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Kuten tunnetussa mainoksessa sanotaan "Hyvä ruoka,
parempi mieli!", tämä pitää paikkansa myös partiotapahtumien muonituksessa. Tänä kesänä leiriläisiä
hemmoteltiin Vesikansalla - "4 Lahnaa" pitivät meidät
kylläisinä ja taikoivat maukkaita aterioita nälkäisille
leiriläisille. Retkillä voivat pienemmät ja isommat partiolaiset
taitojen karttuessa hifistellä mielin määrin, rajoja tuskin tulee
ihan heti vastaan mitä nuotiolla tai retkikeittimellä voi
valmistaa.
Ruokaan liittyy tiiviisti myös erilaiset huudot ja laulut kesäleirillä jäi harmittamaan monien upeiden ruokalaulujen
ja kiitoshuutojen unohtuminen samantien - haastankin tässä
nyt kaikki leirillä olleet, jotka vielä muistatte riimittelyjä,
kirjoittamaan ne ylös ja lähettämään lehden sähköpostiosoitteeseen myrskylyhtylehti@gmail.com.
Taru

on Nummen Samoojat ry:n
oma lippukuntalehti.
Lehti kasataan
vapaaehtoisvoimin ja
vaihtelevalla kokoonpanolla.
Lehti ilmestyy säännöllisen
epäsäännöllisesti noin kolmeneljä 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: Siililauman
ensimmäinen yöretki 5/2013.
Taru Tupola
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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEISET
Hei taas kaikki!
Kesän viimeisiä hetkiä viedään ennen kuin syksyn väriloisto saapuu meitä
luonnon rakastajia ilahduttamaan. Syksyssä on läsnä luopumisen tunnetta
ja silti samalla uuden alkua - innostunutta odotusta.
Kesän tauon jälkeen alkavat ryhmien kokoukset. Tätä tervehdystä
lukiessasi olet saattanut olla jo useammassa koloillassa ja onnekkaimmat
teistä jo syksyn ensimmäisellä retkellä.
Syksyn ohjelmassa on omien kokousten ja retkien lisäksi monenlaista
yhteistä tapahtumaan Syyskuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään
40. syysvaellus. Lokakuussa on tarpojien, samoajien ja vaeltajien oma
viikonlopputapahtuma, syyskauden avajaiset. Kuntaliitoksen mukana tuli
mahdollisuus osallistua Laavujen kierrokselle, jotka meidän osaltamme
pidetään Saarlammella sunnuntaina 24.10.
Ajatuksia ensivuoden toimintaan ja jaksamista toiminnan pyörittämiseen
haetaan marraskuun alussa Johtajapäivillä.
Touhukkaan syksyn päättää joulukuun perinteiset tapahtumat Itsenäisyyspäivän lupauksenanto ja joulujuhlat, joulumyyjäiset sekä
kynttilöiden kanto jouluaattona Nummen ja Pusulan kirkoissa.
Syksyn aikana viedään myös eteenpäin 40 v historiikkia. Nummen
Samoojista kertovaan kirjaan kaivataan kuvia ja muistikuvia kaikilta,
kenellä niitä vain on antaa.
Syksy on toimintamme rahoituksen puolesta erittäin tärkeää aikaa.
Merkittävimmät
varainkeruuaktiviteetit
osuvat
molemmat
loppuvuoteen. Adventtikalentereiden myynnillä ja joulumyyjäisten
tuotolla katetaan leijonanosa ikäkausien toiminnasta eli lippukunnan
pyörittämisestä. Lippukunnan oma jäsenmaksu 10 €/jäsen käytetään
kämppien kiinteistöveroihin ja vakuutuksiin. Tämän lehden viimeisellä
sivulla on lisää tietoa Adventtikalenterimyynnin tärkeydestä.
Nautitaan luonnon valmistautumisetsa talven lepoon ja muistetaan tehdä
kaiken tohinan keskellä päivän hyvä työ!
Niko
Mennyttä lyhyesti:
- Partioviikkoa vietettiin 22-28.4 ja bussilastillinen Samoojia osallistui Helsingissä
Kohtaamiseen lauantaina 27.4.
- Kämppätalkoilla pistettiin Kammi kesäkuntoon 28.5 ja Rasalla tehtiin 8.6 valmisteluja
kesäleiriä varten.
- Seikkailijat harjoittelivat taitojaan omassa Sepelissä (Seikkailijapeli), Aaltojen Ahti ja
Ahdin valtakunnassa partiotaitokisassa (SuSe) tuli Lohjalta menestystä 4.5.

