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Nummen Samoojien lippukuntalehti nro 1/2013

TALVIRIEHASSA
PULKKA LUISTI!

ONNEA 40 V
NUMMEN
SAMOOJAT!

TALVILEIRI 2013 JÄÄKAUSI
KERÄKANKAREELLA

ONNITTELUT!
Nummen Samoojat on tänä vuonna vireä keski-ikäinen lippukunta.
Lippukuntamme
on
antanut
harrastusmahdollisuuksia
ja
sykähdyttäviä kokemuksia ensin Nummen, sittemmin NummiPusulan ja nyt Lohjan alueen lapsille, nuorille ja aikuisille jo
neljänkymmenen vuoden ajan.
Omat ensikokemukset partiosta ovat 70-luvun lopulta ja Sopulivartiosta. Leirimuistoista vaikuttavin on vieläkin Miilu-85
-suurleiriltä, jossa Jämijärven maastoissa seikkaili yli 10000
partiolaista. Unohtamatta monia Syysvaelluksia, pyöräretkeä
Gotlantiin, bussiretkeä Tanskaan ja ja ja...
Iloisena voin myös nyt röyhistellä rintaani kahden sudenpennun
äitinä! Oma jälkikasvu seuraa meidän molempien vanhempien
jalanjälkiä Nummen Samoojissa.
Kiitos kaikille Nummen Samoojien entisille ja nykyisille
vapaaehtoistyöläisille, jotka antavat omaa aikaansa ja mahdollistavat
lasten hienon harrastuksen jatkumisen!
Kevätterveisin
Taru Tupola

Valkea -alaleirin
Päsmärit -savun
leiriportti Miilulla

TÄSSÄ MYRSKYLYHDYSSÄ:
2 Pääkirjoitus
3 Seikkailijat voitokkaina
4 Samoojien Samoilua: Kari "Kapu" Lilja
5 Sarjakuva: Partiopuuhia Pöllöjen tapaan
6 Vaeltajat lippukunnassa
7 Talvirieha
8 Lippukunnanjohtajan terveiset
9 Sudenpennuille uusia Akeloita
10 Lyhyesti mennyt ja tuleva. Sarjakuva: Sopulit retkellä
11 Jääkausi-talvileiri. Juhlakutsu. Kampeet kuntoon ja juhliin!
12 Partiolaisen tunnistaa asusta
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MYRSKYLYHTY

on Nummen Samoojat ry:n
oma lippukuntalehti.
Lehti kasataan
vapaaehtoisvoimin ja
vaihtelevalla kokoonpanolla.
Lehti ilmestyy säännöllisen
epäsäännöllisesti noin neljä
kertaa vuodessa.
Nummen Samoojat on
vuonna 1973 perustettu
partiolippukunta, joka toimii
Lohjan kaupungissa Nummen
ja Pusulan alueella,
Uudenmaan partiopiirissä.

TOIMITUSKUNTA
Taru Tupola, päätoimitus &
taitto
Tätä numeroa on ollut
tekemässä lukuisa joukko
Nummen Samoojia. Kiitos
teille!
Kannen kuva: Jääkausi
-talvileirin hiihtohaikin
letunpaistorasti.

