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Kannen kuvan otti Niko Mikkola 
lupauksenantoretken lähtöä odotellessa 
13.5.2011: Juhamatti, Hugo, Juho ja Jami 
kasaantuivat.  

MYRSKYLYHTY 
 
on Nummen Samoojat ry:n  oma 
lippukuntalehti.  
 
Lehti kasataan vapaaehtoisvoimin 
vaihtelevalla kokoonpanolla.  
 
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Se jaetaan kaikille Suomen 
Partiolaisten jäsenmaksun 
maksaneille. 
 
Lehti on luettavissa myös 
lippukunnan nettisivuilta 
www.nummensamoojat.partio.net 
jonne se tulee ilmestyttyään ensin 
paperiversiona. 
 
Nummen Samoojat on vuonna 1973 
perustettu partiolippukunta, joka 
toimii Nummi-Pusulassa, 
Uudenmaan partiopiirissä. 
 
Lippukunnan päätapahtuma tänä 
vuonna on kesäleiri RAKSA, joka 
pidetään Rausjärvellä, kämppämme 
Rasan ympäristössä 2.-9.7.2011. 
Perinteisellä partioleirillä tehdään 
mm. erilaisia leirirakennelmia. 
 
 

TOIMITUSKUNTA 
 
Mari Mikkola, päätoimitus & taitto 
Johanna Korhonen, sarjakuvittaja 
 
Avustajat aakkosjärjestyksessä: 
Johanna Aalto 
Kaisa Artismaa 
Niko Mikkola 
Anni Norja 
Elina Norja 
Tuija Oksanen 
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Hyvät tarkoitukset eivät aina onnistu.  
 
Minullakin oli ajatuksena että tämä lehti kasataan yhteisesti ideoiden 
jonakin maaliskuisena iltana Kolon hämärissä. Ideat olisivat lennelleet, 
singahdelleet seinistä ajatusheittelyssä, muuntuneet, jalostuneet matkalla 
ja tuloksena olisi ollut nuorten visionäärien ideoima, koskettava ja 
kiinnostava lehti.  
 
No, talvi oli pitkä. Omat lapset ja koti vaativat osansa, lumi osansa, oma 
lauma vei aikaa ja yhtäkkiä huomasin että onkin jo huhtikuu. Ja toukokuu. 
Ja että lehden pitäisi ilmestyä kohtapuoleen. Niinpä tämä lehti on kasattu 
entiseen tapaan. Juttuja ihmisiltä pyytäen ja jutut on valittu harkintani 
mukaan, lukijoita oletetusti kiinnostavin aihein. 
 
Mutta ehkä sitten seuraava lehti. Ehkä ideoimme sitä jo RAKSAlla ja 
syksyn ensimmäisestä lehdestä paistaa tuo keskeisten partioikäkausien 
voima. Ei pidä luovuttaa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. 
 
Nytpä toivon sinulle, hyvä lukija, oikein hyvää ja virkistävää kesää!  
Olkoon siinä aurinkoa ja sadetta sopivassa suhteessa.  
 
RAKSAlla tavataan! 
 
Nägemist!
 
 
Mari 
 
 

ALKUKIRJOITUS 
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Sitarlan Niemi täyttyi aurinkoisena 
sunnuntaipäivänä 6.3. 
mäenlaskijoista. Lippukunnan 
perinteistä talviriehaa vietettiin 
lähes satapäisen porukan voimin. 
Mäenlaskun pituuskisa, 
eriskummallisin ja hienoin 
mäenlaskuvälinekisa sekä 
ryhmien väliset kisat rytmittivät 
makkaranpaistoa sekä vapaata 
irrottelua huimassa, hyvin 
liukuvassa mäessä.¨ 
 
Lippukunnan aikuisten oma vartio 
Kuikat kokoontui ensimmäistä 
kertaa 20.3. Kavin (ryhmän 
koollekutsujan) kotona Tryggin 
perheen residenssissä Lieviöllä. 
Viiri ja vartion huuto syntyivät 
Viron partiotoimintaan 
tutustumisen, kahvittelun ja 
hiljaisen keskustelun lomassa. 
 
Huhtikuun ensimmäisenä 
viikonloppuna pidettiin 
lippukunnan tulevaisuuden 
kannalta tärkeä ROK-kurssi. ROK 
= ryhmänohjaajakurssi on 
tarkoitettu samoajaikäisille, 15-17-
vuotiaille ja se pitää sisällään 
koulutusta ja tietoa johtamisesta, 
partiosta ja ryhmässä 
toimimisesta sekä antaa eväitä 
jokaisen omaan henkilökohtaiseen 
kasvuun ihmisenä.  
 
8-10.4. neljä uutta akelaa kävivät 
Uudenmaan Partiopiirin 
järjestämän akelakurssin, joka 
pidettiin Mäntsälässä. 
Sudenpentulauman johtamiseen 
ohjeita sekä käytännön vinkkejä ja 
yleispläjäyksen partio-ohjelmasta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saa kun käy moisen koulutuksen 
läpi. 
 
