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MMYYRRSSKKYYLLYYHHTTYY
on Nummen Samoojat ry:n
oma lippukuntalehti.

Lehti kasataan
vapaaehtoisvoimin ja
vaihtelevalla kokoonpanolla.

Lehti ilmestyy säännöllisen
epäsäännöllisesti noin kolme-
neljä kertaa vuodessa.

Nummen Samoojat on
vuonna 1973 perustettu
partiolippukunta, joka toimii
Lohjan kaupungissa Nummen
ja Pusulan alueella,
Uudenmaan partiopiirissä.

TTOOIIMMIITTUUSSKKUUNNTTAA

Taru Tupola, päätoimitus &
taitto

Tätä numeroa on ollut
tekemässä lukuisa joukko
Nummen Samoojia. Kiitos
teille!

Kannen kuvat:
Haukkojen retki
/Niko Mikkola
Syysvaellus
/Pauli Korhonen
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Partiolaisten adventtikalenterista on jo päästy avaamaan
ensimmäisiä luukkuja. Kalenterit kävivät tänä vuonna
kaupaksi hyvin. Kalenterivastaava Tuija Oksanen kertoi, että
hän otti aluksi lippukunnalle 1000 kalenteria myytäväksi,
mutta tuo määrä ei riittänyt edes ensimmäisellä kierroksella
ryhmille jaettavaksi. Sitten otettiin myyntiin vielä 500
kalenteria lisää. Tämän hetkisen arvionnin perusteella
myytyjä kalentereita tulee olemaan lähellä 1300. Useat
myyjät tulevat saamaan ainakin tonttumerkin (12 myytyä
kalenteria) partiopaidan hihaan ja aika moni saa myös
tonttumerkin ohella partioSPORKin (yli 20 myytyä
kalenteria) ruokailuvälineihinsä lisättäväksi.

Muutama poiminta lähikuukausien toimintakalenterista:
Su 15.12. pidettäväksi ilmoitettu Joulumyyjäis-tapahtuma
Nuorisotalolla on peruttu, koska joulun alla on niin monia
muitakin myyjäisiä ja parina viime vuotena on sekä järjestäjiä
että ostajia ollut kovin vähän.

Nummen Samoojat sytyttävät tänäkin vuonna kynttilät
sankarihaudoille Jouluaaton hartauden jälkeen sekä
Nummella että Pusulassa .

Ja kun vuosi 2014 koittaa, on hyvä laittaa kalenteriin
Nummen Samoojien vuosikokouksen ajankohta 9.2.2014
klo 18 ja kokoushan pidetään Nummen Kololla. Kokouksessa
valitaan uusi johtajaneuvosto ja päätetään vuoden 2014
toiminnasta.

Rauhallista Joulunaikaa toivottaen,
Taru



Angry Birds -teemainen ret-
kemme alkoi Jossun otta-
essa Mäyrä-joukkueen vas-
taan perjantai-iltana, itse
myöhästyin...Ilta sujui mu-
kavasti mökkiä lämmitellen,
puita pilkkoen, pelaillen ja
jutellen.
Kynttilävalaistuksen myön-
teinen vaikutus ja olim-
mekin untenmailla ajoissa.

Aamulla ennätimme aamu-
toimet suorittaa, kun Kot-
kat jo saapuivat Heidin joh-
dolla. Ja silloinhan muistin
mitä olin unohtanut ….
ruokatarvikkeet Kolon pak-
kaseen. Rovio Oy:n lahjoit-
tamien pipojen jaon ja alku-

SSEEIIKKKKAAIILLIIJJAATT

Johtajapäivillä mietittiin luon-
non merkitystä ihmiselle

Tahtoo kaksi palloa huutaa si-
linterihattuinen teollisuus-
pohatta luontoäidin jätski-
kiskalla maapallotötterö kä-
dessään. Tämä kuva marras-
kuisten johtajapäivien kutsu-
kirjeessä siivitti tämän vuoden
johtajapäivien teemaan: ym-
päristön merkitykseen ja sääs-
tämiseen.

Johtajapäivät pidettiin 8-9.11.
Nuuksion kansallispuistossa.
Yövyimme Solvallan urhei-
luopistolla ja ohjelma tapahtui
lähimetsässä sekä luontokes-
kus Haltiassa.

EElllluu jjaa mmää,, KKoolloollllaa ttaaaass,, iillllaatt cchhiill--
llaaiillllaaaann,, eeii hhuuoolliiaa,, eeii mmuurrhheeiittaa,, eeii
kkiiiirree mmiihhiinnkkäääänn?? ...eiku siis Ellu

JJOOHHTTAAJJAAPPÄÄIIVVÄÄTT NNUUUUKKSSIIOOSSSSAA 88--99..1111..22001133

höpinöiden jälkeen olikin
aika leikkiä Kultaisen munan
ryöstöä (lipun ryöstöä) ja
itse lähdin noutamaan Ko-
lolta ruokiamme ja muita
keittiössä helpottavia väli-
neitä. Palatessani vastassa
olikin jo nälkäinen joukkue
lapsia, joten ruokaa tarjolle
ja syömään.

Ruokailun jälkeen oli teh-
täväpisteiden vuoro: tulen-
tekoa, ritsojen valmistamista
ja laavun rakentelua. Aika
kului siivillä siinä puuhas-
tellessa. Saunavuoro siirret-
tiin aamuun ja vierailevien
tähtien ansiosta saimme laa-
vun nukkumiskelpoiseksi.

Iltapala syötiin laavun nuo-
tiolla ja sitten siirryttiin
unille – suurin osa laavulle
ja loput mökin parvelle.

