkkipartion oma hihamerkki,
jota kantamalla voi osoittaa tukensa Pinkkipartiolle ja pinkkipartiolaisille. Hihamerkkiä voi käyttää niin pinkkipartiolaiset kuin heidän
ystävänsä. Pinkkipartion lilja-apila ei kerro kantajansa seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta, vaan halusta olla tukemassa kaikille avointa partiota. Merkin voi ommella partiopaidan
oikeaan hihaan ikäkausimerkin alapuolelle taito- tai tapahtumamerkin tapaan.
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Saikkalanjoen melonta

Kuva: Vili Kervinen

Elokuun lopun helteisenä sunnuntaina Mehukatit ja Kultakalat tekivät melontaretken Saikkalanjoella. Matkaan lähdettiin Mouhijärveltä
Mätikön uimarannalta. Uimarannalla vesi lainehti tavallista korkeammalla. Edellisten päivien sateet olivat nostaneet veden pintaa
selvästi. Uimarannan laiturille ei päässyt edes
saappaat jalassa, joten retkiseurueen kolme intiaanikanoottia ja yksi kajakki laskettiin vesille
suoraan uimarannan nurmikolta.
Mätiköllä melojat saivat tuntumaa kanootteihinsa. Vastatuuleen meloessa ehdittiin jo kaivata suojaisampaa jokilaaksoa ja myötävirtaa.
Etukäteen oli selvitetty, että joki virtaa rauhallisesti ja on muutenkin helppo meloa. Saikkalanjoki on noin 6 km pitkä ja se laskee Mätiköstä
Tupurlanjärveen. Järvien keskivedenkorkeudessa on alle metri korkeuseroa. Yllättävän kovan
virtauksen tämäkin korkeusero sai aikaan heti
joen niskalla. Ensimmäinen kilometri joella haparoitiin ohjauksen kanssa ja useampi kanootti
kävi ihmettelemässä rantatörmiä melojat yllättäneistä paikoista. Myös melomista perä edellä
testattiin, kun virta kiepautti kanoottia. Selvää
myös oli, että matkaa oli jatkettava eteenpäin,
vastavirtaan ei jaksaisi meloa.
Joen virtauksen hieman tasaannuttua ja melo23

jien päästyä mukaan joen rytmiin, matkaa jatkettiin
rauhallisesti.
Virran
kuljettaessa
kanootteja vaihtuvaa kesäistä maisemaa oli leppoisaa ihailla. Alkumatkasta joki virtasi peltojen
keskellä. Heinäsirkat sirittivät, sudenkorennot
saalistivat ja aurinko paahtoi. Meloista roiskahdellut vesi vilvoitti mukavasti.
Matkaa tehtiin kahdessa porukassa, joista toinen meloi vähän nopeammin ja toinen vähän
hitaammin. Jokiosuuden puolimaissa jokilaakso
kaventuu jyrkkärinteisemmäksi ja kummallakin
rannalla on metsää. Peränpitäjät olivat vielä
peltojen keskellä, kun etujoukolta tuli viestiä:
”Edessä puinen ongelma. Tarvii keplotella jotenkin läpi.” Hetken päästä tuli toinen viesti, että esteestä päästy läpi.
Perän ehdittyä joen yli kaatuneiden puiden luo
etujoukkoa ei enää näkynyt. Tovi ihmeteltiin,
miten esteestä mentäisiin läpi. Joen vasemmalla
reunalla kaatuneen puun oksat olivat sikin sokin
vedessä, oikealla taas runko kohosi kymmenisen
senttiä pinnan yläpuolelle. Rantatörmät olivat
niin jyrkät, ettei kanooteista voinut rantautua.
Peräjoukko päätti ylittää esteen puun rungon
puolelta. Ensimmäinen, kevyempi kanootti ylitti
esteen ongelmitta. Toinen raskaampi kanootti
sai tovin kitkutella, että rungosta päästiin yli.