Varainkeruuta on tehty 
kevättalven aikana 
talkoomuodossa. Muutamina 
iltoina on pakattu laatikoihin 
näytteitä ja  näin kasattu mukava 
rahallinen tuki lasten ja nuorten 
toimintaan. Vanhemmat! Tässä 
on yksi muoto osallistua 
lähtemällä mukaan ryhmien 
järjestämiin varainkeruutalkoisiin. 
Ilta siihen menee ja pääsee 
tekemään sellaista mitä ei 
tavallisesti tule varmaankaan 
paljon tehtyä.  
 
17.4. oli myös 
varainkeruutilaisuuden vuoro. 
Pusulassa järjestettiin 
Palmumarkkinat 40. kertaa. 
Lippukunta sai tiipiin suojissa 
kaupattua viitisenkymmentä 
hunajalettua. Kiitos 
letunpaistajasamoajille, Annille, 
Nooralle ja Johannalle; Charlie 
kiittää;) 
 
 

MENNEET LYHYESTI 
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Uudet sudenpennut 
retkeilivät Lintukiimalla  
13.-14.5.2011 
 
Nummen Samoojiin saatiin 14.5.2011 
kolmekymmentä uutta sudenpentua, 
jotka antoivat partiolupauksensa 
lupauksenantoretken päätteeksi 
Lintukiiman Paimentenkirkolla. 
 
Helmikuussa aloittaneet kaksi 
sudenpentulaumaa; Sammakot ja 
Kotkat, tekivät akeloineen ja 
vapaaehtoisine vanhempineen 
yöretken Lintukiiman metsiin. 
Ohjelmassa oli perjantai-iltana 
majoittumisen lisäksi yhteinen 
iltanuotio iltapalalla höystettynä. 
Lauantaina laumat toimivat omassa 
porukassaan ennen yhteistä 
lupauksenantotilaisuutta. 
 
Näkemyksiään tuo nyt esiin Kotkien 
mukana ollut vanhempi, Niina 
Ahjoniemi. 
 
Mikä oli mielikuvasi partiolaisista  
ennen partioon mukaan tuloa? Miten 
se mielikuva on muuttunut/  
vahvistunut tämän retken jälkeen?  
 
Mielenkiinnosta lähdin mukaan, sillä 
partio on minulle uutta. Minulla on ollut 
käsitys partiolaisista iloisina, reippaina, 
positiivisina ja aikaansaavina. Tämä 
käsitys vain vahvistui! Partio todellakin 
vastaa haasteeseen, miksi minun 
pitäisi jne. josta oli puhetta partioon 
tutustumistilaisuudessa. Luonnosta 
nauttiminen ilman kilpailua ja hyvä 
yhteishenki oli ihanaa. Leiri vaati 
paljon työtä ja on upeaa, että on 
ihmisiä, jotka haluavat mahdollistaa 
tämänkaltaisia kokemuksia lapsille.  

Partio on hyvää asennekasvatusta! 
 
Mikä retkestä jäi erityisesti  
mieleen? Mitä ihmettelit? Koitko 
olevasi avuksi?  
 
Toivottavasti olin avuksi, trangian 
käyttö esimerkiksi on minulle uutta, ja 
viimeisestä telttaretkestäkin on aikaa... 
Lapsilla vahvistuu luottamus omiin 
kykyihin, kun heidän osaamiseensa 
luotetaan ja annetaan itse tehdä. 
Samoin meillä aikuisilla! Mukavaa 
olivat iltanuotio, laulut, tunnelma ja 
keskittyneet lapset. Lupauksenannosta 
puhumattakaan. 
 
 
Kohdeltiinko teitä aikuisia hyvin? Jäikö 
jotain odottamaasi puuttumaan? Voitko 
suositella vapaaehtoisapuna oloa 
myös muille partiovanhemmille? 
 
 
Kohtelu oli hyvää, en kokenut mitään 
negatiivista. Voin ehdottomasti 
suositella leireilyä myös muille 
vanhemmille. Avoimin mielin mukaan! 
On mukava nähdä miten upeasti 
lapset toimivat yhdessä ja miten 
hienosti akelat hoitavat tilanteen kuin 
tilanteen. Mitään ei jäänyt puuttumaan, 
kyllä oli hyvä ja tiivis paketti 
tutustumista. 

 VAPAAEHTOISEN VANHEMMAN SILMIN 



 
Suunnistuskurssi pidettiin 
Keräkankareella 13.-15.5.2011. 
Kurssi oli tarkoitettu partiolaisille 
seikkailijaikäkaudesta ylöspäin. 
 
Kurssin vetäjinä toimivat 
samoajaikäkauden vastaava Elina 
Pilke ja Sonja Semeri (HHH) 
yhdessä samoajien kanssa. Kurssi 
oli yksi ROK-kurssilaisten tehtävistä. 
 