Aamu alkoi varhain jo en-
nen kun viimeisten kipinä-
vuoro oli ennättänyt alkaa.
Aamupalaa valmistaessa sau-
nakin oli jo lämpiämässä
innokkaimmille uimareille.
Sitten olikin jäljellä laavun
purku ja ympäristön siisti-
minen. Sisaruspiirissä kiitim-
me retkestä ja mukaansa
retkeläiset saivat vielä Angry
Birds -vihot.
Suuri kiitos mukana olleille
ja tsuppadui !!

Anu

KKOOTTKKAA-- JJAA MMÄÄYYRRÄÄ-- JJOOUUKKKKUUEEEENN YYHHTTEEIISSRREETTKKII
RRAASSAALLLLEE 1111..1100 -- 1133..1100..22001133

ja mä, halusimme perustaa
kansanyhteisön, joka ottaisi
huomioon luonnon ja ympä-
ristömme. Aikas vaikean Terra
-pelin tiimellyksessä syntyi
idea heimoista. Heimot muo-
dostuisivat johtajapäiville il-
moittautuneista ihmisistä.
Heimoista, jotka keräisivät ku-
vitteellista ympäristövaluuttaa
jolle keksimme nimen luba.
Pikainen nettikierros selvitti
luballe muitakin merkityksiä
mm. kielen ja kansan.

No, määrittelimme johtajapäi-
ville saapumisen lubitukset
(liikkuminen). Vähiten ympä-
ristöä kuormittavasta saapu-
mistavasta saisi paaaljon lubia
ja omalla autolla yksin tullessa
lubia ei heruisi.

Toinen kohteemme (ravinto)

oli ympäristöä vähiten kuor-
mittavat ruoka-aineet. Hei-
mot saivat ennalta valita lis-
tatuista ruoka-aineista ne, joi-
ta halusivat syödä. Ruoka-
aineet oli myös lubitettu nii-
den MIPS-arvojen mukaan
(material input per unit of
service=MIPS). Ruoka-aineille
on tehty MIPS-taulukointi,
joka ilmaisee kyseisen ruoka-
aineen ympäristökuormit-
tavuuden arvon. . Eli vähiten
luontoa kuormittavista valin-
noista heimo sai eniten lubia.

Kolmas kohteemme oli valais-
tus retkiolosuhteissa, joka sa-
malla symboloi energiankulu-
tusta. Heimojen piti laittaa
ympäristöä vähiten kuormit-
tava-eniten kuormittava akse-
lille seuraavat valaisimet:
myrskylyhty, kynttilä,



MMEEEETTVVUURRSSTTIIKKUUTTSSUUTT JJAA JJÄÄTTTTIIPPUUTTKKEETT
Partiovuosi 2013 alkaa olla
joulunajan juhlallisuuksia
vaille valmis. Yleensä katse
menneeseen vuoteen ote-
taan siinä juuri ennen
uudenvuoden lupauksia,
mutta julkaisuteknisistä
syistä otan nyt vähän en-
nakkoa.

Kuluva vuosi on ollut toi-
minnan täyteinen. Tänä
kesänä oli kaksi pää-
tapahtumaa. Tarpojat ja
vanhemmat ikäkaudet kä-
vivät valloittamassa Ahve-
nanmaan polkupyörillä.
Sudenpennut ja seikkailijat
leireilivät Rasalla Vesikan-
san hengessä. Syksyllä oli
tietysti syysvaellus ja pitkin
vuotta on ryhmät ja
ikäkaudet kokoustaneet ja
retkeilleet totuttuun ta-
paan aktiivisesti ja osal-
listuttiinhan me keväällä
paraatiinkin Helsingissä.

LLIIPPPPUUKKUUNNNNAANNJJOOHHTTAAJJAANN TTEERRVVEEIISSEETT

kynttilä lyhdyssä, kädellä
veivaamalla ladattava tasku-
lamppu, tulitikut ja led-
otsalamppu. Olimme kon-
sultoineet Motivan asian-
tuntijaa tämän osalta ja ihan
nappiin ei yksikään heimo
saanut valaisimia järjestettyä.
Keskustelut tehtävää tehdessä
kuitenkin osoittivat, että
heimoilla oli tietoa paljonkin
ympäristöä kuormittavista
asioista.

Neljäs lubien keruukohde oli
hengen ravinto -runous. Jo-
kainen kansanyhteisömme
jäsen laati luontoaiheisen ru-
non, joita sitten luimme toi-
sillemme iltapalan valmis-
tuksen yhteydessä laavulla.

Katsoimme Tavarataivas- ni-
misen elokuvan miehestä, joka
luopui kaikista tavaroistaan ja
eli elämäänsä vuoden ajan niin
että sai hakea varastosta yhden
tavaran päivässä takaisin.

Seuraavana aamupäivänä hei-
mot kulkivat pitkin lähimetsiä
Elämän pelin merkeissä. Jokai-
nen heimon jäsen oli osa jo-
tain ravintoketjua. Osan po-
pulaatio pelin tehtävien myötä
kasvoi ja suuren osan kuihtui.
Muutaman geokätkön paikal-
listamisen myötä suunnattiin
lounaspaikalle suuren luola-
maisen lohkareen alle ja siellä
julkistettiin eniten lubia ke-
rännyt heimo. "Salvatus" voitti

ja heidän aineeton palkin-
tonsa, heimon valitsema -
toisten heimojen esittämänä,
oli "Kun mä kuolen".