NUMMEN SAMOOJAT 40 VUOTTA
- EIKÄ SUOTTA

Nummen Samoojien 40vuotistaipaleen pääjuhla
vietettiin su 28.4.2013
Oinolan koululla.

kulkueen saapuessa.
Muistelimme kuluneita vuosia kuvien
kautta, jonka jälkeen
Antti Koistinen toi
Juhlasalissa oli erilaista Uudenmaan Partiopartiorekvisiittaa: nuotio- piirin tervehdyksen.
viittoja, leirihuiveja ja
olipa salissa myös lippu- Kaikki
toiminnassa
kunnan purjevene.
olevat ikäkaudet olivat valmistaneet ohVirallisia
tervehdyksiä jelmaa ja Olli Pakalén
vastaanotettiin
ennen lausui seurakunnan
varsinaista
pääjuhlaa. terveiset.
Kutsuvieraat saivat kuulla
muisteloita sekä juhla- Virallinen osuus päätpuheita ja partiomaisesti tyi pihalla otettuun
huutaenkin lippukuntaa partioasuisten vieraionniteltiin. Lippukunnan den yhteiskuvaan.
toimintaa tukeneita tahoja muistettiin pöllön Tämän jälkeen naupöntoillä ja 1973 partio- timme herkullisista
taipaleensa
aloittaneet kakkukahveista.
ensimmäiset
Nummen
Samoojat huivitettiin nykyisellä
lippukuntahuivilla.
Itse juhla alkoi partiomarssin soidessa ja lippu-

LEIRIVIERAILU: ILVES 13
MITÄS JOS LÄHTISIT KÄYMÄÄN JOLLAIN TOISELLA PARTIOLEIRILLÄ?
Jos olet joskus käynyt jollain
suuremmalla partioleirillä, siis
sellaisella, jossa on muitakin,
kuin Nummen Samoojia, niin
todennäköisesti sinulla on
kavereita pitkin Suomea. Jos
olet käynyt sellaisella leirillä,
missä on myös ulkomaalaisia
leiriläisiä, niin sinulla on
todennäköisesti
kavereita
pitkin maailmaa. Minä olen
runsaat 12 vuotta kestäneellä
partiopolullani käynyt kerran
Sveitsissä
Nummen
Samoojien bussimatkalla, kahdella
Finnjamboreella,
kolmella
Uudenmaan
Partiopiirin piirileirillä sekä
vierailijana kahdella toisen
partiopiirin piirileirillä. Tästä
syystä partiokavereita onkin
kertynyt aika tavalla ympäri
Suomea.
Tänä kesänä kävin vierailulla
Ilves 13 leirillä, joka oli
Hämeen partiopiirin piirileiri.
Leirillä oli 4000 leiriläistä,
meitä yövieraita oli 150 ja
vierailupäivänä leirillä kävi
2700 vierasta. Siellä oli siis
vierailupäivänä sunnuntaina
aikamoinen kuhina. Minusta
oli todella hauska käydä
tapaamassa partiokavereita ja
tutustua muutenkin leiriin ja
nähdä, miten muut ovat
toteuttaneet leirin ja millaista
ohjelmaa siellä on. Varmasti
olen mukana toteuttamassa
leirejä myös tulevina vuosina
ja siksi kokemukset muista
leireistä ovat tärkeitä.

maksaneeni
leirimaksun.
Lähdin
sitten
etsimään kavereita ja paikkaa
teltalleni. Kaveri
löytyi alle kymmenessä minuutissa.
Tunnin
päästä oli teltta
pystyssä ja kamat
teltassa.
Sitten
lähdin tutustumaan
leiriin.
Kävin
kaikissa
alaleireissä, kahvilassa, muutamassa leirikeittiössä, kahvilassa uudelleen,
parissa ohjelmalaaksossa ja
sitten tekikin jo mieli tehdä
jotain hyödyllistä.
Menin yhteen leirikeittiöön ja
kysyin että kelpaisiko apu.
Kohta olinkin tarjoilemassa
iltapalaa. Iltapalan jälkeen lähdettiin saunomaan ja uimaan.
Kun pölyt oli pesty pois, niin
nukkuminen alkoi jo tuntua
hyvältä idealta. Noin 4 tunnin
nukkumisen yrittämisen jälkeen
vessojen
tyhjentäjä
saapui imuauton kanssa ja
kello alkoikin jo olemaan 6.
Purin leirini ja pakkasin sen
rinkkaan ja lähdin sille samalle
leirikeittiölle tekemään aamupalaa. Sunnuntain aikana
ehdin vielä kierrellä leirissä,
kahvilassa ja jäätelöllä sekä
tavata monta kaveria ja olinhan minä vielä lounastakin
tarjoilemassa. Sitten lähdin
kotiin.