 
 
Olemme saaneet Myrskylyhdyn 
toimitukseen luotettavaa materiaalia 
kurssilta ja tässä se tulee: 
 
Suunnistuskurssia oli kiva järjestää. 
Ellu oli suunnitellut kaiken valmiiksi, 
mutta meidän piti toteuttaa se ja 
suunnitella viimeistä pistettä vaille. 
Kurssin yleisfiilis oli mahtava, lukuun 
ottamatta pientä riehuntaa. Kurssilaiset 
olivat mukavia, ja heitä oli kiva opettaa 
suunnistuksen saloihin. Jokainen 
ROK-kurssilainen osasi hyvin opettaa 
suunnistuskurssilaisia, koska meillä ei 
ollut hanskat hukassa :D 
 
Anni ja Jossu

KURSSIREPORTAASI 

6 

Iltanuotiolla paistettiin suklaabanaaneja. 

Sari ja Taija korkeuskäyrämallien kimpussa. 
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Myrskylyhty haastattelee tässä 
lehdessä ajankohtaista henkilöä;  
tulevan kesäleirimme, RAKSAn,  
leirinjohtajaa Satu Karppasta. 
 
Mitä muuta teet partiossa kuin johdat 
leiriä? 
Toimin Haukka-joukkueen toisena 
sampona. 
 
Mikä partiossa on mielestäsi parasta? 
Minulle partio on ennen kaikkea 
sosiaalinen harrastus. Siellä saa 
tavata erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä ja 
toimia yhdessä heidän kanssaan. 
 
Kuinka kauan olet ollut partiossa 
mukana?  
Olen aiemmin ollut Tampereen 
Lokeissa. Koulukaverit houkuttelivat 
bussipysäkiltä mukaan kun olin 
viidennellä luokalla koulussa. 
Vakuuttivat, että siellä on hauskaa. 
Aloitin siis partiourani vartiolaisena. 
Sitten olin vartionjohtajana ja ehdin 
olla vielä hetken aikaa vaeltajana ja 
suorittaa partiojohtajakurssin kun 
partio jäi opiskelujen myötä taka-alalle. 
Uudelleen innostuin mukaan kun omat 
lapset lähtivät partioon. 
 
 
 

Mikä on suosikki-ihanteesi? 
(partioihanteista) 
Kunnioittaa toista ihmistä. Se on 
tavoitteena kaikessa elämässä ja on 
varmasti vaikuttanut myös 
ammatinvalintaan. 
 
 
 
 
 
 
Mistä Raksan nimi tulee? 
Nimi tulee siitä, että se pidetään 
Rasalla ja siellä harrastetaan 
raksahommia elikkäs tehdään 
partiorakennelmia. 
 
Mitä itse odotat tulevalta leiriltä? 
Hauskaa yhdessä oloa, hauskaa 
ulkona oloa ja hauskoilla 
ohjelmapisteillä oloa. 
 
Mitä toivot leiriläisiltä? 
En nyt leiriläisille lähde asettamaan 
mitään vaatimuksia, jokainen olkoon 
oma mukava itsensä. Toivon, että 
mahdollisimman moni tulee mukaan 
leirille, koska leirit ovat parhaita 
partiokokemuksia. 
 
Paras/ ikimuistoisin leirielämyksesi? 
Viime vuosilta paras yksittäinen 
leiripäivä oli Iloitussa Afrikan Tähti -
leirillä kun sattui oikein aurinkoinen ja 
lämmin päivä ja koko leiriväki oli 
järvessä melskaamassa kanoottien 
kanssa. Siitä on muistona Paulin 
ottaman noin 300 kuvan kuvasarja, 
josta tulee aina hyvälle tuulelle kun sitä 
katselee. 
 
Kuvaile kolmella sanalla tulevaa 
RAKSA -leiriä? 
Perinteinen, toiminnallinen, 
rento.

HAASTATTELUSSA: LEIRINJOHTAJA 

Haastattelussa RAKSAn leirinjohtaja 
Satu Karppanen 

Ilmoittaudu RAKSAlle osoitteeseen satu.karppanen@karviainen.fi 
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Aurinkorantaleirillä laskimme 

paperilyhtykynttilät lautojen päällä 
hiljaisuuden vallitessa järvelle 

laineiden liplattaessa iltahämärässä. 
Oli aivan uskomatonta, kuinka yli 50 
nuorta oli aivan hiljaa, ääntäkään ei 

kuulunut. Näin muistimme Hirosiman 
atomipommin uhreja. 

 
Uusi aika Uusimaa -piirileirin 

vaeltajaohjelma kokonaisuudessaan 
ja yhden illan spontaani ruokasota 
erityisesti. (Jälkeenpäin ei tuntunut 
niin kovin hyvältä idealta, mutta pari 
täysosumaa raa´alla kananmunalla 
oli kyllä sen huonon omantunnon 

arvoista.) 
 