Palasimme takaisin luonto-
keskus Haltiaan, jossa suunnit-
telimme tulevaa lippukunnan
toimintaa ennen kahville ja
mustikkapiirakalle siirtymistä.
Johtajapäivät huipentuivat
Ellun siirtyessä työrooliinsa,
Haltian oppaaksi ja tutus-
tuimme Haltian näyttelyihin -
hienoa se oli. Yhtäkään silinte-
ripohattaa ei tullut metsässä tai
luontokeskuksessa tällä kertaa
vastaan ja toinen pallokin jäi
häneltä siis saamatta.

Mari

Kuluvaan vuoteen on lisä-
säpinää tuonut 40.s juhla-
vuosi pääjuhlineen Oinolassa
ja Jumalanpalveluksineen
Paimentenkirkolla.

Eikä tässä vielä kaikki. Mah-
dollinen uusi perinne aloi-
tettiin kuntaliitoksen myötä,
kun Laavujen Kierroksen
yksi osatapahtuma järjes-
tettiin Saarlammella. Kam-
milla myydyistä letuista ja
kahvista saatiin sen verran
tuloa lippukunnalle, että pe-
rinteiset joulumyyjäiset pää-
tettiin tänä vuonna jättää
väliin.

Itsenäisyyspäivää edeltävänä
tiistaina viettää Nummi-
Pusulan Rintamaveteraanit
joulujuhlaansa Ikkalassa. Me
olemme pienen edustuston
kanssa paikalla lahjoittamassa
jokaiselle veteraanille Ad-
venttikalenterin kiitokseksi

siitä, että me olemme tänä
vuonna saaneet juhlistaa
toimintamme 40. vuotta.

Vuosi on tarjonnut toinen
toistaan hienompia hetkiä
tallennettavaksi muistojen
kirjaan. Otsikosta voi pää-
tellä, mitkä hetket ainakin
kuluneesta vuodesta on mi-
nulle jääneet mieleen.

Vuotta 2014 on jo suun-
niteltu aika pitkälle. Kevät-
tämme tulee seikkailija-
ikäkaudesta eteenpäin ryt-
mittämään Taivaanäärelä eli
piirin kevätmestaruus-
kilpailut. Kesällä on sitten
vuorossa kaikkien yhteinen
lippukuntaleiri.

Hyvää Joulua ja kiitos
kuluneesta vuodesta

Niko



Partiolippukunta Nummen
Samoojien joka syksyinen
partiotaitokilpailu Syys-
vaellus kilpailtiin 27-29.9
Keräkankareen alueen
upeissa maisemissa ja hie-
nossa syyssäässä.
Kilpailuun osallistui lippu-
kunnan omien kilpailu-
vartioiden lisäksi yksi vartio
Sammatin Solmuista ja
Hirvivartio missä oli kolme
vuoden 1974 syysvaelluksen
järjestäjää.

Tämänkertaisen kilpailun
nimi ”Pöllön Lento” liittyy
Samoojien juhlavuoteen,
sillä pöllö on lippukunnan
tunnuseläin. Ensimmäinen
syysvaellus järjestettiin sil-
loisten vartionjohtajien voi-
min syksyllä 1974 ja siitä
lähtien se on järjestetty joka
syksy. Kilpailua on järjes-
tetty eri puolilla Nummea
ja Pusulaa sekä muutaman
kerran myös Suomus-
järvellä. Kilpailussa vartiot
suunnistavat rinkat selässä
rastilta toiselle ja joka

rastilla on yksi-kaksi teh-
tävää suoritettavana.
Kilpailu alkaa perjantai-
iltana ja päättyy sunnun-
taina iltapäivällä, seikkailijat
aloittavat kisan lauantai-
aamuna. Yörasteilla tehdään
useita tehtäviä ja yövytään
kaminateltoissa tai laavuissa.
Tällä kertaa kaikki yöpyivät
teltoissa.

Kilpailun nimestä pystyi
ennakoimaan kisan sisäl-
tävän pöllöaiheisia tehtäviä

ja niitä olikin useita: raken-
nettiin Helmipöllön pönttö,
tehtiin pöllömäinen leija,
tunnistettiin pöllöjä ja
pöllöjen elintapoja myös
kysyttiin.
Ruokatehtävät ovat olen-
nainen osa syysvaellusta,
sillä onhan se aivan eri juttu
laittaa nuotiolla ja trangialla
ruokaa kuin kotikeittiössä,
mutta parhaat annokset
ovat silti maukkaita ja näyt-
täviä.
Yhtenä ruokatehtävänä

JJUUHHLLAAVVUUOODDEENN SSYYYYSSVVAAEELLLLUUSS
PPAARRTTIIOOTTAAIIDDOOIISSSSAA KKIISSAATTTTIIIINN JJOO 4400.. KKEERRRRAANN

HPV-vartion sipulipussi valmistumassa

Rotkonylitystehtävä

Iltanuotiokakku by Mokamaster-vartio



vartioiden piti perjantaina
yörastilla tehdä litran töl-
killinen omenahilloa,
minkä vartio sitten lauan-
taina yhdellä rastilla käytti
täytekakun täytteenä.
Iltanuotiolla olikin sitten
täytekakkukahvit juhlista-
massa tätä syysvaellusta.
Valittavana oli 9 erilaista
täytekakkua ja useimpien

SSUUDDEENNPPEENNNNUUTT

HHAAUUKKKKAA--LLAAUUMMAA
Viime talvena lippu-
kunnassa aloitti kaksi su-
denpentulaumaa. Num-
mella kokoontuvat Siilit ja
Pusulassa kokoontuvat
Haukat.