Saavuin Ilves13 leirille lauantaina klo 15:00. Ilmoit- Tarpoja-ikäiset ovat mielestauduin portilla ja todistin täni jo sen verran kokeneita,

että he voivat ihan hyvin
lähteä jollekin toisen partiopiirin tai toisen lippukunnan
järjestämälle leirille. Oma
kiinnostus tässä asiassa on
tietysti ihan välttämätön,
koska kukaan ei sinua tule
leirille tai muuhunkaan seikkailuun hakemaan, vaan sinun
on se ihan itse järjestettävä.
Tässä vaiheessa vuotta, eli
heinäkuun viimeisenä päivänä
ei vielä ole tiedossa, mikä on
Nummen Samoojien päätapahtuma ensi kesänä, mutta
ihan varmasti Suomessa ja
pitkin maailmaa järjestetään
partioleirejä, joihin myös
vieraista lippukunnista toivotaan osallistujia.
Mitähän minä mahdan tehdä
ensi kesänä?
Pauli

PARTIOMESSU
Sunnuntaina 14.7.2013 Lintukiimalla pidettiin Partiomessu. Messun jälkeen
luontoon oli katettu kirkkokahvit. Tapahtumassa oli myös yllätysohjelmaa.
Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro luovutti Sillille myönnetyn
Hopeasusi -ansiomerkin. Ansiomerkki myönnettiin kiitoksena Sillille pitkään
jatkuneesta ja kansallisesti tunnetusta toiminnasta partion hyväksi. Hopeasusi
ansiomerkin nro on 119 ja se on toinen Uudenmaan Partiopiirin alueelle
myönnetty.

Kuvassa Matti Luokola Rajamäen Metsänkävijöistä onnittelee Silliä.

Hopeasusi on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 1926. Se on
erittäin arvostettu kansainvälisestikin käytössä oleva kunniamerkki

PARTIOMESTARI
Televisiosta on tätä kirjoitettaessa tullut jo 2 jaksoa Partiomestari nimistä ohjelmaa. Olen katsonut
molemmat jaksot YLE Areenasta.
Kovin usein ei tule mainostettua jotain televisio-ohjelmaa partioharrastuksena, mutta tällä kertaa teen
sen, koska näiden kahden jakson perusteella se antaa mielestäni varsin hyvän kuvan
partiotaitokilpailuista. Ihan samanlaisen fiiliksen voi saavuttaa niin, sudenpentujen partiotaitokisoissa
Maailman valloitus 2013 28.9.2013 Lohjalla, seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja
aikuisten ”partiotaitokisassa” Syysvaellus 2013 jossain Lohjalla, Uudenmaan Partiopiirin
syysmestaruuskilpailuissa Radalla 7.-8.9 Järvenpäässä ja muissa talven tai ensi kevään aikana
järjestettävissä kilpailuissa.
Partiotaitokilpailuissa on kivaa olitpa sitten osallistuja tai järjestäjä, kunhan sinulla on oikea asenne ja
sinun ryhmälläsi on hyvä huumori ja teette asiat yhdessä.
Suosittelen siis partiomestari ohjelmaa ihan jo senkin takia, että siitä tulee hyvä kisafiilis!
Pauli

ME PESUKARHUT

VAELTAJAT

Kukaan ei oikein suostunut kirjoittamaan lehteen , siitä suorastaan kinasteltiin
kuka joutuu kirjoittaa, mutta mä päätin tehdä sen.
Se kirjoittaminen oli haastava, kun ei oikein tiennyt mistä sitä aloittasi. Usein
miten siitä alusta aloitetaan, sopisiko moi tai kenties hei. Sit kai pitäisi miettiä
mitä kerto sinulle meistä ja meidän puuhista.
Ekaks mä ajattelin kertoa jotain aivan mahtavaa ja tosi siistii olette niin kateellisia
kun kuulette että.. Me kokoonnutaan kololla ainakin kerran viikossa.
No okei, kyllä me muutakin tehdään kuin pidetään kokouksia kerran viikossa.
Me jopa päästiin suunnittelemaan Åland 2013- pyörämatkaa, muutaman
aikuisen kanssa. Se oli tosi mielenkiintoista ja kivaa. Sai tehdä ehdotuksia mitä me
siellä tehdään ja missä kohteissa käydään tutustumassa. Ja vieläpä se toteutettiin.
Aivan mahtava. No lyhyesti: Huolto auto oli tosi pähee, Ja päästiin syömään
myös ne banana splitit. Oli ne hyviä.
Pitää varmaan vielä mainita, että moni meistä lähti vielä SU-leirille Vesikansaan
auttamaan ja hoitamaan omia pestejä. Siellä suorastaan sai juosta pisteestä
A pisteeseen B, ainakin minä.
Ja olihan meillä vielä retki Rasalle , mutta ei siitä sen enempää.
Enempää en kerrokaan. Se jääköön salaisuudeksi mitä olemme tehneet ja mitä
tulemme seuraavaksi tekemään.
Mitäs piditte? Eiks ollut hyvä. Vielä pitäisi miettiä kuinka tämän lopettaisin, kun
LOPPU sanaan on aika tylsä. Joten miltä kuulostaisi…
the END
Jossu