Puut olivat ilmeisesti tänä kesänä kaatuneita,
koska jokea on viimeksi kunnostettu melojille
kesällä 2020.
Näiden seikkailujen jälkeen joki johdatti retkeilijät Häijään eteläpuolelle Saikkalaan. Sastamalantie alitettiin sillan alta syvässä laaksossa,
joka pian leveni Myllylampi-nimiseksi suvannoksi. Lammen jälkeen avautui näkymä pelloille
ja taas levenevän jokilaakson ylittävälle Reiniläntien sillalle. Sillan alla olevalla venelaiturilla
pidettiin eväs- ja lepotauko ja luettiin joen historiasta paikalla olleesta opastaulusta. Jokea
pitkin on 1900-luvun alussa liikennöinyt pieni
höyrylaiva Mouhijärveltä Siuroon ja Myllylammen yläpuolella on ollut koski, jossa on ollut
mylly. Tämän kosken perkaaminen 1950-luvulla
laski joen vedenpintaa merkittävästi.
Evästauon jälkeen jokea oli melottavana enää
lyhyt matka ennen Tupurlanjärveä. Joki laskee
Turpurlanjärveen ruovikkoisen suiston keskeltä.
Ruovikon jälkeen jokisuulta avautui kaunis järvimaisema. Kellastuneet viljapellot ulottuivat
rantaan asti avoimina. Lähimmältä pellolta puitiin jo viljaa. Maisemaa ei kuitenkaan voinut järvellä ihailla yhtä leppoisissa tunnelmissa kuin
joella virran vietävänä. Tuuli oli edelleen vastainen ja vain melomalla pääsi eteenpäin.

Tupurlanjärven ainoa saari, Tupurlansaari,
kierrettiin eteläpuolelta tuulensuojaa hakien.
Samalla väistettiin saaren pohjoispuolella olevaa venereittiä Tupurlan uima- ja venerannalle.
Joella ei ollut muuta liikennettä, mutta venereitillä kyllä kulki useampia moottoriveneitä. Itäpäästään Turpurlanjärvi kapenee ahtaaseen
laaksoon Ryömälänvuoren ja Nohkuankankaan
väliin. Ryömälänvuorella on komeat ja jyrkät
rantakalliot, joita ihailtiin loppumatka.
Melontaretki päättyi Salmiin Otamukselle. Matkaa kertyi 11 km, josta noin puolet päästiin kevyesti myötävirtaan joessa. Evästaukoineen
matkaan kului noin 4,5 tuntia, etujoukolla puolisen tuntia vähemmän. Luultavasti Saikkalanjoki virtasi hieman tavallista voimakkaampana
sateiden nostettua Mätikön pintaa. Tupurlanjärven pinta seuraa säännöstellyn Kuloveden
pinnankorkeutta, eikä veden pinta vaikuttanut
olevan Otamuksella poikkeuksellisen ylhäällä.
Joella veden pinta oli selvästi tavallista korkeammalla, koska vettä oli tulvinut rantaniityille. Tämä oli retken kannalta onnekasta, koska
veden ollessa korkealla joen yli kaatunut puu oli
mahdollista ylittää. Veden ollessa matalammalla
ylitys ei enää onnistuisi. Silloin olisi pakko tunkeutua oksaston läpi. Pieni oksasaha voisi olla
hyvä lisä melontavarusteisiin, mikäli Saikkalanjoelle lähdetään toistekin melomaan.
Kuvat: Saara Kuronen
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Kajo siintää jo horisontissa!
Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas suurleiri
eli Finnjamboree, joka kerää tuhansia partiolaisia Evon met‐
siin niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Kajon ohjelma tarpojille
koostuu kuudesta erilaisesta laaksosta, joissa pääsee mm. vi‐
sailemaan melkein sadassa eri lajissa, haastamaan itseään
niin fyysisesti kuin henkisesti ja tutustumaan tieteellisiin teo‐
rioihin. Laaksojen lisäksi ohjelmaa löytyy koko leirin yhdistä‐
vistä avajaisista, keskiäisistä sekä päättäjäisistä. Näiden
lisäksi Kajolta löytyy pop-up -ohjelmaa, elämyksellisiä kahvi‐
loita ja tietysti uusia sekä vanhoja partioystäviä ympäri maail‐
man. Myös samoajille ja vaeltajille on omaa ohjelmaa, eikä
aikuisiakaan ole unohdettu.
Missä? Evon retkeilyalueella Hämeenlinnan Lammilla.
Milloin? 15.–23.7.2022
Kenelle? Kaikki ikäryhmät tarpojasta ylöspäin (tarpoja, sa‐
moaja, vaeltaja, aikuinen), myös nuoremmat voivat osallistua
vanhempiensa seurassa. Tarpojan alaikäraja on lippukunnasta
riippuen tavallisesti 12–13 vuotta. Kajolle voi osallistua, jos
omassa lippukunnassaan kuuluu leirivuonna tarpojaryhmään.
Miten pääsen mukaan? Kajolle ilmoittaudutaan 1.12.2021–
2.2.2022. Neuvoja voit kysyä lippukunnan Kajo-yhteyshenki‐
löltä (Kajari) Timo Kervinen, timo.kervinen@partio.ﬁ,
p. 0405840048 sekä Kajon verkkosivuilta
https://kajo2022.ﬁ/osallistujille/ilmoittautuminen/
Paljonko tulossa väkeä? Kajolle odotetaan 12.000–18.000
osallistujaa.
Leirilippukunta? Olemme Kajolla samassa leirilippukunnassa
muiden Nokian lippukuntien kanssa (NoEr, PiPo ja NoPa), saa‐
tamme saada leirilippukuntaan myös KV vieraita.
Mitä maksaa? Kajon leirimaksu on kokoaikaisilta leirin osallis‐
tujilta tarpojasta ylöspäin 250 euroa. Leirimaksu maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujamaksuihin myönne‐
tään stipendejä portaittain aina koko leirimaksun kattavaan
stipendiin saakka. Stipendianomus jätetään ilmoittautumisen
yhteydessä, jolloin leirimaksu tulee maksettavaksi vasta kun
stipendianomus on käsitelty. Lippukunnalta voi hakea avus‐
tusta leirimaksuun 50€/osallistuja, haku ohjeistetaan myö‐
hemmin. Lippukunnan avustusta ei myönnetä stipendin
saaneille.
Edelliset ﬁnnjamboreet? Karelia (1979), Miilu (1985), Tervas
(1990), Loisto (1996), Tarus (2004), Kilke (2010) ja Roihu (2016)
Nähdään Evolla!
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Lippukunta Sata-Hämeen
Vasamat ry:n hallitus
vuodelle 2022