Vanhimman poikansa par-
tiotouhuja retkillä ja lei-
reillä katsellut Lehtisen Aki
päätti tarttua orastanutta
partiokipinän härkää sar-
vista ja ilmoittautui Ake-
laksi. Päätöstä nopeutti
tieto siitä, että tyttären-
poikansa partiotouhuja
seuraillut Huuhkan Pertti
lupautui kaveriksi. Eihän
siinä sitten enää auttanut
minunkaan ihmetellä, jo-
ten 25 vuoden tauon jäl-
keen olin taas lauman-
johtaja eli Akela.

Ensimmäisessä kokouk-
sessa meitä oli neljätoista.
Nyt tämän syksyn ajan ko-
kouksissa on ollut lähes
aina kaikki 15. Alkupe-
räisistä ilmoittautuneista
kolme on jättäytynyt pois
ja neljä on tullut uutta.
Ryhmämme on poikavoit-
toinen sillä tyttöjä on vain
viisi.

mielestä se oman vartion
tekemä kakku oli parasta.

Kilpailussa oli kaikkiaan 20
rastia joilla tehtiin kaikkiaan
40 tehtävää.
Tulokset: AA-- ssaarrjjaa: 1. Ilvekset
2. Kolme pientä porsasta
BB--ssaarrjjaa: 1. MokaMaster 2.
HPV 3. Mörököllit 4. Hirvet
5. Kulkurit

CC-- ssaarrjjaassa Kotkatytöt voit-
tivat niukasti Kotkapojat.

Kiitos kaikille kisaajille,
rastimiehille ja maanomis-
tajille onnistuneesta kisasta.

Partioterveisin
Silli
40 Syysvaelluksen
kokemuksella.

Keväällä teimme yhden yö-
retken Rasalle. Tänä syksynä
kävimme päiväretkellä Hii-
denvedellä ja yöretki Rasalle
on edessä joulukuun puoli-
välissä.

SSyykkssyyiinneenn ppääiivväärreettkkii 1122..1100..
HHiiiiddeennvveeddeellllee

Syksyn ensimmäinen kolea
aamu oli meitä vastassa
Tuomaanniemessä, kun 11
sudenpennun ja 3 arkajalan
kanssa lähdimme talsimaan
kohti venerantaa. Tarkoitus
oli ajaa suit sukkelaan moot-
toriveneellä kaksi keikkaa
Vihdin kunnan virkistys-
käytössä olevaan saareen
keskelle Hiidenveden selkää.

Retkipaikaksi saari Hiidenve-
dellä oli valittu vesilläliikkuja
-jälkeä silmälläpitäen. Ensi-
makua vesiliikenteen haas-
teisiin ja erityispiirteisiin toi
auringonkin peittänyt sumu.
Näkyvyys voitiin laskea
metreissä.

Niinhän siinä sitten kävi,
että kokenutkin veneilijä on
ilman kompassia hukassa.
Retkisaari oli ensimmäisellä

kierroksella vielä jotenkuten
löytynyt mutta paluu-
matkalla alkoivat haasteet.
Tutulla järvellä ei ollut ve-
neenomistajalle tullut kos-
kaan mieleenkään, että
kompassi olisi tarpeellinen
kapine. Niin siinä kävi että
pohjoisesta tuli etelä ja
paluumatkasta kolme kertaa
odotettua pitempi.

Pääsimme kaikki lopulta saa-
reen ja sumukin hälveni toi-
sen porukan saapuessa pe-
rille. Saarella leikittiin ja
kalastettiin, niin tietenkin
tehtiin nuotio ja paistettiin
makkaraa. Välissä kerta-
simme hiemen vesillä-
liikkumisen asioita ja tutus-
tuimme veneen varusteisiin.
Suuremmilta havereilta väl-
tyttiin. Puunoksalle tart-
tuneet onkivehkeet, ampi-
aisenpistos ja kastuneet saap-
paat olivat tällä kertaa vaka-
vimmat onnettomuudet.
Jälkimmäisen osalta tilanne
käännettiin voitoksi eli kai-
kille opiksi siitä miksi ret-
kellä kannattaa olla pari
ylimääräistä muovipussia.



Kyllähän ne partiolaisten
luonnolliset ryhmät tekee
jatkuvasti retkiä, mutta par-
tiossa retkiä tekevät mone-
nlaiset muutkin ryhmät,
kuten tämä Uudenmaan
partiopiirin aikuisryhmä,
johon minä yhtenä jäse-
nenä kuulun. Olimme lau-
antain 23.11 ja sunnuntain
24.11 yöretkellä Rasalla.

Meillä oli ohjelmassa ns.
paperipartiota, eli pidimme
kokousta Karkkilan Partio-
siskoja edustavan Napin
kanssa ja Suomen Parti-
olaisia edustavan Epan
kanssa sekä Sillin kanssa.

Kokousten aiheena oli mm.
Perhepartio, Aikuispartio,
Jamboree 2015 sekä Fin-
jamboree 2016. Aika hie-
noja asioita keskusteltiin.

Retki päättyi Pertti -Akelan
kotipihalla pidettyyn lupa-
uksenantoon. Siiri, Jami ja
WIlliam ovat olleet retken
jälkeen täysiverisiä suden-
pentuja.

Kivaa oli ja jännittävääkin.
Osaamme suhtautua vesillä
oloon taas hieman vaka-
vammin ja ymmärrämme
veneen oikean varustuksen
merkityksen

P.S. Haukkojen retkillä on
ollut mukana suden-
pentujen vanhempia ja hyvä
niin. Ilman teitä retket
olisivat olleet toisenlaisia.
Kiitos tähänastisista ja
tulevistakin jo etukäteen.

