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Lippukunnanjohtajan mietteet

Tultuamme kotiin Padnsjoon talvileirilt, olimme kenties
hieman vsyneit, mutta - niin toivbn — onngllisia niist
kokemuksieta’jo1to leirillé eaimme.

Fartioleirill 01% tarkoitukseni jutuitaa jnkuistn vartion—
johtajaa vuorollaan, vaan aikapa e1 tuohnn‘riittHnyt. Kerron

B116 nyt vartionjohtajille niit nsioitq, jolta 10ir111 011

tarkoitus|»k§site115.

Vartion kokonaisuus mys 1eiri11§ on trket ja siksi tu1e-
vaa kesleiri ajatellen on vj-porukan hyv hehd tit Jo

pitkin kevtt siin hengeas, ett kaikki pcjat meiddn var-
tiosta ainakin ovat leirill.
Kevén aikana pyrin kymn aihakin kerran jokuiaen vartion
kokouksesaa jututtamusaa teit, vJ:t ja vartionne poikia tu~

levaisuuden nkymist ja vartioitten rakenteesta. Uusia poi-
kia kolkkapuolelta, eudenpennuista tulee vartloihin taaaista
tahtia Ja kuten leinill nhtiin, eeuruavat pojat vartiuit-
tonne Qdeaottamuksia Ju luovat kaityksi vartioiata, joihin
haluevat tulle.
Koulutukseasa voin tarjota sek omaa~ett§ erpoikaikisten
partiojohtajiemme apua vj-tehtvi hoitaville. Vartionjoh-
taja mar itao, mit kussakin kokoukuessa tehdn ja pojat

seuraavat jokaista liiketbnnez Joe kokoun on toimintapitoinen
tulevat pojat seuraavaankin kokoukseen ju leircille. Tied,

etté vartionjohtajan oaa ei ole helppo, mutta tiedn my6e,

etté meidn lippukuntamme jokaisella vartionjnhtajalla on

ne ominaisuudet, Joita vaaditaan hyvn hengen luomiscksi.

Kiitn tss yhteydens kalkkia leirille nsnllistuneita,
ensiksi tietcnkin emntié (meidn kaikkien puolesta), k11-

tn kolkkajohtajia ja partiojohtajntehtviss toimlneita,
kiitoksen aneaitsevnt mys kolkkapojat ja partiolaiset. Snu-

rin kiitos tst leirist kuitenkin menkn tss k1rjoituk-
aessani vj:i11e ju vJu:i11e, jotka toivottavasti jnksavat

reippain-:1 taivaltan kobti uusia leirejii, uusia kol:oul.sia,

kohti TULEVAISUUITA.
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Raiskln pakinat

Kdesssi olevan Japostln julkaisukuntoon saattaminen

on kokenut monenlaisia ‘ synnytystuskia ", monta auc-

lan makuista hiklpiearaa on vuodatettu tai jtetty vuo—

dattamatca.llmestymisaikataulu menl. tydelliaeati se-

kaisin. Materiaalian koetettu saada mahdollisimman mo-

nesta tapahtumasta, Talvileiri on kuitenkin se m1e1een-

palnuvln tapahtuma alnakin monen mukanaolleen mielesti.

Toivon, etté tm Japosti kultenkin tuo sinulle, lukija,
jonkinlaisen kuvan Jaarlin Polkien viimeaikaisista ta-
pahtumista ja mys §1r1st5§ sinua.
Ritivartio on toiminut taustalla antaen tukensa poiklen
toimintaan mm, pikkujoulun kahvitukseen. Martaakuussa

pidetty pikkujoulu olikin pitkst aikaa perlnteinen
perhejuhla. Kidlt esittlvt omaa ohjelmaa siin kuln pat-
tiopojat ja sudenpennut. Kltien tottulelkki oli hauska;

kiltos heille elit, Suenpennut aykhdyttivt kaikkla
ja etenkin niit entisl Japolaisia, jotka olivat mukaan

juhlaan tulleet, laulamalla tosl relppaaatl ja ulkoa Jan-

rln Poiklen marssin jokaisen skeistn, Vartloiden sketslt
ollvat taattua laatua. Ltkcupin mehutatjcilu sujui jous-

tavasti itien ansiosta, Olivathan Eldit panoksellaan mys

leirill ; muonituklen suunnittelu ja valmistua 011 annet-

tu heidn tehtviksi,
Vanhempainneuvosto on kattoittanut kckouksessaan ne to1men-

piteek,j0tka pitiisi saada alulle niin kolon kuin er§13nk1n

I kunnostuksessa. Paperinkerys mys tyllisti vanempa1nneu-

vostoa.

Lippukunnan toiminba on mielestni vilkasta ja vlreété,
J5senm3Hr5 on kasvanut vuoden aikana huomattavastl. Suuri

sudenpentulauma cakaa vartiuiden jatkuvuuden. Toimivia var-

tioita lippukunnalla on tll hetkell kuusi.
Talven toiminnassa kuten tss Japostissakin on tirke osa

niin retkillé kuin leirlllékin. Talvellakin olemme oaa luonto

Onhan yksi lhanteemme rakastaa ja suojella luontoa, =

Partiolaisina meille on trkeé rakkaua 1uontoa>kchLaan.

Retket, eréelm ja muu toiminta luonnon parlssa kuuluvat

partioon, oleellisena ouana. Jos ne puu *vat,_ei harrastus
vol 011a partiota.



Partiolaiaina opettelemme tuntemaan luontoa, Vaallmme ja
kunnioitamme elméiéi sen kaikissa muodoisaa. Vesien ja
llman varjeleminen eaastumiselta eekki muu ympliriscn
auojeluminen kuuluu oleelliaesti partiointiln. Ynun;ir—

rmme, ett iluninen on tysin rlippuvainen luonnosta.
Sen vuoksl pyrimme kuuntelemaan luonnon Knt ja luonnon
opetuksia.

l-Iyv53 kevlitti kaikille

v \



KOLKKAOSASTO TALVEIJA

Kolkkapoikien talvi on kulunut melko monipuoliaessa toiminnassa.
Suorituksia on saatu Ja retkillékin kyty.