Uuteen hallitukseen saatiin innokkaita tulijoita,
joten hallitus on jatkossa täysilukuinen. Hallitukseen valittiin uusina Tiia Lesonen, Oona Mäkelä,
Vili Kervinen, Saara Kuronen sekä Tiia Yli-Hukka.
Varajäseneksi valittiin Timo Kervinen.
Uusi hallitus tulee järjestäytymään vuodenvaihteen aikoihin ja tekee päätökset pestitehtävistä.

Toimituksen terveiset
Vasama-lehden ulkoasun ja
taiton toteuttivat Kultakalaliiton samoajat tänäkin vuonna.
Lehden parissa puuhasteltiin
useampana tavallista kokousta
pidempänä kertana, jotta lehti
saatiin ajoissa valmiiksi.
Toimitus kiittää jokaista kirjoittajaa, piirtäjää, kuvaajaa ja
tämän lehden lukijaa.
Hyvää joulua!

Tekijät
Saara Kuronen

Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa, 8.11.2021, valittiin ensi vuodelle sekä puheenjohtaja että hallituksen jäsenet. Yksimielisesti
kokous ehdotti ja valitsi Jarkko Mäkirannan jatkamaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan
pestissä eli lippukunnanjohtajana. Tuleva vuosi
on Jarkolle jo 6. johtajan tehtävässä. Hallituksessa
jatkavat Kaisa Hautakoski ja Heidi Laakso.

Makuupussililjan suoritus
12.-13.11.2021
Seitsemän urhoollista samoajaa kokoontui
suorittamaan 24 tunnin makuupussililjaa 12.13.11.2021
Linnavuoren
seurakuntatalolle.
Seuraavat henkilöt onnistuivat tässä vaativassa
koettelemuksessa:

Vili Kervinen

Saara Kuronen, SaVa
Vili Kervinen, SaVa
Arvo Nukarinen, NoEr
Lauri Kytöläinen, NoEr
Mikael Haapalainen, NoEr
Iiris Kujansuu, NoPa
Kunniamaininta 16 tunnin suorituksesta:
Sara Nieminen, NoPa

Seuraa somessa
SaVaPartio

@sava.partio

savapartio.fi
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