Käytiin me sieniretkelläkin
ja tehtiin Rasan seinään
lisää rinkoille ripustus-
naulakoita sekä saunan
pukuhuoneeseen naulakot.

Tietysti myös syötiin eli
ruokalistalta löytyi mm.

pihviä, risottoa, munakasta,
tiramisua ja glögiä.
Lauantai-ilta päättyi
saunaan ja muutamat kävi-
vät myös uimassa.

Pauli

UUUUDDEENNMMAAAANN PPIIIIRRIINN AAIIKKUUIISSRRYYHHMMÄÄ RRAASSAALLLLAA

Retkeläiset vuolevat uusien naulakoiden tappeja

Mitä tehdään retkellä, jos saappaat kastuvat??



KKuukkaa oolleett??

Olen koko ikäni miettinyt,
kuka olen. Kasteessa sain
nimen TTeeeemmuu TTaappiioo.
Koulutukseltani olen pappi ja
AMK-lehtori. Nummi-
Pusulassa viimeistään vahvis-
tui ajatus, että ollaan samoo-
jia kaikki. Sitähän tämä elämä
on. Samotaan ja etsitän – niin
kuin rasteja Syysvaelluksella.

KKoosskkaa ttooiimmiitt NNuummmmeenn
SSaammoooojjiissssaa??

En nyt tarkalleen muista,
mutta noin kymmenen vuot-
ta 1987 alkaen.

MMiittää tteeiitt?? MMiikkää tteehhttäävviissttää oonn
jjäääännyytt eerriittyyiisseessttii mmiieelleeeenn??
MMiittää hhoommmmiiaa mmuuiisstteelleett lläämm--
mmööllllää??

Koska olin nuorisopappina ja
minulla oli partiotausta
(Helsingissä TöSi:ssä), oli
aivan luontevaa lähteä mu-
kaan. Mieleen ovat jääneet
mm. leirit, joilla pyrin aina
olemaan mukana. Erityisesti

Lappohjan ja Nellimin leirit
sekä Lammilla pidetty piirileiri,
jossa Samoojilla oli järjes-
telyvastuu. Vieläkin muistan
Nellimin heteka-siiat ja niiden
nuottaamisen, Lappohjan
jännät ohjelmat helikopte-
reineen ja laivareissuineen.
Myös pyöräretki Ahenan-
maalle on jäänyt mieleen.

Ja sitten Syysvaellukset - se on
hieno perinne. Vieläkin huvit-
taa Leppäkorven vaellus, jossa
etsittiin kadonnutta lammasta
ja lopuksi syötiin se. Kunnon
rosvopaisti!

Sitten tietysti nuorisotalon ja
Kolon rakentaminen. Siinä
olivat partiolaisten vanhem-
mat ja paikalliset yhdistykset ja
yritykset ratkaisevia hankkeen
onnistumiseksi. Ja tietysti
SILLI. Ja tietysti nuoret itse.
Talkoita pidettiin paljon. Teillä
on nyt hieno Kolo.

MMiittkkää aassiiaatt kkooiitt hhaannkkaalliikkssii??

Hankaluudet voitetaan työllä
ja hyvällä yhteishengellä. Ja
sitähän Samoojilla riittää.
Pienet hankaluudet voitetaan
partiossa opituilla taidoilla.

MMiikkää oollii ppaarraassttaa NNuummmmeenn
SSaammoooojjiieenn ttooiimmiinnnnaassssaa??

Tämä on vaikea, ehkä yhdessä
tekemisen meininki ja huu-
mori. Ja sieltä jääneet kaverit,
jotka vieläkin jaksavat muistaa
minua (tämä on kyllä hieman
itsekästä). Aluksi oli hankala

tämmöiselle savolaiselle tot-
tua paikalliseen huumoriin
ja mentaliteettiin. Mutta
kyllä se siitä - sen sain
opettaa myös Samoojille,
kun pyöräilimme ympäri
Saimaata ja Silli putosi ka-
nootin kaaduttua koskeen
Karvion kanavalla.

Se oli upea kokemus, kun
yhdellä tuoreella Samooja-
äidillä oli aivan pieni vauva
mukana Syysvaelluksella.
Siellä se pikkuinen nukkui
laavulla, niin kuin muutkin
– tuleva Samooja.

PPaarrttiioommuuiissttoo,, jjookkaa oonn jjäääännyytt
mmiieelleeeenn??

Olen tässä jo jotain kerto-
nut. Muistoja on niin pal-
jon. Voisi kirjoittaa pienen
kirjan, jos sellaisen tekisin
(osaisin), pyytäisin mukaan
(hänen ylhäisyytensä)
KAPUN. Kapu kyllä tietää
tämän arvonimen taustan,
mutta kertokoon itse.
Se, että en ole tässä mainin-
nut useampia nimiä, ei
johdu muusta kuin siitä, että
teitä on niin paljon. Ehkä
ymmärrätte, tuskin Marjo-
kaan ottaa herneitä nenään.

OOlleettkkoo vviieellää ppaarrttiioossssaa
mmuukkaannaa?? JJooss eett nniiiinn mmiikkssii
eett??

En ole. Täällä on partio-
toiminta aika heikkoa, enkä
tiedä, miten sitä saisi piris-
tymään.

SSAAMMOOOOJJIIEENN SSAAMMOOIILLUUAA
SSaammoooojjiieenn ssaammooiilluuaa ––ppaallssttaallllaa hhaaaassttaatteellllaaaann uullkkoossaammoooojjiiaa..