SEIKKAILIJAT
”KESÄ TULI, LUMI SULI, KOLOSTANSA ULOS TULI,
LEPAKOT”
Vuonna 2011 Raksa-leirillä siirryimme seikkailijoiksi. Ketut ja Sisiliskot yhdistyivät seikkailijajoukkueeksi, jonka nimeksi äänestettiin Lepakot. Me voitimme Partiotaitokisat vuonna 2012
keväällä. Palkinnoksi saimme erilaisia partiovälineitä esim. kompassin.
Teimme hyvän työn ja lahjoitimme Lohjan sairaalaan meidän vanhoja leluja ja pelejä, joita emme
enää käyttäisi. Joten kun seuraavaan kerran menet Lohjan sairaalaan, saat nähdä Lepakoiden tuomat
lelut siellä sinua odottamassa. Olimme pitämässä Salmen ulkoilualueella päiväretken. Koko päivä oli
aivan unohtumaton, erityisesti Topille, joka päätti pudota pää edellä suoraan ojaan. Valmistimme
myös trangioilla ruoaksi pyttipannua. Kävelimme tooosi paaaljon. Pelailimme myös erilaisia
ulkopelejä.
Myöhemmin pidimme Yöretken Rasalla, jossa näpertelimme sytytysruusuja joulumyyjäisiä varten.
Päivällä harjoittelimme nuotioiden tekoa ja tuli niistä eri komeita. Illalla mentiin saunaan ja osa
pojista päätti käydä vähän virkistäytymässä kylmässä järvessä. Lepakot pääsivät pitämään siellä myös
ensimmäisen kipinämikkovuoronsa. Jani ja Lassi lappasivat puita kamiinan oikein urakalla ja
nukahtivat sen jälkeen kesken vuoron.
Kololla olemme harjoitelleet muun muassa solmuja, ensiapua, hiljaa olemista, kerrattu ties kuinka
monetta kertaa lauman sääntöjä, leikitty pimeä piilosta, karhunkaatoa ja koppista. Sekä tehneet tätä
lehtijuttua. Olimme myös Huimalla, Syysvaelluksella ja Jääkaudessa ehdimme poiketa.
Tekijät: Laura, Jenni, Aleksi, Joonas, Topi, Konstat, Arttu, Lassi, Tatu, Tenho, Ilmari, Aaro, Jani.
Ja tietenkin ryhmän vetäjät: Kati, Jossu, Henkka.

Lepakot voitokkaan Partiotaitokisan rastitehtävää suorittamassa.
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SAMOOJIEN SAMOILUA
Samoojien samoilua –palstalla haastatellaan ulkosamoojia.
He ovat ihmisiä, jotka ovat olleet lippukunnan toiminnassa aiemmin mukana, mutta
syystä tai toisesta vaikuttavat nykyisin muualla.
Kuka olet?
- Kari "Kapu" Lilja
Koska toimit Nummen
Samoojissa?
- Aloitin vuonna 1974
kunniakkaassa Kettuvartiossa enkä ole oikeastaan
vieläkään lopettanut, vaikka
aktiivisuus tällä vuosituhannella onkin ollut jo
maantieteellisistäkin syistä
enemmän henkisen tuen
luokkaa.
Mitä teit?
- Nöösipoikana lähinnä
sähläsin ja koittelin kaikkien
kärsivällisyyttä. Myöhemmin
olin mm laumajohtajana ja
myrskylyhdyn kokoajana
ynnä muissa tehtävissä joihin
ei syystä tai toisesta löytynyt
parempia vapaaehtoisia.
Parempia varmasti kyllä olisi
ollut
Partiomuisto, joka on jäänyt
mieleen?
- Niitä on paljon, ja sen
yhden ainoan nimeäminen
olisi epäoikeudenmukaista:
Ensimmäinen bussimatka
Norjaan -75 ja Kivikasvojen
"Made in Finland" joka soi
koko ajan, Itä-Suomen
keikka -78 ja Tapani Kansan
"Olen Topi Nieminen"
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(Sanat matkalaisten
muunnelmana), fuskun
peluu ("Kaatuu kympillä") tai
myöhempi Ahvenanmaan
keikka, jolla ajoin huoltoauton kuskina jouset pohjaan

Mikä oli parasta Nummen
Samoojien toiminnassa?

- Luonnossa liikkuminen,
ei oltu mitään ompeluseuralaisia, ja vaikka aina
sattui ja tapahtui,
niin ketään ei ainakaan tietääkseni - kertaakaan
haastettu leivättömän pöydän
ääreen. Eli vanhemmatkin vielä
silloin ymmärsivät
sen, että rapatessa
roiskuu. Se opetti
kantamaan vastuuta itsestä ja
toisista aivan eri
tavalla kuin
kuormattua pakettiautoa
nykypartio, jossa johtajat
lauttojen piippuhyllyille ja
ainakin
surkeita teitä pitkin... tai
kaupunkilippukunnissa
Tervas-suurleiri ja sen
kuuleman mukaan joutuvat
jälkeinen KOGIopettajien lailla
tapaaminen..., No, ehkä
varautumaan lähestulkoon
päällimmäiseksi muistikuvaksi kaikkeen. Toivon totisesti,
kaikkien noiden yläpuolelle
että olen saanut väärää
nousee se tunnelma jonka
informaatiota.
voi saavuttaa vain rakovalkealla 20 asteen pakkasen Oletko vielä partiossa
paukkuessa ympärillä, samaan mukana?
aikaan raukeus jonka tuo
tulen lämpö, ja valppaus jota - Kuten tuossa aluksi
ylläpitävät ympäriltä pimeästä sanoin, ainakin henkisesti.
metsästä kuuluvat äänet: Ja
me muistaen sankariaikaa,
sadun tenhon tunnemme
taikaa...