Palokunnasaa nhtiin ihan oikeita palomiehié Ja tietyati pala-
autoja. Harvinuiatn kylli, kaikki 25 mukana ollutta poikaa
kuuntelivat ihan hiljaa, kun kerrottiin, mit palomies tekee
kun tulee hélytys.
Uimahallin henkilkuntaa on kyty sikiyttéméssi kaksi kertaa,
mutta kummallakin kertea se péési onneksi vain 51115 s§ik§hdyk-

sellé.
Pyhkoulu ei oikein houkutellut poikia, 1ieneek3 siihen syyn
sunnuntaiaamu vai mik 011 ?

Vanhalle kentlle tehty luisteluretki aai vhn ikvn vivahteen
kun kentn hoihaja aanoi sulkevansa kenbn Jédytyst varten Jo
17.50 (portilla on lappu, jossa sanotaan, ett kenti menee

kiinni 20.00). Sill aelittyy erés epmérinen Joukko, Joka
erné maanantai—i1tana vaelai kaupungin lpi luistimet kainalossa.
Leirille kolkkia lhti 19 ja varmaati niiden 19:n mielest lei-
ri oli parasta koko talvessa.
Ensimméiset y6t kaikki joutuivat nukkumaan samassa kmpss,
mutta onneksi sitten sautiin helpotusta. Porukka jaettiin kah-
tia, Ja osa muutti toiaeen kémppn. Tietenkin 011 kmpp§tarkas-
tukset, IT—k1sauja hiihtokilpailut niin kuin isommillakin po-
Jilla. Koko leirin nopein lipunnosto 011 kolkkien oma.
Kun iaot pojat lhtivit Jo aamulla kisaan, eli kolkkien itse nos-
tettava lippu. Ja hyvinhn as kévi, ei se lippu 51115 kerralln
tankoon jényt, vaan tuli kunnialla alaskin. '

Kaikkien mielesté leiri oli liian lyhyb, sinne olisi viel voi-
nut jédi toiseksikin viikoksi-
Hauskinba leirillé 7 Ehk se, ett saatiin"isoilta"poJi1ta apua
toimintaan. Kiitos niille "isoille" pojille, jotka ohjaaivat
kolkkiu.
Leirill aloitettiin pivkirja. Joka pivst sepustettiin tapah—
tumat yls, ja Jokainen poika aaa vuorollaan kirjoittaa kokouksiata
Kevllkin on luvasna kivaa toimintaa. On retki Erln Ja Au-
langolls, iltoja kololla ja muuta mukavaa. Toivottavasti ( Ja to-
dennkisesti) innokkaita riitt.
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VANIIBMPA INNEUVOSTO

Monen uuden pojan vanhemmille saattaa herlilzé kysymya,
mik on vanhelnpainneuvosto,

Vanhelnpainneuvosto on lippukunnan tukijaosto, joka
koostuu jlisenten vanhemmista. Jaoston teht§v'zi||Za' on olla
lippukunnan johtajiston tukena, mutta sillii el ole tar-
koln m§Sr5ttyj3 tehtlivi, vaan se toimli tarpeen mukaan
lippukunnanjohtajan kutsuata mliiirttyii ajankohtaista teh—
tv varten.
9.2.81 pidettiin kololla vanhelnpainneuvoston koknus,
Kokoua 011 kutsutcu koolle, koska lippukunnan kolon ja
majan eri18n kunnoataminen pitéiai saada kéyntiin.
Kokouksessa valittiin mm. vanhempainneuvostolle puheen-
johtaja. Tarpeellisla tehtvjekoja auorltettiin niiden
kyselykaavakkeiden perusteella, joita o1_i 11ppukunnanjoh-
tajalle palautunut (kaikkiaan 58’kp1 ). Valinnoissa on
ocettu huomioon henkiliden anlnatti tyiipalkka yma. seikat.
puh‘.johtaja Martti I-‘rick
Varapuh.johtaja Pentti Liukkonen
Sitivartionpuhohtaja Eeva Kathi.
§r515n isncii Seppo Kasper
leiriaeiat ~ Pentti Liukkonen
talouaasiat Kyiisti Lassila
kuljetusasiat Hannu Salmlnen
kolon kunnostus Antero Hiemel ja Pentti Karjalainen
paperlnkertiys Raimo Tuomala ja Jaakko Kallonen
tledotusaaiat Risto Vesterinen

Kaikki vanhemmat ovat mukana vanhempainneuvostossa.
On ilahduttavaa, ett vanhempia on tolminnassa ollutkin
mukana niin runsaasti. Vanhempainneuvostoa voldaan verlata
palokuntaan - se tulee avuksi kun htéi on suuri.
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VARTIOREPK I 121315535

Léht 011 kololta kello 16.30 perjantaina.
Retkelle onallistui poikia H1rv1st5 , Ahmoista,
ja Haukoista.
Ensimméisen 11tana salmme cehd polttopuita
puo1eeny6h6n, elikk nytté valoa tai kantaa
puita siséin, s1115 elhn siti itse péssyt
klrveen tai sahan varteen.
Lauantaina 011 pt—k1sat, H1rv1en pojat 011 jaettu
kahteen joukkueseen, vahvuudet 2 ja 3. Keke ja
Klasu olivat haksin ja Juveli, Veaku ja m1n5 (Jyri)
olivnme kolmistaan.
Lhttehtvén 011 kainalosauva. Keken ja Klasun
sauvasta tuli 50 cm liian pltké, mutta pe1ast1mme-
han me sentn Hirvien ma1neen tekemll parhaan
kainalosauvan, I rastilla 011 kirjallinen tehtév,
jossa kysyttiin Jaarlin Poikien laulun kahta ens1mm31s—
t5 s§ke1st65 ja Japon perustajaa ja peruetamiuvuotta.
sek jotain muuta_ Sitten salmme léhte hakemaan kolmea
bistetastia. 2 rast111a 011 kirjallinen tehtv ensiavusta
ja Hoskovan olymp1a1a1s1sta. Ensiavun mokasimme tydellie
aeuti, mutta olympialaiseb men1v5t paremm1n. 3.rast111a
ve1st1mme v1est1kapu1an tel oikeastaan Juvéli sen veisti
kétevilln, 4. rastilla meidn piti laulaa Maamme laulu.
Kyllhn me sen lauloimme vaikka kerroin 011 0 7?77??lllI
5, rastilla 011 veden kiehutusta. Kauan s11henk1n hommaan
meni_ Sen jlkeen 011 k1r1ta1va1 maaliin.
Illalla menimme lumisotaa, Juveli sai lumipallosta mo1em-
piin silmiins, Lumisodan aikana Kallio purjehti sisn
mehulle, mutta hrppllikin valopetroolla lllllllll
Kylléhn niin 5itke§henk1nen tapaua se1v155 semmoisesta
nopeasti ( onneksi ).
Lunta 011 tullut y6n aikana noin 20 cm, Lhdimme Klasun
kanssa kotiipin vhn ennen to1sia. Tien varressa n51mme