HHee oovvaatt iihhmmiissiiää,, jjoottkkaa oovvaatt oolllleeeett lliippppuukkuunnnnaann ttooiimmiinnnnaassssaa aaiieemmmmiinn mmuukkaannaa,, mmuuttttaa
ssyyyyssttää ttaaii ttooiisseessttaa vvaaiikkuuttttaavvaatt nnyykkyyiissiinn mmuuuuaallllaa..



Kävin Pusulan seurakunnan
joulumyyjäistalkoissa autta-
massa joululaatikoiden val-
mistamisessa. Siellä oli
talkoomeininki kohdillaan ja
kiva oli kun sain mennä
auttamaan.

Pääsin haastattelemaan dia-
konissa Sinikka Laurilaa.

KKeettää ppeerrhheeeessii kkuuuulluuuu??
Mieheni Olli sekä kaksi las-
tani Matias ja Miika.

MMiissssää aassuutt?? Lohjalla, Moisi-
onpellolla.

LLeemmppiirruuookkaassii?? Jouluruuat.

PPiiddäättkköö eellääiimmiissttää?? Kyllä
pidän ja joskus minulla on
ollut kissa lemmikkinä. Haa-
veilen joskus, että pääsisin
ratsastamaan islanninhevo-
sella.

MMiittää tteeeett ttyyöökksseessii?? Olen

Lohjan seurakunnassa Pusu-
lan alueseurakunnan diako-
nissa sekä lähetyssihteeri.

MMiikkää ssiiiinnää kkiiiinnnnoossttaaaa?? Työn
vaihtelevuus sekä saa olla
erilaisen ihmisten kanssa
tekemisissä. Lupa antaa Jum-
alan siunaus.

KKaauuaannkkoo oolleett tteehhnnyytt ttäättää
ttyyööttää?? Valmistuin 2000-
luvulla diakoniksi. Valmis-

tumisen jälkeen aloitin sijai-
sena eri seurakunnissa, kun-
nes pääsin vakituiseen vir-
kaani.

MMiittää ddiiaakkoonniiaa ssaannaa ttaarrkkooiittttaaaa??
Se taitaa tulla latinan kielestä
ja tarkoittaa palvelua/palvella/
palvelutyö.

EEnnttää mmiillllää llaaiillllaa jjoouulluu vvaaii--
kkuuttttaaaa ttyyöössii kkuuvvaaaann?? Kiireistä
se on. Silloin on Joulumyy-
jäisiä, erilaisia talkoita, joulu-
juhlia ja joulutervehdysten
kirjoittaminen yli 75v. seura-
kuntalaisille.

KKoohhttaaaattkkoo nnuuoorriissooaa kkoosskkaaaann
ttyyöössssäässii vvaaii kkuuuulluuuukkoo aaiinnoo--
aassttaaaann iikkääiihhmmiisseett ttyyöössii kkoohh--
tteeeekkssii?? Hirmuisen vähän olen
nuorten kanssa tekemisissä ,
mutta rippikoulun merkeissä
tapaan nuoria ja välillä annan
keskusteluapua sitä tarvit-
seville.

Jossu

JJOOSSSSUU TTAAPPAASSII
DDIIAAKKOONNIISSSSAA SSIINNIIKKKKAA LLAAUURRIILLAANN

MMiittää tteeeett ttyyöökksseessii?? MMiittää
hhaarrrraassttaatt??

Olen eläkkeellä. Kuljen met-
sissä ja joskus metsällä – se
tosin on jäänyt vähälle. Lasten
kanssa seuraamme ja opette-
lemme luontoa. Olin hieman
ylpeä, kun poikani tuli ker-
tomaan, että yhdellä tikulla
sytytti nuotion. ostin tosin
puukon ja kirveen hänelle jo
silloin, kun hän oli 3-vuotias.
Harrastan siis luontoa ja
lukemista.

MMiissttää ppaarrttiioossssaa ooppppiimmaassttaassii
ttaaiiddoossttaa// ttaaiiddooiissttaa oonn oolllluutt
eelläämmäässssäässii hhyyööttyyää??

Kaikesta. En olisi ilman partio-
taustaa ja metsässä viihtymistä
uskaltanut pitää leirikursseja
opiskelijoilleni, joista tuli
nuoriso-ohjaajia ja diakoneja.

MMiittää hhaalluuaaiissiitt ssaannooaa lliippppuu--
kkuunnnnaallllee nnyytt??

Kyllä te siellä tiedätte mikä on
tärkeää, olette Samoojien
asiantuntijoita.

Sitä toivon, että partio-
ihanteista pidetään kiinni,
ollaan rohkeita ja kavereita
keskenään. Ja ollaan partio-
laisia myös koulussa ja työssä.
Ja aikuiset mukaan!

Sekin on hyvä muistaa, että
Samoojalle hyvä Jumala
osoittaa rastit ja vie maaliin
perille. Vaikka olisi miten
syksyinen ja pimeä vaellus ja
patterit otsalampusta lopussa.