Viime kesän Kilke-leiri oli elämäni 
paras partioleiri. Pestini EA-tekijänä 
oli mielenkiintoista ja opettavaista. 

 
Yölliset väijyvuorot Kohina-08:lla. 

 
Miilu -suurleirin gospel leirikirkko 

 
 Kesäleirin yöhaikin jälkeinen sauna 

ja nukkumaan pääsy. 
 

Loiston melontastaabin reissu 
Tsaaren kansallispuistoon, jossa 
melottiin mm.kajakin mittaisessa 

lammessa kalliosaaressa.. 
 

MIKÄ ON SINUN PARAS 
LEIRIMUISTOSI?   

 
RAKSA  

lippukunnan kesäleiri  
2.-9.7.2011 Rasalla 

PARAS LEIRIMUISTONI  
 



9 

 
 

 
 
 
 
 

NUMMEN SAMOOJAT ry 
Osoite- ja puhelinluettelo 2011 ( toukokuu 2011) 

 
 
 
 
Rekisterinumero 133.081 
Nummen Samoojat ry    LUSP        400622-2535 
                                      LUOP       529823-452063 
 
Lippukunnanjohtaja:   Mikkola Niko    - retki-ilmoitukset 
Apulaislippukunnanjohtaja:    Norja Ahti    - kämppävaraukset 
Sihteeri:    Oksanen Tuija    - jäsenasiat 
Rahastonhoitaja:   Puhakainen Pertti - laskut 
 
 
Johtajaneuvoston jäsenet 2011: 
 
 
Lippukunnanjohtaja Mikkola Niko 
Apulaislippukunnanjohtaja Norja Ahti - kämppävouti 
Sihteeri, ikäkausivastaava Oksanen Tuija - tarpojat 
Ikäkausivastaava Korhonen Pauli - sudenpennut 
Ikäkausivastaava Solala Markus - seikkailijat 
Ikäkausivastaava Pilke Elina - samoajat 
Ikäkausivastaava Norja Pekka - vaeltajat 
Kalustovastaava Norja Mikko 
Kolovouti  Nurmi Essi 
Samoajaikäkausiedustaja Kangasniemi Henri- jätepaperivastaava 
Samoajaikäkausiedustaja Hakala Ea 

YHTEYSTIEDOT 2011 
 Irrota varovasti ja taita 

niin saat sopivasti 
kasatun yhteystieto-
lärväkkeen vaikka 
nuppineulottavaksi 
ilmoitustaululle. 
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AKELAT, SAMMOT, LUOTSIT 
 
Grönholm Taija,  Ikkalantie 159, 03810 Ikkala,  041 543 7444 
-akela: sisiliskot taija.grönholm@kolumbus.fi 
Kanervo Astra  Kuntalantie 12 A 3, 03850 Pusula 050 431 2829 
-akela: sisiliskot astraali@hotmail.com 
Kanervo Jussi  Rekontie 6 D 9, 09430 Saukkola 050 355 3635 
-luotsi: ilvekset  jussikanervo@hotmail.com 
Karppanen Satu Opintie 4, 09430 Saukkola  044 553 5271 
-sampo: haukat satu.karppanen@karviainen.fi 
Korhonen Pauli  Mäkitie 9, 09430 Saukkola  040 562 6099 
-akela: ketut  korhospauli@gmail.com 
Mikkola Mari Metsätalontie 2, 03850 Pusula  040 514 5835 
-akela: kotkat  marimikkola@suomi24.fi 
Mikkola Niko Metsätalontie 2, 03850 Pusula  050 50104578 
-sampo: haukat,, luotsi: karhut mikkola.niko@elisanet.fi  
Mäenpää Paula Mateenniementie 24,09810 Nummi  050 308 0550 
-akela: hirvet   maenpaa.paula@dnainternet.net 
Niemi Heidi Koivulantie 1 B 3, 03850 Pusula 050 535 7877 
-akela: kotkat  heidi.niemi@poyry.com 
Nikander Mikko Tömiseväntie 23, 09430 Saukkola 040 542 0350 
-akela: hirvet  mikko.nikander@dnainternet.net 
Norja-Heiskanen Sisko Niuruntie 3, 09430 Saukkola 050 541 0021 
-akela: sammakko sisko.norja.heiskanen@hus.fi 
Oksanen Tuija  Kulma 5, 09630 Koisjärvi  040 865 3254 
-akela: ketut, luotsi:norpat tuija.oksanen@elisanet.fi  
Pilke Elina Jättöläntie 498, 09430 Saukkola 040 581 8424 
-luotsi: nuijapäät elina.pilke@dnainternet.net 
Sandberg Anu  Turuntie 1439, 09810 Nummi  040 588 7791 
-akela: sammakko anu-sandberg@suomi24.fi 
Solala Hannele Rantatie 1, 03850 Pusula  045 674 5818 
-sampo: oravat  hannele.solala@saunalahti.fi 
Solala Markus  Rantatie 1, 03850 Pusula  040 676 5818 
-sampo: oravat  markus.solala@saunalahti.fi 
Suontaka Kati  Vanjoentie 214, 03430 Jokikunta 040 746 4642 
-akela: sisiliskot kati.suontaka@gmail.com 
Trygg Anna-Maija Ukkolantie 67, 08680 Lohja 040 573 1710 
-kavi: kuikat  annistrygg@luukku.com 
 
 
 

YHTEYSTIEDOT 2011 
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VAELTAJAT (18-22-v.) 
 