h1rv1m1esten ampuman h1rven, Kun olimme psaeet pikatlelle,
huomasin kauhukseni, ett pyrni 011 n11n aanotusti hajonnut
Rabtaab olivat jétyneet ja vaihtaja 011 vntynvt. Sit ae
tekee, kun on talvella vaihdepyér. Luolajantiellé sain
onneksi tyiintiiapua ja 12-impimt hanskat. _

Seuraavan p5iV5n Hmeen Sanomissa 011 kuva kuvan onnen ret-
keilijist 1um1pyryss5 vaihdepyrill, calven yllitmn.

k1rjo1tti muistiin : Jyri hirvist



Siirtymvaiheen retki

Lauantaina lhdettiin siirtymvaiheen retkelle.
Tiesimme, ett ohjelmassa oliai paljon tulevien
vartiolaisten kouluttamista.
Erlss alkoi vakiotoimenpiteet, qli toiset k§mp—

p§§ j§rJest§m§§n ja toiaet puita hakkaamaan.

Plan saatiin tuli pesn, Ja kémpp alkoi lmmeté.

Kolkille aloibettiin koulutus heti, kun kmpss

011 tarpeeksi lmmint. Vuoronperén kukin lhsi
sngysa Ja aamalla opetti kolkille oikeita ruoka-

tottumuksia, maamerkkej, ensiapua Ja muuta trka.
Maamerkkiratakin tehtiin velmiiksi harjoitusta varten.

Illnlla menimme ulos. Koska 011 auoje, heittelimme
lumipulloja, mutta sotaa ei silti ayntynyt} Kun katk-
ki olivet tarpeeksi saaneet riehua Ja kaatella vaat- .

teens; lpimrikxi, menimme sislle kuivattelemaan
vautteita Ja painuimme mukkumaan.

Aamulln heriaimme kutakuinkin lmpimin. Aamupéiv

kului kertauksen merkeias da kolkat lhtivt kiert-
mn maamerkkirataa. Ihmeeksemne kukaan ei piseyt
sit lmpi, vaan kaikki palasivat samaa reitti ta-
kaiain. Kun reitti tarkiatettiin yhdess kolkkien kans-

as kvi ilmi, ett ykai merkki 011 unohtunut. Hyvé attai-
vKg¢pojat eksyneet-

Kaikesta huolimatta maamerkit Ja kaikki muukin opit-
tiin, Ja ontiset kolkat olivat valmiita siirtymn var-
tioihin, 30 voitiin todeta, ett retki 011 onnistunut.

terveiain kouluttajana mukana ollu
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LAPPIIN L.HTIJ5IDEN VAELLUSYIARJOITUS 13 - 15,3,1981

Kevan lumimyrskyn riuhtoessa kaupunkitalojen nurkkia
kokoontui p§5tt5v5isen nékinen joukko Jaarlin Poikia
( Bmlest ) lllvleensuojan takapihalle, Siinéi heiteltiin
pivin kaskut ja mieliala 011 korkealla, mutt: niinhn
sen piti ollakin. Olihan edessé tosi rautainen vilkonvaihde.
Oltiin hnt — aano —1Hhd6ss§ pit5m§3n vaellusharjoitusta
maakunnan lhimetsiin.
Sielti se tuli Pekolan liikenteen onnipusaikkakln ajallaan
meit noutamaan, Olipa viél tuttu kuski, kun heti kyayiy
" Minnwkks poijaat télliselli koiranilmalla on menosde 7 "
Kezrottiln sano hnté, ett ment§isiin Kuohijoelle ja sie1—
£5 olisl tarkoitus hiihté Hmeenlinnaan, Pappa totesi:
" Taldatte olla Japoja "
Tulihan se Kuohijrvikin sielt aikanaan ratto1san’automatkan
jllkeen. Kello 19:n jlkeen p555! ryhmni taipaleelle Kuoh1-
jrven etelpst ja vhn sen jlkeen Pekolan joukko Ne-
roajrvelt, Kummallakin ryhmll 011 tavoitteena Hauhon
k1rkonk{1§ seuraavana pivn kello 13,00, Siinl eitten ta1~ '