Kiitos ystävyydestä

Hyvän Jumalan siunausta teille
kaikille Samoojille
Teemu



EERRÄÄTTAAIITTOOJJAATTKKOOKKUURRSSSSII
31.1.-2.2. Etelä-Suomi
Jo erätaitoperuskurssin käyneille tai
vastaavat taidot omaavalle erä-
retkeilyä talvisissa olosuhteissa. Ma-
joituksena avotulimajoite tai lumi-
kammi. Hinta: 40€
Ilmoittautuminen: 10.1. mennessä

LLEEIIKKKKIIKKUURRSSSSII
1.-2.2. Hyvinkää
Leikitään, leikitään! Partiossa saa
leikkiä monissa tilanteissa, mutta
koskaan ei ole takataskussa liikaa
leikkejä. Akelat, sammot, tarpojien
ryhmänjohtajat, samoajat, vaeltajat,
aikuiset…kaikki! Tulkaa leik-
kimään! Hinta: 20€/vkl ja 10 €/pv
Ilmoittautuminen: 10.1. mennessä

YYHHTTEEIISSHHAANNKKII ’’1144
8.-9.2. Etelä-Helsinki
Etelä-Helsingin lippukunnat kut-
suvat PäPan ja Uudenmaan Partio-
piirin partiolaiset kilpailemaan
talvimestaruuksista Nurmijärvelle.
Yösarjat kisaavat 8.-9.2.2014 ja
päiväsarjat 8.2.2014

AAKKEELLAA--SSAAMMPPOO--KKOOUULLUUTTUUSS
28.2.-2.3. Keski-Uusimaa
Jo pestissään toimiville tai aloit-
televille sudenpentujohtajille (Ake-
lat) ja seikkailijajohtajille (Sam-
mot). 18 vuoden ikä ja perustiedot
partiosta (esim. Tervetuloa Parti-
oon -koulutus) tai 16 vuoden ikä ja
suoritettu ROK. Kurssin käyneet
osaavat johtaa sudenpentulaumaa
tai seikkailijajoukkuet-
ta; tuntevat ohjelman,
osaavat tehdä toimin-
tasuunnitelman ja -,
miten ikäryhmää ohja-
taan. Kurssilla saat tun-
tuman retkeilyyn, sekä
paljon käytännön vink-
kejä toimintaan!
Hinta: 49€ Ilmoittau-
tuminen 31.1. mennessä

IIKKÄÄKKAAUUDDEENN OOHHJJEELLMMAA MMOODDUULLII
1.3. Keski-Uusimaa
Yhden ikäkauden ohjelmasta tietoa
tarvitseville samoajille, vaeltajille ja
aikuisille. Edellytyksenä kurssille on
18 vuoden ikä tai 16 vuotta ja
suoritettu ROK. Ikäkauden ohjelma
tarjoaa tehopaketin muutamassa
tunnissa valitsemastasi ikäkaudesta.
Hinta: 19€
Ilmoittautuminen: 31.1. mennessä

LLUUOOTTSSIIKKOOUULLUUTTUUSS
1.3. Keski-Uusimaa
Jo pestissään toimiville tai aloit-
televille, väh. 18-vuotiaille tarpoja-,
samoaja- ja vaeltajaluotseille. Kurs-
sille osallistuminen edellyttää suori-
tettua Partiojohtajan peruskou-
lutusta. Luotsikoulutuksessa pereh-
dytään tarkasti kurssilaisen valit-
semaan ikäkauteen ja luotsin teh-
täviin. Kurssilla tapaat muita sa-
maan tehtävään kouluttautuvia,
joiden kanssa pääset ratkomaan
luotsin arjessa tulevia ongelmia ja
syventämään ohjaamistaitoja.
Hinta: 24€
Ilmoittautuminen: 31.1. mennessä

TTAARRPPOOJJIIEENN TTAAIITTOOPPÄÄIIVVÄÄTT
5.-6.4. Hyvinkää
Tarpojien taitopäivät on kaikille
tarpojaikäisille tarkoitettu tapah-
tuma. Taitopäivillä käydään läpi sel-
viytymisen suorituksia. Tule mu-
kaan viettämään hauska päivä tu-
tustuen uusiin tarpojaystäviin. Var-
tionjohtajat ovat myös tervetulleita

mukaan. Hinta: 20€
Polussa kysytään: 1)Luotsin (tai
ikäkausivastaavan) yhteystiedot,
2)Ruokarajoitteet
Ilmoittautuminen: 14.3. mennessä

TTAAKKAATTAALLVVII
18.-21.4. Porvoo
Hei samoajat ja vaeltajat! Ootteko
miettineet mitä teette pääsiäisenä?
No nyt tiedätte! Piirimme perin-
teikäs Takatalvi pidetään au-
rinkoisessa Porvoon Poukamassa.
Kavereita yli lpkrajojen, hauskaa
tekemistä, mukavaa hengailua ja
mahtavaa ruokaa!
Hinta: 50€
Ilmoittautuminen: 28.3. mennessä

NNUUOORRTTEENN
VVIIEESSTTIINNTTÄÄKKOOUULLUUTTUUSS
19.4. Porvoo
Flashmob, tempaus, video, artik-
keli, some – mitä? Viestin-
täkoulutuksessa opit kertomaan
partiosta muille medialähettiläiden
ja muiden huipputyyppien opas-
tuksella. Tutuksi tulevat mm.
lehdistötiedotteet, tempaukset ja
sosiaalinen media. Viestintätaidot
ovat kaikkien juttu! Koulutuksen
voi valita myös osaksi Takatalvea
ilmoittautumalla Takatalveen ja
valitsemalla lauantain ohjelmaksi
Nuorten viestintäkoulutuksen.
Hinta: 10€
Ilmoittautuminen: 28.3. mennessä

KKUUNN HHAALLUUAATT KKUURRSSSSIILLLLEE,,
LLAAIITTAA VVIIEESSTTIIÄÄ EELLLLUULLLLEE!!
eelliinnaa..ppiillkkee@@ddnnaaiinntteerrnneett..nneett

ttaaii 004400 558811 88442244

UUUUDDEENNMMAAAANN PPAARRTTIIOOPPIIIIRRIINN KKOOUULLUUTTUUKKSSIIAA JJAA
TTAAPPAAHHTTUUMMIIAA KKEEVVÄÄTT 22001144



TTAARRPPOOJJAA--IIKKÄÄKKAAUUSSIIVVAASSTTAAAAVVAA
Aloitus taitaa olla aina
jutun kirjoittamisessa se
vaikein, varsinkin kun pitää
kertoa jotain itsestään.