Nummen Samoojien ständi Ikkalan
Elopäivillä.
Ständin sunnittelusta ja toteutuksesta
vastasi Johanna Aalto.
Samoojat vastasivat myös
tapahtuman liikentenohjauksesta.
Eero Heikkilä, Henri Kangasniemi ja
Toni Salminen saivat kovasti kehuja
tapahtuman järjestelijöiltä.

VESIKANSA VALTASI RASAN
Vesikansa seikkaili Rasalla 3-6.8.2013
Nummen Samoojien ja Sammatin Solmujen
yhteinen kesäleiri sudareille ja seikkailijoille
Mitä tapahtuu kun laitetaan
samaan paikkaan neljäksi
päiväksi innokkaista lapsia,
osaavia nuoria ja hieman
hullutteluun taipuvaisia aikuisia? Syntyy aikas kiva
kesäleiri, tällä kertaa Rasan
maastoissa veden haltioiden
teemaan puettu tapaus.

mistä ja siitä nousemista ja
tekivät
lenkkejä
tyynellä
Rausjärvellä. Haikkipäivänä he
kulkivat osan matkasta kanooteilla. Muuten haikilla vaellettiin ja tehtiin erilaisia tehtäviä auttaen samalla merenneitoa kadonneiden helmien
etsimisessä.

Leirillä oli kaksikin teemaa,
ensimmäiseksi mainittu vedenhaltiat ja sen semmoiset ja
toiseksi vesi. Suomen Partiolaisten tämän vuoden
teema, Villinä veteen, toteutui
ainakin
Vesikansalla.
Sudenpennut ja seikkailijat
meloivat ja uivat itsellensä

Muita leirin aktiviteetteja
olivat päämääriin ja unelmiin
keskittyneet kotakeskustelut,
hassunhauskat leikit (Elämälle
kiitos, sain siltä paljon, sain
siltä
bassorummun
jne.),
juomapullopussin
väkertäminen nahkasta, leirimerkin
painaminen
kuumennetulla

aihepiirin jälki- ja taitomerkit raudalla, uiminen ja saunominen sekä tietenkin ryhmien
leirin aikana.
välinen kamppailu simpukan
Seikkailijat suunnittelivat ja helmen pihistämisestä.
toteuttivat yhtenä leiripäivänä
melontaretken, jonka kokemukset jäävät elämään. Mikä
siinä on että kanootti ei
käänny vaikka kuinka meloisi
ja mitä pitäisi vastata pariskunnalle joka kyselee kahville
kun kanootti karahtaa heidän
mökkilaituriinsa?
Sudenpennut
puolestaan
opettelivat kanoottiin mene-

Uutta aikaisempiin leireihin
oli myös kiitoshippujen
keräys. Se tarkoitti sitä että
koko leiripentue/ -joukkue
saat-toi niin halutessaan
ilmoit-tautua tekemään jotain leirin yhteistä hyvää
edistävää hommaa esim.
polttopuiden
kantamista.
Tästä
tehtävästä
suoriuduttua porukka sai kiitoshipun.
Leirin
päätösjuhlallisuuksissa jaettiin eniten hippuja keränneelle ryhmälle palkinto.
Yhteisiä leiriohjelmia vietettiin myös, hilpeät 40vuotissynttärit
alkoivat
sunnuntai-iltapäivänä vesisodalla, jossa aseina olivat
vesi, pesuvamput
ja kotoa tuodut
vesipyssyt. Sairaan
siistii?
,
huusi
läpimärkä sudenpentu
mäkeä
noustessaan
ja
vaatteita
vaihtamaan tullessaan.
Kemut jatkuivat
naamiaisilla,
aarteenetsinnällä ja