vallett in lépi ynseldn kovassa lumimyrskyss lpi h3m5-
l§15ten jrvenselkien ja metsien. Hiihtorytmi: 50 min tité
ja 10 min lepoa tuli tutuksi sin y6n§ jokaiselle. Se Iodet—tiin parhaaksi mahdolliseksi, Kumpikin ryhmi piti y6115 kah-
den tunnln tauon ruokaillen ja huoltaen itsen.
Hauholla tavattiin seuraavana p5iv5n§ alkataulun mukaan 50 km
takanapin tauotonta lumimyrskyé ja umpihankihiihtoa. Lunta
satoi siné y6n§ noin 20 cm, e1k5 sen tulo loppunut suinkaan
Hauholle. Pidettiin tunnin tuokailutauko ja huollettlin varuu—
beet seké tydennettiin vaellusmuonavarastoja. Mukaamme Hauholta
léhti vierailevan " Kéllzi klubln ' ydinjoukko 2 kolme henke.
He tulivat cutustumaan partiolaisten boimintaan talvioloauhteissa
ja pltémn aamalla omaa talviretken.
Talvisessa tuiskussa léhti joukkomme kzki puskemaan uutta lahua
Hauhonseln yli kohti Taka-Hécil. Siin alkoi sukai painaa en-
simuéisen kymmenen kilometkin jélkeen. Eik ollut vieraistamme
auttajiksi ladun avaamisesaa, kiltos heldn kapeiden muttomaa—
suksiensa, ne kun eivt ole oikein luotu tuohon umpihangessa
hiihtmiseen varsinkaan teppu se15ss5_ Tulihan se Taka-H§ti15-
kin vihdoinkin uuvuttavan hiihdon jlkeen, mutta rosin siihenvillln mahtul yksi kappale totaalista eksymistékin.
Hangen alta lytyi ikioma Bissik§tk5mme, joka 011 rakennettu
edellisell viikolla ja joka siaélsi tarvibtavat majoitusv§11—
neet telttoja, kaminoita ym. Lelrin pystytys 011 kuin h1daste-
tun filmin, meinaten mykkfilmin tekoa. Eivét paljon en35n kaa—
kut lennelleet ilmassa, kuten alkumatkasta. Mutts onhan ymm5rret-
t§v55, olimmehen me hiihtneet 75 km vuorokauden kuluessa nuk-
kumatta ja isompia taukoja pitHm5bt5_ T5m5n liskul perusta—
mamme metskompinaatti e1 tuottanut kulvia kgmina uiya V115-
tuntlsuunnitelman mukaisesti johtuen tylsist tyaluista ja
mHr1st5 polthopuista, jotka savuttivaL enemmn kuin tuottivat
lmp. Loppujen lopuksl se y mehi jonkin n§k6isess5 ta1vi—
horteessa, ja aamukln koitti alkanaan aurinkoisesti hymylllen.
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Ilma 011 mit mahtavin lhtiessémme kohti Hmeenlinnaa ja
seill odottavia lihapatnja. Kotona olinme hyviss ajoin
puolen pivlin jiilkeen véisyneln, mutta onnelllsina. 0llmme—
han suoriutuneet alunperin mahdottomalta tuntuvasta urakasta.
Hiihtomatkaa kertyi 90 km neljssikymmeness tunnissa, umpi-
hankea reput selss,

Tyytyvisen voin todeta, ett pojat ovat kypsii léhtemn
viikon kestvélle rankalle Lapinvaellukselle 15,4,1981,
Joukko keski kiitettvsti harjoituksen kovat rasitukset fyy—
slsesti ja henkisesti, S1115 tuskin voitaisiin simuloida Lapin
vaativia olosuhteita paremmin, mink luonto teki meille, j5r-
jestémll aemmoisen s§5n kuin siné viikonloppuna 011.

Timo Karttunen
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Talvileiri Padasjoella

Lippukunnan talvileiri pidettiin 217 - 26.2.81

Pllljilli H5mJp:n leirialueella. Leirin vah-

vuus O11 52- 3“d9nP@tUjB 011 mukana 19, jolsta
17 ensikertalaista. Partiopolkia 011 neljst var-
tlosta kaikkiaan 25 henke. Johtajistoon kuului 14,

itivartiosta salmme kaksi emnt, jotka huo1eht1—

vat vatsojemme hyvinvolnnista. Q

Leirin nuorln oéanottaja 011 5-vuotiaa Tellu. L1ppu-
kunnan maskotti opl leirln aikana merimieasolmun ja
lippusolmun. Iéstén huolimatta tm terhakka tytt
all nyt vildennell pptE101e1Ii115 . Hmeenlinnan Pir-
tet saattavat suada muutaman vuoden kuluttua rental-
sen sudenpennun_ Varainaislsta leirilisisté norimmat

olivat 7~vuotiaita, Sudenpennut olivat leirill mys

kuusip5iv5§,, Koti-ikv e1 vaivannut ketn, kaikki
olisivat jéneet pidemmksikin aikaa. Kysellessini,
mik on leirill ollut hausklnta sain vastaukaeksi 2

pt—kisat, hi1ht¢,tyynysota, leikit, suoritukset, veden-
kanto,ja kaikki on ollut kivaa, Ikvint 011 yhden pivn
ruoka (silykelihamakaronipata) kun auksi katkes, keitti
vuorossa oleminen, ' E1 mltn kurjaa', kertoi joku,Ka1k-
kl haluaivat uudelleen leirille. Pt—kisa 011 kaikkien mie-
lest! mukava, wutta matka ollsi saanht olla pltempi ja
kysymykset vaikeampla. Mit tst opimme1 Joku saattaa
kysy, oliko leiri liian pitk sudenpentulklsille. Lei-
rillé olleelle ryhmille ae e1 ollut, koska missn vai-
heessa ei nyttényt ikév ketén vaivaavan. Ohjelmaa 011

tarpeeksi ja vapaa—aikaak1n 011 rlittvsti. Lhes jokainen
kysyi, saavatko sudenpennut olla kesleirill koko 1e1r1n—

éjan ( 2 viikkoa ). Haikein mielin lhtivt pojat luuran:
k0k§mp5Bh5§n ja Tarzanin olkinmjasta pakaten reppuunsa
hauskoja lelrimuiscoja.

Partiopoikaosaston ensikertalaiseb viihtyivt mys hyvin.
Leitin ohjelma, jrjestelyt, muonltus, ja kuri tuntui ole-
van kaikkia tyydyttv ja hyv. lkvint oealle tuntui
oleven §11§tysher§tys aikaisin aamulla pt—k1saan, mutta
ky115 kai koko asialle myhemmin naurettiin. Joku poika
koki ikvksi, kun joutui klrjoittamaan p"1on koulutuksesaa,