Mitä teet työksesi? Mistä
partiossa oppimastasi
taidosta/ taidoista on ollut
elämässäsi hyötyä?
- Olen nyt pitänyt
muutaman vuoden sapattia
"oikeista töistä" ja leikkinyt
"suurta tutkijaa". Väittelin
tammikuussa tekniikan
tohtoriksi, ja nyt alan
pikkuhiljaa miettiä, mitä
tässä isona tekisin. Sitä
ennen olin liki kolmekymmentä vuotta yritysmaailmassa pääasiassa
talous- ja tietohallinnon
esimies- ja johtotehtävissä.
Kaikissa rooleissa, joita
minulla on ollut, on ollut
tultava toimeen monenlaisten ihmisten, mielipiteiden ja ajatusten kanssa,

ajatusten, jotka saattavat
poiketa rajustikin omista.
Partio on omalta osaltaan
opettanut minua kunnioittamaan ihmistä ihmisenä, vaikka hänen tapansa
ajatella ja toimia olisivatkin
erilaisia kuin omani. Enhän
ole itsekään mikään helppo,
hajuton, väritön ja mauton
bulkkituote.
Mitä haluaisit sanoa
lippukunnalle nyt?
- Onneksi olkoon, ja
menestystä tulevaisuuteen.
Vaikka partion tuleekin
seurata aikaansa, siinä on
tiettyjä perustekijöitä jotka
ovat sisäänrakennettuja
aatteeseen: Tekemällä
oppiminen, muiden

hyväksyntä pelkästään siksi
että he ovat ihmisiä, vastuun
kanto ja vastuun anto sekä
luonnon rakastaminen ja
kunnioittaminen. Näitä ei
voi oppia, jos on jatkuvan
valvonnan ja tarkkailun
kohteena, jos kaikessa on
k18 -leima ja ennen kaikkea,
jos metsissä ei uskalleta
liikkua. Ollaan valmiita
oppimaan ja uskaltamaan,
antamaan ja saamaan,
luottamaan ja kantamaan
vastuuta.

SAMOAJAT

PARTIOPUUHIA PÖLLÖJEN TAPAAN
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VAELTAJAN ROOLI LIPPUKUNNASSA
Ennen ohjelmauudistusta
oli olemassa vain kolme
ikäkautta:
sudenpennut,
vartiolaiset ja vaeltajat.
Vaeltajaikäkautta
ainakin
ennen pidettiin nuoremmissa ikäkausissa todella
jännänä juttuna. Siihen
kuului ne aktiivisesti lippukunnan tapahtumiin osallistuvat nuoret aikuiset. Entiset vartiolaiset odottivat
kovasti sitä hetkeä, jolloin
he olivat tarpeeksi vanhoja
siirtymään tähän ikäryhmään ja pääsisivät näkemään mitä kaikkea vaeltajat
puuhastelivat.
Vaeltajaikäkauteen kuuluu
nykyisin 18-22 -vuotiaita
partiolaisia, jotka kokoontuvat sekavartioissa. Vaeltajien rooli lippukunnassa
painottui aiemmassa ohjelmassa paljolti lippukunnan
arjen pyörittämiseen, retkien ja leirien järjestämiseen
sekä muuhun lippukunnan
toiminnan
avustamiseen.
Tämä kaikki on vieläkin
osana vaeltajien ohjelmaa,
mutta ohjelmauudistuksen
myötä vaeltajat saivat myös
ihan oman ohjelman ja aktiviteetit joita voi suorittaa.
Silloin kun uusi vaeltaja
siirtyy vaeltajiin, hän valitsee itselleen yli 22-vuotiaan
luotsin. Luotsin kanssa
suunnitellaan vaelluskartta.
Vaelluskarttaan valitaan 33
aktiviteettia eri aihealueista
suoritettavaksi neljän vuoden aikana. Tällaisia aihe6