40
kynttilän
puhalluksella.

yhteis-

tulevaisuudessa olevia ihmisiä.
Kaikkea ei sovi paljastaa,
ainakaan partiossa.
Leirillä laulettiin ruokalauluja
pentueittain/ joukkueittain ja
monenmoisia eri ruokalauluja
olisi ollut mahtavaa taltioida.
Eräänä päivänä leiriravintola
Neljän lahnan kokit toivoivat
joululaulujen säveleen sovitettuja ruokalauluja ja he
saivat mitä tilasivat. Parasta
leirillä tarjottua ruokaa oli
leiripalautteiden
mukaan
spagetti ja jauheliha-kastike.

Naamiaispukujen aateliksi
valikoituivat onki, mustekala ja Shen-hahmo veden
syvyyksistä.

Maanantai-illan
leiriiltanuotio keräsi esityksiä
ja kilpailuja seuraamaan
lähes koko leirin väen.
Peräti 20 sudenpentua
siirtyi tuona iltana seikkailijaksi,
seikkailijoista
tarpojiksi siirtyi leirillä
noin
puoli
tusinaa.
Salaisuuden verho laskeutuu tässä kohtaa kertomuksen
ylle,
sillä
lukijoinahan saattaa olla
siirtymisen
kohteena

huippu. Ja osan koti-ikäväkin
talttui leirin edetessä. Sehän
on leirin tekijälle paras kiitos,
että onnistuu luomaan sellaisen tunnelman, joka auttaa
jokaista pääsemään yli omista
vaikeista tunteistaan, kuten
koti-ikävästäkin. Me leirillä
olleet teimme leiristä juuri
sellaisen kuin se oli.
Ja nyt, eikun sukeltamaan
syksyn partiotoimintaan!

Leirin tunnelman seuraamista
varten olin virittänyt Rasan
seinustalle fiilisnauhan jonne
sai jokainen tuoda kotoa
mukanaan pienen roikkuvan
esineen. Fiilisnauhan toisessa
päässä oli huipputunnelma ja
toisessa koti-ikävä. Leiriläiset
saivat siirrellä näitä esineitään
sen mukaan mitä heistä
tuntui. Oli mielenkiintoista
seurata tavaroiden liikkumista
tällä akselilla. Pääosin tunnelma näytti olevan ihan

Juoletar (Mari)

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?
Olen Tammiston Marjo.
Koska
toimit
Samoojissa?

Nummen

Ensi kerran olin pyöräretkellä

Ahvenanmaalla mukana 4vuotiaana, mutta sitä ei kaiketi
lasketa. Sudarina aloitin syksyllä
1980 ja noin vuoteen 1996
(muistaakseni) olin aktiivisena
partiolaisena Samoojissa.
Mitä teit? Mikä tehtävistä on jäänyt
erityisesti mieleen?

Kasvoin sudarista, vartiolaiseksi
ja vartiojohtajasta laumanjohtajaksi.
Mieleen on jäänyt erityisesti
tuoreena vartiojohtajana kisatut
syysvaellukset (toki muutkin
syysvaellukset, mutta erityisesti
nuo, jolloin vastuu painoi
rinkan kanssa kilpaa), 20vuotiskesäleirin sudarileiri sekä
muut kesän retket, leirit ja
matkat,
sekä
hiihtolomien

talvileirit.
Mitä
hommia
lämmöllä?

muistelet

Pyöräretken huoltoauto & kokki
-duuni oli ihan parhaita "Raju
Pusu Saimalla" -reissulla
(olisko ollut
1993) ja viimeisten partiovuosien
talvileirin
järjestely oli
todella kivaa.
Vaeltajana
kävimme
myös lapissa
huimalla vaellusreissulla
muutaman
kerran.
Yhdessä tekemisen meininki oli hauska. Ite ei
tarvinnut osata juuri mitään,
mutta yhdessä saatiin paljon
aikaiseksi.
Mitkä asiat koit hankaliksi?
Minusta oli hankalaa olla "johtaja", etenkin kun siviilissä minusta koulutettiin "ohjaajaa".
Jälkikäteen mietittynä hankalinta
oli sudarilaumaa vetäessä yhteyden pito koteihin, sillä siihen ei
nuorena partiojohtajana ollut
oikein eväitä. Silloin sitä ei niin
välittänyt, jäi vain yhteydet
pitämättä.
Mikä oli parasta Nummen
Samoojien toiminnassa?
Samoojissa ei säästelty vaivaa,