Partiopojilla oli leirillii zankka koulutusosuus, mutta
kiitokaeksi tyiistii saavutti. loppututklnnon jiilkeen
III 1k merkin 11 poikaa ja II 1k 4 poikaa, Na, jotka
eivil: oallistuneet tutkintoon, saivat lelrill manta
uuor1tuata,li1tia' on hyvél jatkaa,
Leirikllpailu - pt-kisa - hlihtokllpailut — ja fukis-cup
olivat oela pattiopoikien talvileiristéi.
Le1:11Il.8 jrjestettiin myiis B-Pm juhla ko. piivéin,
Ohjelma kooatui perhiteiaiaté‘ tavoiata. Juhlavin seremonein
lippukunnanjohtaja otti vastaan audenpenl:u— ja part1o1u-
pankaet ja aiirsi audenpennun partiopoikiin,
Lelxi onnlstui. Ne puutteet ja virheet jotka huomattiin
yoidaan huomsloida auuraavaa leir auunniteltaessa. Us-
kon,_ etti jokainen 12111118 ollut, pienimmstii suurimpaan,
011 leirlin tyytyvliinen. Olivathan leirin puitteet: 1han-
teelliset, (ehkéi liiankln hyvP-it) ilmat parhaat mahdolliset,
todella hyv partiomielinen henki 1e1ri1_'a'isten keuken.
Toimiva johtoryhm takasi sen, ett lelrin ohjelma ja alka-
caulu menivt auunnitelmlen mukaan, joustavasti, hummi-
oiden kaikki lelziliiiset. Leirlreput eulkeutuivat torstai-
aamhna 26.2.81 jolloin jokainen siirsl viikon vnuiatojen
joukkoon jliiiden odoctamaan kesé js 1e1t15 Kuusamossa.
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H11hLu1oma partioleirill

Talvileirin lkllmtiiaalnuna 011 rnukava ilma, miat vazmaan

johtui se, ettli japoja 011 kokoontunut jo hyvlnkin a1-

kaisin k01o11e_ Aalnuvirkut saivatkin sitten ka_ntaa 1e1-

r111§ tazvittavat karnat alas. Tuskin kaikkia tavaroita
011 ees kannettu kun k01o11a 011 jo aika s?a'p1n5 3 sakkia

tuli ja meni. Ennen 11nja-auton tuloa 011 kololle kertynyt
£051 isc sakki : 011 pienili partiolaisia, iaoja partiolaiaia
ja 011 myiis tosi isoja partiolaisia, V1hdo1n linja-auton tul-
tua aloinune ahdata tawaraa sen isoon vatsaan. Néiytti melkein

a11t5, ettii linja-auto 01151 synyt ahmimalla tavaxoita, n11n

nopeasti pakkaaminen kéivi, niinkuin partiolaisilla p1t§§1€1n

kliyd. Kun auto oli pakathu, kipusimme sisn ja n11n matka

011 tliydessii vauhdisaa.

Matka sujui leppoisasti, kunnes siirryimne Padasjoen tielle.
Sltten kalpeni yhden jos toisenkin Tepon naama, Métkan alkana

sitten tietenkin vital. lensi, onne1:s1 " yrjii 9 e1 yhtéi mcnella.

Perille p52-istylilnme ensimminen p§1V§ lu1u1 kamojen purkuun jal
totutteluun asua viikko armeijan huippumoderneissa mbkeissii,

joissa 011 shkiit ja puhelimet ( joita e1 saanut kéiyttli )

ja 11:1-ihanat hetekat. Ensimmliinen y6 kului unelmolden 1e1ris-

Hi, toiset liian rajusti ja tippuivat vuoteistaan.

Sunnuntai 011 ensimmliinen leiripivé. Lipunnoaton ja aamupuuron

jlkeen menimme vauhdllla siivoamaan kmppili tarkastuata varten.

llyvinhlin se lueni. Iltapliivll 011 koulutuata luokkasuoritusten

mukaan. Illala 011 vuoroasa B—P:n juhla. Ohjelmasaa 011 partic-
liikkeen historiaa ja partlolauluja ja muuta pient ohjblmaa.

Tuli ehtoo, U111 aamu ja 011 aika alkaa kolmas leirlpiv e11

maanantai. Tiimli pivii tunnettiin nimellii koulutuspiiivii. l\amuas-

kareiden ja aamiaisen, joka 011 hyv1=il~i ja haluttua, jlilkeen alkorl

koulutus, joka sislilsi maanviljelystli raittiuteen aina skkoam1-

seen saakka. Iltapl-i1\/3115 011 urhe11ul11nen osuus e11 futis-cup.
T5555 peliss 011 tarkoitus tehrl maholliaimman paljon maaleja

tolden pgghgn ja p1t5':i huoli, ettei teklsi niit omaan p'a"a'hJ;in-

Hyvlit lukijai muistattc varmaan, ettli tiiml-Z 1aj1 011 hauskaa,

etenkin, kun sité pelattiiu lum1han§essa, Tlimn miellyttlivizin

urheiliaosuuden me voitimme: Jaa niin, ketkéi me, " no, Ahma—varti0

t1etenk1n._ Témiin jlkeen sitten saunoimme ah8"nsjZirjestyksess2i,

Saunan jlkeen 011 vielli pienth‘ slipini-£5 siel . sun t2:iH11Z'i ja
sitten kiircesti untenmaille.



"l<ukk0 k1ekuu' karjaisi Jukké viiden malssa aamulla partic-
pojille O11 aika aloittaa pt—ki.5at, valkka kello oli nlin
vljn. Qurinkokaan ei ollut viel nouasut, mutta pakko 011
nousta ja 1§hte5. Aikaakln annettiin vaivaiset 15 minuuttia.
Btenimme rastitlta rastille vaihtelevalla menestyksell. Ne-
lonen ja vitosen v§111121‘ Ileimon Jussi 011 menezt sauvansa,
kun yritti kalastaa sillii jortsusta kaloja. Kaikkihan me tie-
almlne at!-.e1 sauvalla kaloja aaa e1k§ ainakaan jortsusta, mutta
tiellk Jussi 7 Hikinen kiritaival piiéitti pt-kisan ruokalan
ovelii, ja slit?! p§§simme aaunaan, e1k5 kahta kertaa kéiskeii
tarvinnut. llienosti kisa meidéin vartiolta melhi 2 sainune toisen
Qijan, ’ '