alueita ovat mm. arjen taidot,
johtajakoulutus, vaellus sekä
tavat ja etiketti. Suoritettavien
aktiviteettien lisäksi vaeltajaohjelmaan
kuuluvat
myös
Suomi- ja ulkomaanprojektit.
Mielestäni on hienoa, että
nykyisessä
ohjelmassa
on
vaeltajille valmiiksi suunniteltua
ohjelmaa.
Vaeltajat
suunnittelevat
paljon
ohjelmaa
muille nuoremmille ikäkausille.
Tällöin ei välttämättä riitä aika,
eikä jaksaminen suunnitella
omiin kokouksiin ohjelmaan.
Nykyisessä ohjelmassa on aihealueiden ja aktiviteettien lisäksi
mietitty myös toteuttamisehdotuksia, jotka antavat suuntaviivoja sille miten aktiviteetti
voitaisiin suorittaa.

mä Pesukarhut kokoontuvat
säännöllisesti kerran viikossa
ja vanhempi vaeltajaryhmä
kokoontuu lähinnä tapahtumien yhteydessä. Tämän
lisäksi vaeltajaikäkausi pyrkii
pitämään yhteisiä retkiä 1-4
kertaa vuodessa sekä osallistumaan mahdollisimman
paljon lippukunnan muihin
tapahtumiin.
Vaeltajien ikäkausivastaava
Essi

Lippukunnassamme toimii tällä
hetkellä kaksi vaeltajaryhmää.
Tammikuussa siirtyneiden ryh-

Vaeltajat töissä Huiman rakennusleirillä

TALVIRIEHA 10.3.2013
Nummen Samoojat viettivät jokavuotista Talviriehaansa jälleen kerran Sitarlassa 10.3.2013. Aurinko
suosi laskijoita eikä pieni pakkanenkaan haitannut menoa. Laskijoita oli suurinpiirtein 50 tänäkin
vuonna.
Mäenlaskun ohessa ehdittiin välillä vähän kisaillakin. Ensin selvitettiin että kuka laskee pisimmälle
sarjoilla alle 12v. ja yli 12v. Erikoisin laskuväline-kisassa oli monia mahtavia laskuvälineitä! Oli
tuhatjalkainen, juna, Aladdin lentävän mattonsa kanssa, uunipellillä laskeva kokki. Mäkeä laskettiin
myös uimapatjalla, turvallisesti turvaistuimella ja lastenjeepillä, joka kulki suksilla. Tässä kisassa jeeppi
selviytyi voittajaksi.
Ryhmäklpailussa viisi joukkuetta kisasivat toisiaan vastaan tiukassa kisassa. Tehtävänä oli laskea mäki
yhtenä letkana alas. Jos letka katkesi piti ryhmän taas yhdistyä jatkaakseen matkaa. Alas päästyään piti
ryhmän tulla yhdessä takaisin ylös ja hakea kahviosta kermapulla ja syödä se ilman käsiä. Kun
viimeinenkin ryhmäläinen oli saanut suunsa tyhjäksi, kisa ryhmän kohdalta
loppui siihen.
Hienosta mäestä mäenlaskua varten saamme kiittää taas kerran Mikko Norjaa,
joka jaksoi tampata mäen jokaisen lumisateen jälkeen.
Mahtavasta ohjelmasta ja
vaeltajaporukka Pesukarhut.

riehan

järjestämisestä

vastasi

lippukunnan
Talvileirin kätevyystehtävän
tyylinäyte
- Jossun hieno NS-pipo

Alle 12 v
pituusalaskukisan
alkumetrit

Ryhmäkisan mäenlaskuosuudella lumi pölisi ja pulkkaa kaatui...
Kermapullan syönti -osuuden tyylinäytettä
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Juna matkustajineen matkalla mäkeä alas

Erikoisin laskuväline -kisan voittaja "Auto suksilla"

LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEISET
Tervehdys,
40 vuotta sitten tapahtui kaksi toisistaan irrallista asiaa, jotka kumpikin ovat vaikuttaneet
minun elämääni paljon. Muutin kyseisenä vuonna siihen taloon jossa nyt asun. Se toinen merkittävämpi - vuonna 1973 tapahtunut asia on vaikuttanut minun lisäkseni huomattavan
monen muunkin elämään positiivisella tavalla. Viimeisen 40 vuoden aikana lähes tuhat tyttöä
ja poikaa on ollut Nummen Samoojien toiminnassa mukana. Kun joukkoon lasketaan myös
heidän vanhempansa, voidaan sanoa, että ainakin kahdella tuhannella Nummen ja Pusulan
asukilla on ollut jonkinlainen suora kosketus meidän toimintaamme. Nummen Samoojat on
siis tarjonnut kokemuksen todella runsaalle joukolle ihmisiä.
Millaisia ne retkillä, leireillä ja koloilloissa saadut kokemukset sitten ovat olleet? Varmasti
jollain on kastunut saapas retkellä ojaa ylittäessä, joku toinen on tuntenut vastuun
nuoremmistaan ja kolmas on taasen päässyt ensimäiselle ulkomaanmatkalleen. Joillekin
meistä on vuosien varrella ehtinyt kerääntyä kokemuksia useampiakin, toiset meistä taasen
ovat partiotaipaleensa alussa.
Vanhoja muistellessa tulee usein laitettua kokemuksia jonkinlaiseen järjestykseen. Olikos se
paras leiri Ankkuri -87 vai Huima 2012?? Ja minäs vuonna ne parhaat syysvaellukset
kisattiinkaan? Jokaisella meillä on omat suosikkimme. Mielestäni partiossa parhaimpia
kokemuksia ja tapahtumia ovat kuitenkin ne, jotka ovat vasta edessäpäin ja jotka voivat
tapahtua juuri sinulle. Älä siis jätä tulevan kesän pyöräretkeä, leiriä tai syysvaellusta väliin.
Juhlavuotemme tarjoaa monta uutta elämystä ja kokemusta tuleville vuosille muisteltavaksi.
Nähdään kaikki tänä vuonna monta kertaa.
Haluan onnitella ja kiittää kaikkia teitä, jotka vuosien varrella olette olleet saamassa ja
tarjoamassa elämyksiä ja kokemuksia itsellenne ja muille. Hienoa Nummen Samoojat!
Niko
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SUDENPENNUILLE UUSIA AKELOITA
Uusi
vuosi
alkaa
aina
perinteisesti sillä, että lähetän
Nummen
ja
Pusulan
koulujen ykkös- ja kakkosluokan opettajien kautta
kirjeet ykkös- ja kakkosluokkalaisten lasten koteihin. Monet kirjeet myös
löytävät
tiensä
koteihin,
eivätkä jää lasten reppujen
pohjalle. Joskus tiedän niinkin käyneen. Lisäksi kutsun
ilmoittautumistilaisuuteen
paikallislehtien välityksellä.
Tämä vaihe on perinteisesti se
helppo vaihe. Sitten alkaa se
vaikeampi vaihe. Tilan-nehan
on joka vuosi sama, jos on
akeloita, eli lauman-johtajia
uusille sudenpentu-laumoille,
niin on varmasti myös uusia
sudenpentuja
näihin
laumoihin. Koskaan ei ole
akeloiden keskenään tarvinnut harrastaa partiota.
Miten sitten näitä akeloita
löytyy? Se on niin monivaiheinen asia, että siitä piti
oikein juttu kirjoittaa. Olin
päättänyt jo viime vuoden
puolella, että aloitan taas
akelana, jos Lindholmin Sanna suostuu kaverikseni. Sannan kanssa aikoinaan vedettiin ensimmäinen sudenpentulaumani ja meillä kemiat pelaa. No Sanna suostui,
joten Nummen laumalla oli
akelat.
Pusulaankin teki kovasti mieli
perustaa lauma, mutta akeloista ei ollut mitään varmaa
tietoa. Olin jo viime vuoden

puolella
kysellyt
Lehtisen
Akilta, haluaisiko hän ryhtyä
akelaksi, koska kykyjä hänellä
kyllä olisi siihen hommaan.
Mikkolan Nikokin oli Akia
houkutellut, mutta ilmoittautumistilaisuuteen
mennessä
asia oli edelleen auki.

Nummen
laumaan
Noora sanoi kyllä.

ja

Niinpä Nummelle ja Pusulaan saatiin uudet sudenpentulaumat ja molempiin
kolme akelaa. Tällä hetkellä
sudenpentuja on näissä uusissa laumoissa jo 30. Olen
erittäin tyytyväinen tähän
loppuratkaisuun. 20.4 on
sitten perinteinen lupauksenantoretki.