Alanne Joonas Koivuntie 92, 09930 Leppäkorpi 
Juvankoski Samuli Myllymäentie 48, 09220 Sammatti  045 122 2991 
 g.ti.magazine@gmail.com 
Karppinen Mikko Myllyniitty 44, 09430 Saukkola  
Korhonen Johanna Mäkitie 9, 09430 Saukkola 040 778 8873 
 jonsku.k@hotmail.com 
Korhonen Oskari Silmukuja 4, 09120 Karjalohja 050 432 1247 
 osku.korhonen@netti.fi 
Norja Eelis Knaapintie 6, 09430 Saukkola  0440 828 073 
 eelis.norja@gmail.com 
Norja Pekka Niemi 50, 09520 Millola  050 432 4569 
 pekka.norja@gmail.com 
Nurmi Essi Heijalantie 32, 09810 Nummi  040 524 0455 
 nurmi.essi@gmail.com 
Rautanen Maija Seppäläntie 64, 03850 Pusula  
 klavierr@gmail.com 
Saukkolin Kalle Koisjärventie 50, 09430 Saukkola 040 504 4416 
 kalle.saukkolin@netti.fi 
Tuomikoski Lauri Korpelantie 29, 09430 Saukkola 
 
 
 
MUUT  
 
Korpisalo-Korhonen 
Leena Mäkitie 9, 09430 Saukkola  040 562 1433 
 leena.kuka@gmail.com 
Norja Ahti Knaapintie 6, 09430 Saukkola  050 082 8072 
”Silli” sillin@dnainternet.net 
Norja Mikko Niemi 50, 09520 Millola  050 494 5017 
 mikko.norja@gmail.com 
Puhakainen Pertti Riikantie 6, 09810 Nummi  050 541 4293 
 perttipuhakainen@gmail.com 
Saajakari Karita Hakulantie 235, 03850 Pusula 040 735 4631 
 karita.saajakari@elisanet.fi 
Saaristo Kirsi Kivankuja 41, 09930 Leppäkorpi 050 563 0641 
 kirsim.saaristo@mbnet.fi 
Trygg Jorma Ukkolantie 67, 08680 Lohja  040 504 5772 

YHTEYSTIEDOT 2011 
 

mailto:g.ti.magazine@gmail.com�
mailto:jonsku.k@hotmail.com�
mailto:osku.korhonen@netti.fi�
mailto:eelis.norja@gmail.com�
mailto:pekka.norja@gmail.com�
mailto:nurmi.essi@gmail.com�
mailto:klavierr@gmail.com�
mailto:kalle.saukkolin@netti.fi�
mailto:leena.kuka@gmail.com�
mailto:sillin@dnainternet.net�
mailto:mikko.norja@gmail.com�
mailto:perttipuhakainen@gmail.com�
mailto:karita.saajakari@elisanet.fi�
mailto:kirsim.saaristo@mbnet.fi�


12 

 
 
 
 
 
 
SAMOAJAT (15-17-v.) 
Aalto Johanna Syrjäläntie 125, 03810 Ikkala  040 017 5118 
 johanna.aalto@kotiposti.fi 
Artismaa Kaisa Kivankuja 41, 09930 Leppäkorpi 050 490 8851 
- akela: kotkat kaisa_artismaa@hotmail.com 
Hakala Ea Kettulantie 137, 25430 Kettula  044 936 2634 
 ea.hakala@gmail.com 
Heikkilä Eero Rekontie 9, 09430 Saukkola  044 298 0245 
 eero.heikkila@dnainternet.net 
Heiskanen Antti Niuruntie 3, 09430 Saukkola  050 301 9708 
 an_zu95@hotmail.com 
Kangasniemi  Retlahdentie 137, 09630 Koisjärvi 040 756 7443 
Henri henkka_ryhon@hotmail.com 
Norja Anni Niemi 50, 09520 Millola  050 325 5046 
 pingviini94@gmail.com 
Norja Elina Knaapintie 6, 09430 Saukkola  0440 371 088 
 elina.norja@gmail.com 
Oksanen Noora Kulma 5, 09630 Koisjärvi  040 867 3684 
 noora.oksanen@elisanet.fi 
Salminen Toni Lepistöntie 5, 09430 Saukkola  040 417 0865 
 toni.salminen5@luukku.com 
Setälä Eerika Turuntie 954, 09630 Koisjärvi  040 540 8401 
 skorppari95@hotmail.com 
Virtanen Jari Myllytie 7, 09810 Nummi  045 631 6774 
 jari95.virtanen@gmail.com 
Willman  Sitarlantie 66, 09430 Saukkola  040 722 5756 
Milkamari milkamariw@gmail.com 
 