Keakiviikkoaamuna alkoi jo hirvittiiii, kuinkas 1'zihe11§ se kotiin
llihtti jo oikeln on. Nyt oli hiihtokilpailujen vuoro. K11pa11u-
latu 011 mitii mielenkiintoisin, snuria ala ettlé y1;:hu2ik12i. l£i1~
pailuesa oli kolme aarjaa ja jokaisen volttf paras. lltapliivli
011 sitten loppututkinnoc. Illanauussa 011 sitten lipunlasku,
mutt; varmaan muiatattekin , ett eihn sitéi lippua alas -Melt!
saatu, koska as jéli yhden narun varuaaa roikkumaan, " kukas teki
aolmun viimeks " 7 kysyctiin. Bnnen illanviettoa piti pakata suk-
set, koska niit tultiin hakemaan. Illanvietto kului eri ohje1-
manumerolden eaitykaiseéi eksyipii joukkoomme vieléi 1ts'e profelsori
hajamieli,

Aamulla ai ollai oikeln viitsinyt edes her.‘-ink‘ kun tiesi ettii l

nyt on lhtliaamu. Aamu kului pakkaamiaessa, aiivoamlsessa ja
muissa lhtvalmiateluissa, Lippukin saatiin alas tangosta.
Llnja-auto saapul jo hyvissiai ajoin ja aloimme pakata siihen ta— "1

varoita. En55 ei-o11ut'jS1je115 kuln lippulzunnangohtjan puhe ja
tutkintojep tulosten jakalminen.

O11 tullut aika 1%ihQe p015 Padaajoelta, Sinne jliivt monet:
tutukli tulleet paikat, asiat, ja lumihanklin klitketyt
" karamellipaperit " .

€I1V11.Il.i13 muisteli ahma (ensikertaa calvileirill)

/.15



1>'r- KISA TALVILBIRILI-K

_ _'_. 
Jokainen vartio nukkul rauhallista unta kmpssn, kun
noin kellc 4 aamulla johtajat tulivat tekemn hertyksen.
Vartion on 15 minuutin kuluttua oltava lippuaukealla : pt-
kisa alkaa si11o1n_ Orava-vartiolla tuli pesssén pieni kilrg,
koska kaikki tavarat olivat v1e15 pakkaamatta.

__

laikki vartiot olivat paikalla, kun kskettiin hiiht55 joh-
tolon léhell olevalle parkkipaikalle. Saimme tehtévkskyn,
Vartio Lekee ha1kop1nou,joka on kooltaan 58 cma , plnon ni-
keellisuus arvostellaan. Jokainen vaztio alkaa tehd kovalla
kiireell halkoja. Pian alkaa nousta pieni kaaoja, mutta
mittaus osoittaa, etté melkein jokainen on 1iian shuri. Ora-
vien pino 011 lhimpén oikeata. Seuraavaksi piti kasalta ot-
taa puita nuotioon, jossa vartio valmistaa aamuteens§. Vartion
syty aamupalansa lhdettiin kohti ensinmisté rastia, joka
oli jérven tuisella puolellg. Matkalla ylitimme tien ja pienen
puron. Pian tuli eteen rasti, joka 011 korkealla mell, Teht§v§-
n5 011 kiipe5m1nen.3 poikaa k1ipe55 puuhun, ja kun viimeisen
pojan jalka on 2 metrin korkeudessa, atvioidaan kytetty aika.
Sitten piti heitt heittokysi n, B m:n psa olevaan ne1!66n.
Vartiomme ei saanut yhtn osumaa, e1 siihen sannut n1k5§n muu—
kaan vartio. Kolmas tehtv 011 yleistietoa, joke koaki lhinné
lippukuntamme rakennetta.
Kakkosrastillu menimme lhes koko ajan tiet pitkln toisten jS1-
ki seuraten, tehtEv5n5 oli ensiapu. Raslimiehen kédesa 011 iso
haava, joke pitl sltoa, My6s solmuja piti tehdx meidn osuuden
tekl Tommi. Kolmonen 011 ruokarasti. Tehtvn 011 valmistaa
annetuista aineista ruskapata. Vaikka aineita 011 niukasti, tuli
hyvH3 ruokaa, jos 011 kokin hommiin taipumuksia, Samalla rastilla
piti valmisbaa vartlon tunnus. Ahmat tekivt todella lolstavan
tunnuksen. Ruokailun jlkeen plti viel tunnlataa musiikista
esittji, Tysin vatsoin p§§ati1n léhtemén pisimmlle tasti-
v51i11e. Nelonen sijaitsi taas kozkealla m5e115. Tehtvé k5-
sitteli ympristn saaatumista. Sitten kysyttiin vieat1tyksest§.
Aikaa kului tll rastilla n. 1/2 tutia, Laskimme men alas
pienin vlimatkoin, ja siln lennettiin useanmmn kerran. Vito-
selle p5§5ty§Hmm tuli kaky " kiritaival ". Vartio hiihtl niin
lujaa kuin ikin jaksoi johtolaan. Ilmoittauduttuamme peri11§
01$ tehtlivt suoritettu, ja kisa 011 p'a"a‘t;tyny.* maaltamme. _Sen
jlkeen voi jo hymyillé JD meunh saunaan.

I‘! ,
Yksl orava



KI1.PAIl.|.I1U1.D<SIl

1Jh1<Xcu= rufmmn
1. mm 4 14 - 2 1. mm
2. 11m1<1<A 2 10 - s 2. nmvr
:1. umvr 2 4 - 11 3. HAUKKA '

4. cmvn 1: a - 1a 4. rmva
5. HULHKAJA

\

Pr-1<1sA1' LEIRIKILPAIUJ

1. nmvl 42,7 pi!1:. 1. mm 150,7 past.