Kun sitten ilmoittautumistilaisuuspäivä
koitti,
niin
meillä oli 25 aloittavaa
sudenpentua ja se on kyllä
liian
iso
määrä
yhteen
laumaan. Palaveerattiin Nikon Teksti ja kuva: Pauli.
kanssa ja soiteltiin sudenpentujen äitien kanssa, koska
kaksi lasta jäi jonottamaan.
Niko houkutteli vielä Akia ja
taisi Akia muutkin houkutella.
Huuhkan Minna sai loppujen
lopuksi houkuteltua isänsä
Pertti Huuhkan akelaksi, koska
Aki ja Nikokin alkaisivat
Pusulan lauman akeloiksi.
Niko soitti myös Oksasen
Nooralle ja kysyi, että tulisiko
hän kolmanneksi akelaksi
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MENNYTTÄ LYHYESTI
6.12.2012 vietimme perinteistä itsenäisyyspäivää
Nummella. Ansiomerkkejä jaettiin sankarihaudoilla ja
samoajat antoivat samoajalupauksensa kirkossa.
Kirkonmenojen jälkeen seurasi joulujuhla
seurakuntatalolla.
16.12.2012 Nummen Nuorisotalolla oli perinteiset
joulumyyjäiset. Myynnissä oli leivonnaisia ja lahjoituksena
saatuja tuotteita. Kiitos kaikille toimintaamme tukeneille.
Uusien sudenpentujen ilmoittautumistilaisuudet pidettiin
sunnuntaina 13.1.2013 Pusulassa ja Nummella. Nummella
aloitti Paulin, Sannan ja Nooran johdolla yli
parikymmenpäinen sudenpentulauma 1.2.2013. Pusulaan
saatiin kuitenkin omat Akelat (Aki, Pertti ja Niko) ja
myöhemmin helmikuussa lauma jaettiin Nummen Siililaumaksi ja Pusulan Haukka-laumaksi.
Sunnuntaina 3.2.2013 Kololla pidettiin vuosikokous.
Kokouksessa käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2013
toimintasuunnitelma ja budjetti sekä vuoden 2012
tilinpäätös. Niko Mikkola valittiin yksimielisesti jatkamaan
lippukunnanjohtajan tehtävää ja varalippukunnanjohtajan
tehtävässä jatkaa Elina Pilke.

TULEVIA
TAPAHTUMIA
HUHTIKUU
Partioviikko 22-28.4.2013
Kohtaaminen Helsinki 27.4.2013
Lippukunnan 40v juhla 28.4.2013
TOUKOKUU
Alueen SuSe –kisa
Piirin kevätkisat 4.5.2013
Kevät SM 18.5.2013
Sepeli –kevät
Vaeltajien ja aikuisten yhteisretki
Partiomessu Lintukiimalla
Rasan siivoustalkoot
HEINÄKUU
Pyöräretki 25-31.7.2013
SYKSY
Kesäleiri 3-6.8.2013
Lippukunnan synttärit 4.8.2013
Suunnistuskurssi
Piirin Syyskisat 7-8.9.2013
Syysvaellus 27-29.9.2013

Ensiapukurssi pidettiin Mari Kaihovaaran johdolla Kololla
16-17.3.2013. Mukana oli koko joukko Nummen
Samoojia, joista osa oli mukana ensimmäistä kertaa, osa
Samoojista kertasi voimassa olevaa EA I-kurssiaan sekä
mukana oli myös 2 partiolaista Sammatin Solmut
-lippukunnasta.

TARPOJAT

TAPAHTUI SOPULIEN RETKELLÄ
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JÄÄKAUSI 2013 KERÄKANKAREELLA
Perinteinen
Nummen
Samoojien talvileiri pidettiin
Heidin
johdolla
Keräkankareella
16-18.2.2013.
Lauantaina leiriläiset pääsivät ompelemaan leiripipoa
Tuijan opastamana ja vuolemaan puulastaa Sillin

kanssa. Seikkailijat pystyttivät
yöpymispaikakseen teltan Nikon neuvoessa ja nälkä taltutettiin Paulin ja Anun
maistuvilla aterioilla. Lauantai
-ilta huipentui leirinuotiolla,
jossa nähtiin esityksiä Jääkausi
-teemasta. Sunnuntain ohjelmassa oli hiihtohaikki tehtävärasteineen sekä illalla nautimme saunan lämmöstä.
Maanantaina isommat saivat
oppia hiihtoasioista Arton
johdolla ja pienemmät leiriläiset kävivät opastetusti pilkillä lähilammella. Kaiken

vapaa-ajan leiriläiset laskivat pulkkamäessä tai
hiihtivät hienoja Keräkankareen latuja.