Aloitetaan kuitenkin pe-
rusjutuista. Moi olen Henri
”Henkka” Kangasniemi,
olen vaeltajanaolemisen li-
säksi tarpojaikäkausivastaava
lippukunnassamme.

Sen verran voisin kertoa
itsestäni, että olen ollut
partiossa ihan ”alusta” asti,
jos näin voi sanoa vielä tässä
vaiheessa, kun ikää on vasta
19-vuotta eli partiovuosia
on tullut 12. Tuona aikana
on tullut tehtyä paljon
hienoa ja paljon hienoa on
varmasti vielä edessä.

Taas olisi tarjolla mukava
homma noin kolmeksi
vuodeksi. Hommaan kuu-
luu tapaamisia hauskan
lapsiryhmän kanssa noin
joka toinen viikko, toi-
minnan suunnittelua yh-
dessä työparin kanssa,
muutamia retkiä vuodessa,
yksi kesäleiri ja yksi talvileiri
vuodessa, kouluttautumista
tähän mukavaan hommaan
ja tapaamisia oman vertais-
ryhmän kanssa. Tässä muka-
vassa hommassa ei taatusti
ole tylsää ja huomaat ke-
hittyväsi ihmisenä.

Hyvin todennäköisesti tu-

Tarpoja ikäkausivastaavan
tehtäviin kuuluu tarpoja-
ikäkauden yhteisten koh-
taamisten järjestäminen
joita kutsutaan KITT:eiksi.
KITT voi olla esimerkiksi
kesäleiri, syysvaellus tms.
tapahtuma, jossa koko

TTAARRPPOOJJAATT

ikäkausi on mukana.

Tehtäviin kuuluu myös
vartioiden sekä vartion-
johtajien kuulumisien välit-
täminen johtajaneuvostolle.

OOTTAA PPEESSTTII!!

tustut uusiin ihmisiin, saat
ystäviä ja tulet tehneeksi
monta kertaa sellaisia asi-
oita, mitä et kuvitellut
koskaan tekeväsi.

Tämä mukava homma

alkaisi helmikuussa 2014.

Mikäli kiinnostuit tästä
mukavasta hommasta, niin
ota yhteys Pauliin:
korhospauli@gmail.com



VVeessiikkaaaakkaaoottaa,, hheeiijjaassttiinn--
rraattaa jjaa hhiittuunneenn jjäännnnii--
ttyyssttää

Otetaan toistakymmentä
sudaria, aikuisia ja iso määrä
ruokaa. Lisätään hämäränhys-
syä, ensiapua, 45 heijastinta ja
jääkylmä järvi. Sekoitetaan.
Saadaan siililauman yöretki
Rasalle ja vino pino kikatuksia.

Siililauman yöretki marras-
kuussa keräsi matkaan neljä-
toista lasta ja viisi aikuista.
Viikonlopun aikana koettiin
niin jännittäviä kuin seestei-
sempiäkin hetkiä. Päivän aika-
na sudarit harjoittelivat muun
muassa nuotion tekoa, ensi-
apua ja pimeässä kulkua.

Itsekootut nuotiot roihusivat
komeasti Rasan pihamaalla, ja
niissä lämpenivät eväiksi
tuodut makkarat ja lihapullat.
Ensiavussa opittiin niin tyreh-
dyttämään nenäverenvuoto
kuin sitomaan haavojakin pa-
reittain kuljetulla radalla.
Pimenevän illan jännitys
huipentui heijastinrataan, jossa

Siililauma etsi pimeään met-
sään kätketyt heijastimet, vain
taskulamppu ja aimo annos
rohkeutta apunaan.

Illan pimeydessä partion syk-
syllä aloittanut Silja antoi
partiolupauksensa ja sai upo-
uuden huivin kaulaan sidot-
tavaks Lupauksen vastaanotti
lippu-kunnanjohtaja Niko
Mikkola sekä Akela Pauli
Korhonen, ja sitä
seuranneessa
puheessa konkreti-
soituivat suuretkin
asiat.
- Mitä se
luonnon rakas-
taminen oikein on?
Mikkola kysyi.
- Se on sitä, että
me tullaan tänne
nauttimaan viikon-
lopusta .

Toimeliaan päivän
huipensi illaksi läm-
mennyt sauna ja jää-
kylmä järvi, jonne
rohkeimmat pulah-
tivat uimaan.

Kun ilta kääntyi yöhön, nau-
tittiin viikonlopun super-
herkkua vesikaakaota. Kello
yhdeksältä, kun viimeiset kika-
tukset laantuivat ja tasku-
lamput sammuivat, tuuli yltyi,
mutta koko siililauma tuhisi jo
tyytyväisenä makuupusseis-
saan.

Leena-Kaisa,
mukana ollut partioäiti

Santerin kommentti partioretken lauantai-
päivästä "Mun paras päivä koskaan, siis koko mun
tähänastisessa elämässä"

SSIIIILLIILLAAUUMMAANN RREETTKKII RRAASSAALLLLEE 1166--1177..1111..22001133