 

YHTEYSTIEDOT 2011 
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Partiolaiset jakautuvat ikänsä 
mukaisesti viiteen eri ikäkauteen: 
sudenpentuihin (7-9v.), seikkailijoihin 
(10-12v.), tarpojiin (12-15v.), 
samoajiin (15-17v.) ja vaeltajiin (18-

22v.) Oma lukunsa ovat lasten ja 
nuorten toimintaa tukevat aikuiset. 

 
 

TÄHTÄIMESSÄ: SEIKKAILIJA 
 

Tällä kertaa tähtäimessä on 
joukkueensa kokouksesta 
mukaan napatut oman 
ikäkautensa edustajat: 
Seikkailijat 
 
Nimesi? Venla Rydenfelt 
 
Ikäsi ja mihin ikäkausiryhmään 
kuulut?: 10v. ja seikkailijoihin. 
 
Mihin ryhmään kuulut? Haukka-
joukkueen Haukkatytöt -vartioon 
 
Mikä on tehtäväsi partiossa?  Tällä 
kertaa vartiolainen. 
 
Kauanko olet ollut mukana 
partiossa? Kohta vuoden. 
 
Montako yöretkeä on takanasi? Yksi, 
viime syksyn syysvaellus. 
 
Mistä partiossa opitusta taidosta on 
ollut sinulle hyötyä muutenkin? En 
tiiä, ehkä solmuista. 
 
Mitä muuta harrastat? Ratsastusta ja 
näyttelemistä. 
 
Mitä odotat/ toivot partiolta 
tulevaisuudessa? Vähän kaikkea. 
 
Jos joutuisit kolmeksi päiväksi 
pyöreään, ikkunattomaan 
huoneeseen, mitkä kolme 
esinettä/asiaa ottaisit mukaasi? 
Eväitä, juotavaa, lämpimiä vaatteita. 

Nimesi? Siiri Artismaa 
 
Ikäsi ja mihin 
ikäkausiryhmään kuulut?: 
12v. ja seikkailijoihin. 
 
Mihin ryhmään kuulut? 
Haukka-joukkueen 
Haukkatytöt- vartioon 
 
Mikä on tehtäväsi 
partiossa?  Tällä kertaa 
vartionjohtaja. 
 
Kauanko olet ollut mukana 
partiossa? Viis kai. 
 
Montako yöretkeä on 
takanasi? Ainakin viis tai 
kuus. 
 
Mistä partiossa opitusta 
taidosta on ollut sinulle 
hyötyä muutenkin? En tiedä. 
 
Mitä muuta harrastat? 
Ratsastusta. 
 
Mitä odotat/ toivot partiolta 
tulevaisuudessa? Kaikkea. 
 
Jos joutuisit kolmeksi 
päiväksi pyöreään, 
ikkunattomaan huoneeseen, 
mitkä kolme esinettä/asiaa 
ottaisit mukaasi? 
Ruokaa, juotavaa ja vaatteita. 
 

jatkuu seuraavalla sivulla.. 
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TÄHTÄIMESSÄ: SEIKKAILIJA 
 

 

Seikkailijatytöt kertoivat myös 
osallistuneensa Timanttiliiga –nimiseen 
alueen seikkailijakisaan Karkkilassa 
10.4.2011.  
 
Mitä kisoissa tehtiin? 
 
Tehtiin periskooppi, annettiin ensiapua, 
suunnistettiin, tehtiin hyrrä, ratkaistiin solmuja. 
 
Jäikö joku tehtävä mieleen erityisesti? 
 
Joo, se kun piti tehdä spagetista 
merimiessolmu. 
 
Kannattiko mielestänne kilpailuun lähteä?  
 
Joo, ehdottomasti. 
 
Syksyllä järjestetään taas uudet alueen 
kisat. Lähdettekö sinne?  
 
Joo, ehdottomasti! 
 
Kannattaako mielestänne muittenkin 
osallistua kilpailuun?  
 
Joo, kannattaa. 
 
Ovatko partiotaitokilpailut teistä hyvä asia?  
 
Joo, kyllä on. 