Nummen Samoojat ry:n 40-vuotisjuhla!
SUNNUNTAINA 28.4.2013 KLO 14
MUISTELLAAN NUMMEN SAMOOJAT RY:N
40-VUOTISTA TAIVALTA OINOLAN KOULUN SALISSA
PIDETTÄVÄSSÄ JUHLASSA!
KAIKKI NYKYISET JA ENTISET SAMOOJAT PERHEINEEN
OVAT TERVETULLEITA MUKAAN.
OLETHAN AJOISSA PAIKALLA!

KAMPPEET KUNTOON
JA JUHLIIN!

hame. Alaosa on yksivärinen ja tuksesta löydät ohjeita sekä
tummansininen. Hamepakkoa ei samoojien omilta www-sivuilta
ole, tytöt voivat valita hameen tai että paperisista käsikirjoista ja
oppaista.
housut.

40-vuotisjuhla, joka pidetään
sunnuntaina 28.4. Oinolan kouPartiopaidan merkkien sijoitus
lulla, on kaikkien nykyisten ja
kannattaa myös tarkistaa. Paikkaentisten samoojien ja heidän perkuntatunnus Nummi-Pusula omheidensä oma iso juhla!
mellaan heti olkasauman alapuolelle vasempaan hihaan. Muut
Partiolaiset pukeutuvat juhlaan
merkit tulevat sitten kuvatussa
partioasuun. Asun peruslähtökohjärjestyksessä siitä alaspäin. Jos
tana on partiolaisille partiopaita ja
merkkisi ovat lipsahtaneet vähän
sudenpennuilla tummansininen
vääriin kohtiin, ota ompelucollege-pusero. Sen kaveriksi
välineet esiin ja pistä merkit oilaitetaan siniset farkut, tummankeille paikoilleen! Merkkien sijoisiniset housut tai tummansininen

Eli nyt siis vaatekaappia tutkimaan – jokainen ehtii saamaan
juhla-asunsa hienosti kuntoon
ennen hienoa juhlaamme.
Juhlallisin terveisin
partiovasemmalla Annis
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PARTIOLAISEN TUNNISTAA PUVUSTA
- Sudenpentu pitää lippukuntahuivia ja on pukeutunut sudaripaitaan, jossa on sudenpää. Sudenpennun väri on auringonkeltainen
ja eläinsymboli suden pentu.
- Seikkailija pukeutuu partiopaitaan tai -mekkoon ja vyöhön.
Hän kantaa huivissaan itse tekemäänsä solkea. Seikkailijan väri on
hiilloksenoranssi ja eläinsymboli
kettu.
- Tarpoja pukeutuu partiopaitaan
tai -mekkoon ja vyöhön. Tarpojan
tunnistaa violetistä pillinarusta.
Tarpojan tunnusväri on kanervanvioletti ja eläinsymboli ahma.
- Samoaja pukeutuu partiopaitaan
tai -mekkoon ja vyöhön. Samoajan tunnistaa vihreästä pillinarusta. Samoajan tunnusväri on
metsänvihreä ja eläinsymboli ilves.

- Vaeltaja pukeutuu partiopaitaan tai
mekkoon ja vyöhön. Vaeltajan tunnistaa ruskeasta pillinarusta. Vaeltajan
tunnusväri on karhunruskea ja eläinsymboli karhu.
Lisää partiopuvusta voi lukea Suomen
Partiolaisten nettisivuilta.
Lippukunnan upea vuosijuhlamerkki kiinnitetään
oikean rintataskun yläpuolelle

SEIKKAILIJAN PAIDAN MERKIT

SUDENPENNUN PAIDAN MERKIT
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Hihamerkkien järjestys.
Tyhjä tila lippukunta- ja
aluetunnusta varten