2. rum 41,7 ~ 2. umvz 154,5 "

3. HALKKA 37,1 " a. HALKKA 139,7 "

4. m/NA 35,5 - 4. m/av/1 115,0 1-

5. H.I.lI-IKAJA 39,1 " 5. 1-l.I.HKAJA 113,1 "

HIIHIIKILPAILUT

v. 1966 v. --' '|%6

1. Illtllulu Sdlttu 10,13 Ahma 1. Kalllu Tina 9.05 Hirvi
2. Kairuno Harri 11.06 Mme 2. Klmolu Kimmu 9.34 Hlrvl
3. Kllhdnl llikl 12.35 Mllhkcju 3. Jalava Mikko 9.43 Ahma

' 4. Kullcnan Juno 12.45 NW! 4. Heillo Jzssi 9.44 Heukka

5. Lpssila Vbae 12.46 I-luzhkuju 5. Ksuru Kari 10.33 Phma

6. Silvamoioen .1111; 12.50 CI-ave 6. Saajna Harri 10.57 treva

7. kahwllu D111 14.29 Mina 7. okula Ttinmi 10.59 H-1\1\|<nJ

6. Syyrukki lhzi 15.53 Cravn

V. 1%6 — 68 SJ$1PENMlT v. 191] - 1971

1. Niskmsn M1 10.23 Hirvl 1. llertkila $1591 6.55

2. Kuumla P... 1o.aa Phukke ' 2. Hakale um. -2.17

3. Lnslsalmi Atta 10.35 Hirvi 3. Ihti Kimnu 7.23

4. Ilt Ja 11.45 hmu 4. Valkame Fasi H.537 .

5. Rassi K9110 12.02 Hirvi 5. Tukalu Tani 9.03

6. Seopll mkka 13.42 Hirvi 6. Jukinen J/rki 10.02

7. Rlii llerko 16.07 Hllkaju 7. Hmkuen Jurmu 10.47

B. Vllm Tmlni 21.45 Crave Hyytll Jaakko 10.47

- {ii



v - 1972 PT—KISI\T 5)DEI\PEN|\UT

1. Anttila Mike 9.34 1. Takala Tum!

2- Heinurlen Jlssi 9-54 2- Marttila J1551

3. Vesharinen E55 10.01 Vilppula Teemu

4. Kukkmen Mikkn 12-II] 0. Hyyi Jaakk

Va lkama Pa! 1

1973 6- Nlzila Mike
-

.

Hakala Mika

1. i/Brttil Villa 8.59 B‘ Niskanan Vina

2. Niakansn V1119 9-41 Takala Tam“

3- Takalu Teemu 'lU-12 10- Hmkana" Janna

4. Kandelln Erik 10.17 Kukkme" Mlkkn

5- Kathi P551 1|]-24 Marttila Ville

6- Pekula Harri 11-DU 14' Ksrhi P85‘

7. Vilppulu Tbawu 11-54 15- Nainman Jjssi

16- Jklnai Jyrki
17 Lhti Kimmo

18. Vesterinsn E55

19. Pekola Harri

. r



PIRJATBIPOT LMXDESSA

Kylvmenon kasséja ja makuupusaeja kantavaa vaeltajaa kokoontui
varhain lauantaiaamuna viime marraskuun lopulla Xl§meen1innan
rautatieasemalle matkatakaeen Lahteeng

.

Alunperin 011 tarkoituksenalnme Inennéi johtajapiville LahLeen,
mutta ouanottajien vluyyden Iuoksi ne olivat peruuntuneet.
Yhtieiuest pltksest sovimme retkest‘a' Lahteen johtajapivien
Qijaan.

Saavnttuamme 75-vuotiaaseen Lahteen suoritimme majoitturnisen
Lahden kansanoplutoon. Opisto on rakennettu vuosisadan alusaa
ja on kulttuurihietoriallisesti arvokaa ja nkemiaen arvoinen
xakennus vanhan Loviiaan radan laidalla,
Tehtylmle olnatoimisen kaupunki- ja kauppakierroksen palasimme
a:lka- ja muovikassit iloisesti tuulessa vinkuen opistoon naut-
timann qteriaa. 'l‘2"i|n3n jlilkeen kiivilllme tutustumasaa Mustankalllon
v5est6nauojan johtokeskukseen, jota meille elaitteli Lahden kan-
pungin viiestlinsuojelupllikk Asset Korhonen, Tilaisuus 011
hyvin mielenkiintoinen, ja me kuuntelimme tarkkaavaisina. Mit-
tailzlmme erilaisilla mittareilla mm. rtg-mittarilla, jolla to-
teainune Eevan kellon ulevan vaarallinen. Klitoksehll ja Innis-
toksl ojensillme va~p2'.i511iko11e Japostin ja 5O~vu0t1sjulka1sun,
Seuraava kohteenvne 011 nkiitorni, jonne kuljimlue 400 rn pitkl-iii
tunnelia y16s, tunnel! Izatua Y1h52'il1;:i tornissa joimme kahvit
ja simme lakkaviinerit katsellen Lahtea puunlatvapeispektiivisl-.15,
Tornista aelviydyttyiimme alas kytilllue oikopolkua, jossa yksi ja
toinen hiukan nokitti. Matkasimme opistolle valmistautumaan illan
rlentoihin.
Suomen Chigagon yiissii tapaainnne oikelta punkkareita ja tyttjii,
jotka sanoivat olevansa bodareita. Iltanune kului Galaxissa ja
Torven jonoasa, jonne elmne 1k1n§ nlenneet, koska slellii on punk-
kareita ja par! pokollevaa 1'ai1lIir1%i. Puolenyiin aikoihin vet2iy-
dyimme takkahuoneeseemme majoltuspalkkaamme, Joku kaivoi nopat;
esiin. Pian alkoi yleinen kéialenrravistelu. jolloin nbpat olivat
enemmn tai véihemmfin karvaisten nyrkkien 81SZ’§$B§. Véisyneinunt
nukkuivat ja pirteimmt eivt olleet viélii palanneet. Mutta rou-
te porsaan ja pokoilijal; kotiin £01. Lopulta pirteimmtkin v5s§ht1-
vlit, jolloin kéivimme kaikki nukkumaan toivottamatta hyv ytli,
Sunnuntai valkeni aurinkoisena. Hersimme yksi toisemme j§1keen,
kuiten‘ aiten, ettli jokalnen hersi. K0;-,1;a opiate e1 tarjonnut



aamukahvia, joimme sen Oululaisen kahvioasa ja sime tie-
tysti lakkav1inereit5_ Se sopii meidn tyyliin. Taas 1aaha-
sinmm luumme kansanopistoon.