vaan
korotettiin
puolijoukkueteltat, rakenneltin saunat,
järjestettiin
yllätysohjelmat, kerättiin rahat ja
lähdettiin reissuihin ja tehtiin
yhdessä.
Syysvaellus oli pienelle vartiolaiselle (ja tuoreelle vartiojohtajalle) rankka reissu mutta joka vuosi sinne oli
pakko päästä! Johtajat näkivät
vaivaa sen eteen, että sudareilla
ja vartiolaisille oli turvallista ja
laadukasta tekemistä.
Tärkeätä oli myös se, että
vastuuta sai iän mukana ja
koko ajan oppi uutta.
Partiomuisto, joka on jäänyt
mieleen?

Muistoja on runsaasti, mutta
tässä alkuvuosien taipaleelta
yksi: Sudarina eka kesäleiri
vuonna 1981. Leirin nimi oli
Sade
-81.
Harjoittelimme
puukon käyttöä. Vuolimme
kaarnaveneitä. Kun olin hakenut kolmannen laastarin, niin
puukko otetiin minulta pois.
Leirillä oli myös jokin pentueiden
välinen
kisa.
Muistikuvieni mukaan siihen
liittyi olympialaisia, hiekkalinnan rakentamista ja ehkä
myös jotakin muuta. Pentueemme voitti tuon kisan ja
saimme palkinnoksi puukot.
Puukkojen tupessa on "Sade
81" merkintä. Tuo puukko
kulkee edelleen työreissuissa
vaelluksilla ja leireillä mukana.
Se on hyvä puukko ja siihen
liittyy voimakas tunne hyvästä
leirimuistosta.

Oletko vielä partiossa mukana?
Jos et niin miksi et?
En tässä kohtaa elämää ole.
Samoojien jälkeen toimin
muutaman
vuoden
sisulippukunta Onnikeissa osana
työtäni. Työpaikan vaihduttua
jäi Onnikeissa toimiminenkin.
Jäin Samoojista pois kahdesta
syystä: Muutin pois NummiPusulasta ja en halunnut harrastaa työtäni (toimin nuorisotyön tekijänä silloin).
Mitä teet työksesi? Mitä harrastat?
Mistä
partiossa
oppimastasi
taidosta/ taidoista on ollut
elämässäsi hyötyä? Entäpä töissä?

Saan työkseni tehdä paljon
leirejä, retkiä ja vaelluksia, sillä
koulutan nuoriso- ja vapaaajan ohjaajia toisen asteen
perustutkinnossa.
Partiotaidoista on todellakin
ollut hyöytä ammatissani ensin
nuorisotyöntekijänä, sen jälkeen seikkailutuottajana ja nyt
opena. Myös elämässä on ollut
hyötyä monenlaisista partiossa
oppimistani taidoista. Kun on
selviytynyt
syysvaelluksella
neljän rinkan kantamisesta
Haukkalinnaan 15-vuotiaana,
niin ehkäpä sitä selviää myös
elämän muista haasteista.
Parin viikon päästä lähdemme
taasen 63 opiskelijan kanssa
kohti Evoa ja partiolaisten
leiri-aluetta. Siellä opiskelijat
harjoit-televat telttaleirin pitämistä,
organisoimista
ja
leiriläisenä olemista. Vaikea on
enää erottaa mikä taito on
mistäkin opittua, mutta suurin
osa leirielämän taidoista on
Samoojissa kasvamisen tulosta.
Iso kiitos siitä!
Omat harrastukset ovat aika
minimissä,
perheen
pikku

hirviöiden tarpeiden ja harrastusten mukaan mennään. Mutta
juuri tuossa katselimme telkkarista partiosta kertovaa ohjelmaa ja perheemme 6 vuotias
tuumasi, että tuo voisi olla hyvä
harrastus. Joten voi olla että
parin vuoden päästä olen taas
partiolainen, yhdessä lasteni
kanssa.
Nyt vapaa-aika täyttyy lasten
kanssa (luonnossa) liikkumiesta
ja muusta perheen yhteisestä
(arkisesta) tekemisestä ja toisinaan ehdin myös harrastamaan
fillarointia ja dekkarien lukemista.

mukana, mutta toisinaan eri
syystä kuin juhlan muu väki.
Kuul-lostaa hassulta, mutta se,
miksi se tuotti iloa, oli se, että
siitä huomasi, että Samoojilla on
edelleen ihan omaa Samoojahuumoria. Se ei meille vanhoille
aukene, mutta sillä hetkellä
toiminnassa oleville se on aarre.
Se yhdistää, se auttaa jaksamaan
silloinkin kun jo väsyttää ja se on
se juttujen juttu. Se on syy miksi
kannattaa olla Samooja! Kiitos
hymyistä, nauruista ja hihityksistä!
P.S:

Se alkuperäinen huutohan menee,

että "Pukka on pyöreä maito on suora,

Mitä haluaisit
kunnalle nyt?

sanoa

lippu-

muista laittaa uimalakki päähän!" Ja tuo
huuto keksitiin ViPon ja HiTyn kanssa
yhteisen Hubba Bubba alaleirin huudoksi

Oli ilo olla lippukunnan 40v
juhlassa keväällä. Iloisinta oli se,
että en tajunnut kaikkien esitysten
"juttuja".
Nauroin

vuonna 1990 Tervaksella. =)

SEIKKAILIJAT

PYÖRÄRETKELLÄ
AHVENANMAALLA 25-31.7.2013
Nummen Samoojien ja
Sammatin Solmujen tarpojat, samoajat, vaeltajat ja
aikuiset
kokoontuivat
25.7. torstaiaamuna klo
8:30 Kolon pihalle. Siellä
jakaannuttiin ryhmiin ja
pakkasimme kamat bussiin
sekä huoltoautoon ja
pyörät
kuorma-autoon.
Määränpäänämme
oli
Kustavi.

Aamupalan ja jumpan
jälkeen lähdimme tutustumaan Brändön kirkkoon, joka olikin kiinni..
Lounaaseen asti ryhmillä
oli vapaata aikaa tutustua
Brändön saareen.
Lounaan jälkeen pakkasimme teltat ja tavarat ja
lähdimme kohti lauttarantaa. Lautalla seilasimme
reilut kaksi tuntia. Viimein
rantaan päästyämme lähdimme
pyöräilemään
Puttes Camp leirintäalueelle.

Aamulla taas leiri kasaan ja
matkaan.
Pysähdyimme
katselemaan vielä toisia
raunioita, mutta saimme
niistä tarpeeksemme ja
lähdimme
kohti
Kastelholman linnaa. Siellä
pääsimme
kokeilemaan
jousiammuntaa ja rautapaitaa, joka oli painava ja
yllättävän vaikea pukea
päälle. Tutustuimme linnaan oppaan kertoessa
meille kaikkea. Pääsimme
myös
tutustumaan
kotiseutuja
vankilamuseoon.

Kustavissa nousimme pyörien selkään ja hyvästelimme bussin ja kuormaauton ja otimme suunnaksi ensimmäisen leirintäpaikan Brändössä.
Telttojen pystyttämisen ja
päivällisen jälkeen, tytöt
Leiripaikalle päästyämme lähtivät saunaan ja pojat
pystytimme teltat, siir- menivät
katselemaan
simme tavarat bigpoksista Bomarsundin
raunioita.
telttoihin, söimme päiväl- Tyttöjen tultua saunasta,
listä ja sitten oli vapaa- he lähtivät raunioille ja
aikaa. Illalla pidimme ilta- pojat menivät saunaan.
nuotion, jonne jokainen Iltapalan jälkeen menimme
Syötyämme
lähdimme
ryhmä
oli
tehnyt nukkumaan.
Uffen
näköalakahvilaa
ohjelmaa.
kohti. Kävimme ihailemassa maisemia n.30 m
korkuisessa puisessa tornissa.
Tarpeeksi
ihailtuamme,
jakauduimme
kahteen ryhmään. Nopeampiin, jossa pyöräiltiin
aikamoista
vauhtia
ja
hitaampiin, jossa ehti ihailla maisemia.
Kattnäsin leirintäalueelle
päästyämme
nopeampi
porukka oli jo pystyttänyt
leirin
ja
pääsimmekin
syömään. Illan aikana
teimme leirimerkin ja
pidimme
iltanuotion,