Siiri ja Venla
 

Kuvat otti Niko Mikkola 
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Trangian käytön     A  B  C  
 
Kun käytät trangiaa ensi kertaa, 
varmista että alusta on sopivat jolle 
kasaat trangian (esim. hiekkapohja 
tai kallio, jossa ei ole sammalta, ettei 
syty maastopaloa)  
 
Kasaa trangia ja laita polttimo vielä 
maahan. Lisää marinoli tai sinoli ja 
laita polttimo takaisin trangiaan 
polttimon paikalle. Nyt sytytä tulitikku 
ja sen avulla marinoli palamaan. Älä 
heitä tulitikkua polttimoon.  
 
Seuraavaksi ota polttimon kansi ja 
avaa se suurimmilleen ja laita 
polttimon päälle. Sitten voit päättää 
paistatko vai keitätkö, jolloin lasket 
tai nostat trangian pidikkeet. Kun olet 
tehnyt esim. ruokasi ja marinolia on 
vielä jäljellä polttimossa anna sen 
palaa loppuun. Jos polttimossa ei ole 
marinolia, mutta se palaa silti, 
käännä kansi kokonaan kiinni.  
 
Muista odottaa että polttimo on 
jäähtynyt ennen kuin lisäät marinolia 
tai kun kasaat sitä pois. 
 
Kaisa Artismaa, ROK-kurssin välityö

PARTIOTAITOA 

Trangia = retkikeitin, toim. huom. 
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M y r s k y l y h d y n  
k ä y t ö n  A  B  C  
 
Jotta saat myrskylyhdyn palamaan 
lyhdyssä pitää olla sydänlankaa ja 
valopetrolia tarpeeksi. 
 
1. Katso näkyykö sydänlankaa 
sytytysaukossa noin sentin verran, 
jos ei näy niin väännä liekin 
säätäjästä sydänlankaa ylöspäin. 
Sydänlanka voi olla myös loppu ja 
silloin sitä pitää lisätä 
myrskylyhtyyn. Lisäys tapahtuu sillä 
tavalla että nosta lasi ylöspäin. Laita 
sytytyslanka sytytysreikää ja 
väännä liekinsäätäjästä sydänlanka 
myrskylyhdyn sisään ja jätä noin 
sentin verran lankaa näkyviin. 
 
2. Valopetrolia lisätään 
myrskylyhdyn alaosassa olevaan 
säiliöön myrskylyhdyn sivussa 
olevasta reiästä. Avaa säiliön korkki 
ja kaada varovasti valopetrolia 
säiliöön valopetrolipullosta ja laita 
korkki tiukasti takaisin kiinni. 
myrskylyhtyyn. Huom! Lisää aina 
valopetroli ulkona. 
 
3. Kun alat sytyttää myrskylyhtyä 
niin nosta lasikupu ylös ja sytytä 
sydänlanka tulitikulla. Laita lasikupu 
takaisin alas ja säädä liekin kokoa 
liekin säätäjästä sopivaksi. Liekki ei 
saa ololla liian isolla koska 
myrskylyhdyn lasi nokeentuu, 
tummuu ja myrskylyhty ei valaise 
niin hyvin. 
 
4. Kun haluat sammuttaa 
myrskylyhdyn, käännä vain 
liekinsäätäjästä liekki sammuksiin. 
Myrskylyhdyn lasi pitää pestä aina 

välillä jos lasi on niin nokinen että 
se ei valaise kunnolla. Myrskylyhty 
pitää olla sammuksissa. Irrota lasi 
myrskylyhdystä ja pese kuumalla 
vedellä ja pesuaineella. Kuivaa lasi 
pesun jälkeen ja aseta 
myrskylyhtyyn takaisin. 
 
5. Aseta myrskylyhty tasaiselle 
alustalle tai riippumaan hyvin 
kiinnitettynä. Huolehdi ettei lyhdyn 
lähellä ole palavia materiaaleja. 
 
Elina Norja, ROK –kurssin välityö 
 
 

PARTIOTAITOA 

Lasikuvun nostin                         Liekin säätäjä 
 
                           Säiliön korkki 
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Terkut gaigil ihmis<3 
 

Lappuja lootaan! 
 

Mikä Boogi?! 
 

Moikka Nummi-Pusula ♥ 
 

Vaihtakaa ruokakom. lamppu! 
 

KIITOS! (Pimees ei oo kiva ettii kamoii) 
 

Petra LÖÖ 
 
 
 

Tässä viestit tällä kertaa.  
Lootassa oli myös rutistettu kertakäyttömuki ja tulostuspaperi. 

 

LOOTA 

Talkoissa voi olla myös 
hauskaa!  
 