Opiston kasvatusdpin npettaja Matti Kajaskiven johdolla
keskusbelimme kulttuurista ja is5nmaa111suudesta. Ottlpa
keskusteluun osaa mys opiston rehtud, entinen partiulalnen
hnkin, Puheista tuli nélk, mutta onneksi 011 jo symaika.
Vaeltajan nnttoa " Palvelen ' toteutimne ruokalan keittiss
tiskaten ja laittumalla muutenkin paikat kuntoon. Astiat j§i—
vt , ihme kyll ehjiksi, _

Eponnistuneen astioidenrlkknmisyrltyksen jilkeen suunnlstime
radiomuaeoon Radiuméelle. Huseo sijaitseen v, 1929 rakennettujen
radiomastojen juurella. Museossa n§1mne vanhoja radiolhhttimi
ja muita atudiolaitteita. Huseossa 011 viel toiminnassa Olevia
kojeitakin. §euraava tutustumispaikka 011 hiihtomusec u1koa—

pin, koska muaeo 011 suljettu. Siirylmne katsomotiloihin sta-
dionille. Ensiksi menimue Karpaloon kuumaa mehua juomaan. Sitten
tutkimme muita katsomon sisss olevia tildja mm voimistelusalin
ja juoksuradan. Hyytvn olevan Tehi-laivan tarkastimme Vesij§r-
ven rannasaa, Emma olleet kuitenkaan ostoaikeiksa.

Palateasamme opistolle poikkesimme viel Ristin kirkkoon, joka
s1jaiLseen aivan Lahden lyseon vieressé, Opistolla otimme pienet
lentopallcilut ja pingpong-pelit. Sitten alkoikin 011a alka ker5—

t5 laningit ja muut varusteet kaaaiin a suunnata kulku kohtl
asemaa. Asemalla nautimme 13ht6kahv1t kera lakkaviinerein. Tytt
saivat kutsun eréélt hertalta tulla kylén. Hiksihin hn ei
meité poikia kutsunut 7 Ollaanko me niin rumla 7 Kukaan ei mennyt

kyllé kyln, vaan menlmme junaan. Jokainen istumapaikka 011 va-
rattu. Hutta meill ei ollut hti, kun meill 011 paikkaliput.
Illansuussa saavuimme Hmeenllnnaan,

Mukanb olivatz Susku, Sanna, Eeva, Terhi ; Raiski
Volsa, Jukka, Ari, Hasa, Jussi ja
Sika tulomatkalla

RONSKIT PIRJATEI POT
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NIMIKILV \‘
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Nimikilpien kirjaimet menivét sakalain. v'”"'
_

Laita kirjaimet oikeaan j§rjestykseen. Liiydiit tuttuja. '

Olkein vaatanneiden kesken arvotaan ylltyspalkinto, IYQ “£9,
Vastaukset toimitettava Raiskille 30,4.80 mennesséi, \ A ,

Oikeat vastaukset julkaistaan seuraavassa numerossa ' ‘ " ‘\
samoin volttajan nimi. Palkinco toimitetaan voittajalle ‘ » ‘BT33’ ,

I . .
I heti kilpailun plfatyttyh.

'~Om\|mu|hu|0>-

-.----

10,
11,
12-
13,
14,
15.
16.
1,7-

18,
19,
20.
21,

vn.1.1'r nmuu 1>mn-uasn \/E.\_\ —‘PEuT\'\ uuzzmqw
z-mm NEPPARI IRTI @579‘ P*Q\’l"~"~’5"3
LOKKI MAMMELO K Hag J1L(Fm\_A
mumm ow: M\k_n<> 4/-\»J\vA
MANNET Kxnorru ‘TH/\O zAQ"7TL>~3Ev\\
HANNU pm; Kxyl ;\/\Y\A HA\/U'~4»&}L\

ROOPE .1‘. LASK1 Q1551) ¥1G_vJ>L_/\
xons n on uunan ALMA Z£>Q*\Or\\E»»\
snumn x.a. sum _\unK1-*» L
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ILMOITUSASIOITA

VALTAKUNNALLINEN PARTIOPARAATI 3.5.1981 TAHPEREELLA

Jaarlin Pojat monevlt puraatiin llnjn--nutolln.

KOKOOONTIIHINEII 3-5.81 klo 9-O0 Ko1011O

Pxmsurumnmw Pnrttlopuku (pun:-Q’: hulvi )

sudonpennut hlintllhntut pllllhlln

RUOKAILU Yhtqiuruokuilun 01 olqottlkun
ovllutli muknnm

OBJELMA pnrlutimarsui .

parnatijuhlu Tmnperoon atndionilll
iltnpliivlhehki Sllrklinnlolléssll
- huvipuintoon purtiolnisilln Ylpll plluy
- huvipuiaton luitbeluiin, llllainoulnn,

nkvnnrioon ja plnneturioon pllluy Instan-
lipulla

VARTIOI JOHTAJAT TILAAVAT PARTIOPOIKIEI PUSEROITA (HIIROI)
YKTEISTILAUKSEIA. HIITA n. 100 Ink

XXXXXXXXXXX XXXXIXX

LI PPUKUNNAN KESKLEIHI PI DETKKII KUUBAHOSSA

A-TALL-A 31-7» - 13.8.1981

Tarkemmat Harlot mydhannnin.

Juuuu: xzuuuzx xxxxxxx

Jafo puitpja on vial! mahdollisuus sgadn.
Paidoistu jn housulsta on tehlzthll ennnkkotilaukoot
ulhteerillo . Tilaua mnetaan valnluhjnlle kun un-
daan 50 nrtikkelin tilaus.

XXXXX XXXXX XXXXXX XXXIX XXIX
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MYYDK§N

POIKIEN POLKUPYORA MYYTKVKNA

PITKK SATULA

PYORKN KOK0 22 “

Hyvkuntoinen

Tiedustelut puh. 271a;

XXX XXIX

MYYTKVZNE SUOMEN PARTIOLAISTEN

VAPAA-AJANPAITl= KOKO M

Uusi , myydién tarpeettomana

tiedustelut puh. 22701/Jukka

RID! XXX JCXTC

HALUTAAN VUOKRATA

Partionjohtaja (nainen) haluaa
vuokrata kaksion.

vastaukset bib; 25860

XXXXXXEDCX

PALVELUKSEEN HALUTAAN

Taiteilija saa paikan Japostin
graafiisella osastolla.

nim_m. lehden kuvittaja
hakupaperit ja suosituksgt pyydetén
toimittamaan sihteerille.
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