Merenkulkujonne ryhmät olivat taas lähdimme
keksineet hyvää ohjelmaa. museoon ja tutustuimme
myös Pommerniin (laiva).
Museosta palattuamme ja
Aamulla rutiininomaisesti lounaan syötyämme, oli
kamat kasaan ja menoksi vapaata tutustumista kaukohti
Maarianhaminaa! punkiin, vähintään kolmen
Matkanvarrella
poik- hengen ryhmissä. Tässä
kesimme Pyhän Katariinan vaiheessa vaeltajat ottivat
keskiaikaisessa
kirkossa. omaa aikaa ja lähtivät
Jatkoimme
pyöräilyä, minigolfaamaan ja syövälillä taukoja pitäen ja mään.
syödäksemme
lounasta.
Lopulta
saavuimme Illalla taas saunottiin ja
Maarianhaminaan ja Gröna vietimme leirin viimeisen
Ubbenin leirintäalueelle, iltanuotion/illanvieton
missä yöpyisimme seu- kynttilöiden valossa.
raavat kaksi yötä.
Viimeisenä päivänä oli
Telttojen
pystytyksen vapaata siihen asti kunnes
jälkeen, menimme hie- piti pakata kamat ja lähteä
nolle hiekkarannalle pelaa- kohti laivarantaa.
maan sulkapalloa, lento- Laivaan päästyämme jäpalloa ja pesäpalloa päivä- timme pyörät ruumaan ja
lliseen asti. Saunottiin ja menimme nauttimaan seivietimme mukavaa iltaa, sovan pöydän antimista.
kunnes oli aika mennä Kun oli syönyt tarpeeksi,
oli laivalla vapaata olenukkumaan.
mista.
Aamupalan
jälkeen

Rantauduttuamme etsimme
kuorma-auton
ja
bussin, jotka jo odottivat
meitä. Pakkasimme pyörät,
tavarat ja ihmiset ja
lähdimme kohti Nummen
Koloa.
Kololla onnelliset ja väsyneet leiriläiset pääsivät
lähtemään kotiin nukkumaan.
Yleisesti matka onnistui
hyvin, sää oli mitä loistavin
ja
ihmiset…he
olivat
kaikista parhaita!!! Koska
otetaan uusiks? :D
Anni & Ea

SUDENPENNUT

SIILILAUMAN MUKANA RETKILLÄ
Auringossa sudenpennut kävivät usein uimassa ja harjoittelivat muutoinkin retkellä
olemista. Illan tullen käveltiin
lammen ympäri ja hiljenEnsimmäinen päiväretki teh- nyttiin Kammin laavulle iltatiin Lintukiimanvuorelle ja nuotiolle. Sunnuntaina isot ja
Paimentenkirkkoon
suden- pienet retkeläiset pelasivat
maastossa Lipunryöstöä, pesupentulupauksen merkeissä.
vatien toimiessa ”lippuina”.
Toukokuussa yöretkellä tutustuttiin Saarlammen ranta- Siililauman syyskausi avattiin
kallioihin ja leiripaikkaan. elokuun viimeisenä viikonloppuna Kammilla. Toinen
yöretki sujui jo vanhalla
Pauli ja Santtu tekivät maukasta ruokaa
rutiinilla ja sää oli jälleen mitä
mainioin – sunnuntainen Jokainen retkellä ollut Siili on
sadekaan ei tuntunut ketään nyt tutustunut trangian käythaittaavan.
töön, purkamalla ja kasaamalla
sen pariin kertaan.
Tällä retkellä Siililauma sai
merkinnän moneen kohtaan Ja lapsista varmasti se hauskin
Sudenpennun
kirjassa. - omien eväiden syömisen ja
Suoritusmerkkejä tuli nyt teh- leirirakennelmien teon lisäksi dyistä ja aiemmista suori- oli opetella tekemään oma
tuksista jokaiselle retken pää- nuotio. Jokainen sai veistellä
tyttyä vino pino ommeltavaksi kiehisiä, etsiä kuivia oksia ja
sudenpentupaitaan. Kammilla harjoitella sytyttämään oman
opeteltiin käyttämään erilaisia nuotion retkipaikalle. Retkellä
työkaluja ja näin valmistui päästiin harjoittelemaan nuohienoja hyttyspönttöjä.
tion sytyttämistä kosteissakin
Siililauma toukokuussa Saarlammella.
olosuhteissa
tulitikkuja
retkellä kului 27 laatikkoa
Tammikuussa aloittanut Siililauma kävi keväällä ahkerasti
laumailloissa ja retkiä on tehty
jo kolme.

Siililauman syysretkellä: Otto on juuri veistänyt itseleen haavan. Aaro
katsoo, kun veri tippuu, Joni syö eväitä ja Jaakko savustaa itseään ja
eväsleipää nuotiolla

Onnellisia ja väsyneitä Siililauman retkeläisiä kotiin
lähdössä

Kuvat: Pauli

ADVENTTIKALENTERIEN
MYYNNISTÄ SAATU TULO ON
ELINTÄRKEÄÄ NIIN
LIPPUKUNNALLE KUIN
RYHMILLEKIN