Kuvassa Ahti, Mikko ja Risto 
saunatalkoissa 21.5. Rasan 
leiripaikassa.  
Seuraavat talkoot ovat 
 la 11.6.2011.  
Tule mukaan hymyilemään 
ja sään salliessa tervaamaan 
saunaa!   
Lisätietoja Silliltä  
p. 0500 828 072. 
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Hej, jag heter Olle – Jeri ist eine Hund – Õhtu pimeneb 
 
Ensimmäinen partioleirini oli Nummen Samoojien lippukuntaleiri Ankkuri -87 
Lappohjassa. Osallistuin leirille Pusulan Myllypeikkojen Haukka-vartion 
johtajana yhdessä muutaman muun lippukuntalaiseni kanssa. Samalla leirillä 
oli myös Karjalohjan Harjunkiipijät. Heidän yksi aikuisista vetäjistä leirillä oli 
harvasanainen sotilaspastori. Ohjelma leirillä oli hyvä, päällimmäisena mieleen 
on jääneet haikki, merikelpoinen jättidonitsi ja rosvopaistina valmistettu iso 
lahna. Ankkurileirin yksi tapahtuma on kuitenkin sellainen, joka ponnahtaa aina 
mieleen, kun minulta kysytään parasta leirimuistoa.  
 
Seuraava partioleirini oli Uusiaika –Uusimaa piirileiri Evolla -89. Sillä leirillä 
sattui ja tapahtui. Muistan vieläkin jokaiselta leiripäivältä vähintään kaksi asiaa. 
Olin keväällä käynyt partiojohtajakurssin, joten leirillä pääsin tapaamaan monia 
uusia tuttuja. Leirin aluksi oli Lopelta lähtenyt haikki, jonka aikana yövyttiin mm 
erään ison maatilan ulkorakennuksessa. Tältäkin leiriltä on paljon hyviä 
muistoja. 
 
Seuraavana vuonna ehdin juuri ennen valtion järjestämää poikaleiriä osallistua 
Finnjamboree Tervaksen rakenteluleirille. Kesällä -92 oli taas vuorossa 
lippukuntaleiri Huuhkain Leppäkorvessa. Leirillemme osallistui juuri 
itsenäisyyden uudelleen saaneita virolaisia partiolaisia. Tällä leirillä olin 
ensimmäistä kertaa johtajana ja ohjelman tekijänä.  
 
Ihan kohta on Nummen Samoojien, meidän lippukuntamme seuraava kesäleiri 
Raksa 2.-9.7. Rasalla. Jos haluat mm. kuulla miten ainoa osaamani 
ruotsinkielinen lause ja karjalohjalainen sotilaspastori liittyvät parhaaseen 
leirimuistooni tai miten iso maatila Lopella sekä otsikon saksankielinen lause 
liittyvät yhteen, niin tule Raksa –leirille, kerron ne siellä jossain sopivassa 
hetkessä.  
 
Raksa –leirin ohjelmasta on tulossa mahtava. Ohjelmassa on otettu huomioon 
kaikkien eri ikäkausien tarpeet sudenpennusta vaeltajaan. Järjestämään 
saapuville aikuisillekin on luvassa jotain omaa. Leirillemme on osallistumassa 
myös virolaisia partiolaisia ystävyyslippukunnastamme Keilasta. 
 
Näkemisiin leirillä, 
 
Niko  
 
 

LIPPUKUNNANJOHTAJALTA 
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SARJAKUVA © Johanna 

MUISTITHAN 
ILMOITTAUTUA  

RAKSA -kesäleirille?  
Jälki-ilmoittautuminen jatkuu 
kesäkuun ajan sähköpostilla 

leirinjohtajalle 
satu.karppanen@karviainen.fi 

Sarjakuvan piirsi tällä kertaa Korhosen Johanna, Myrskylyhdyn 
toimittaja, jonka tuleva vuosi kuluu Iso-Britanniassa kilttejä, lutuisia ja 
mukavia lapsia hoitaen. Hyvää matkaa! 



   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÕHTU PIMENEB 
 
1. ÕHTU PIMENEB, 
TULELEEGID VEEL 
VALGUSTAVAD TEED 
RÄNDAJATELE. 
 
2. JÄLED VANAL TEEL 
VIIVAD KAUGELE, 
MAALE KAUNILE, 
IGATSETULE. 
 
3. SÜDA VAGUNE 
JUHATAB MEIL TEE 
MAALE KAUNILE, 
IGATSETULE. 
 
4. ÕHTU PIMENEB, 
TULELEEGID VEEL 
VALGUSTAVAD TEED 
RÄNDAJATELE. 
 
eli Ilta pimenee suomeksi 
 

SUOMI EESTI 
 
Hei! Tere! 
partiolainen skaut 
leiri laager 
ruokailu söömine 
keitto supp 
katos katusealune 
kiitos aitäh 
huuto hüüatus 
nuotio laagrilõke 
uinti ujumine 
sauna saun 
vaellus rändamine 
puukko nuga 
kirves kirves 
saha saag 
sade sadu 
aurinko päike 
lämmin soojus 
kylmä külm 
kuuma kuum 
reppu seljakott 
aamu hommik 
päivä päev 
ilta öhtu 
yö öö 
käärme madu 
orava orav 
pöllö öökull 
Tervetuloa! Tere tulemast! 
kiva lustlik 
hauska löbus 
mukava mugav 
 
 
 


