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Nummen Samoojien lippukuntalehti nro 1/2014

ILMOITTAUDU
KESÄLEIRILLE!
SIILILAUMA
RETKELLÄ
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TAIVAANÄÄRELÄ 2014
KOEKISATTIIN
PUSULASSA
TALVIRIEHASSA
LENSIVÄT LEIJAT!
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SMURFFIMAISTA
KEVÄTTÄ!
Nummen Samoojien kevät on täynnä sinisten
pienten sarjakuvahahmojen kotipaikan nimistä kisaa.
Kisan nimeä on väännetty suuntaan ja toiseen ollaanko
Taivaan äärellä vai onko kyseessä Taivaanäärelä. Ja
vaikka äärirajoja voidaan kisassa koetellakin, ollaan
kuitenkin Taivaanäärelässä, jonka niminen on
jossainpäin Eurooppaa sijaitseva Smurffien koti.
Itse odotan kisoja innolla järjestelytoimikunnan
sihteerin ominaisuudessa. Aikaisempi partiotaitokilpailukokemukseni rajoittuu 80-luvulla käytyihin
Syysvaelluksiin, joten tämä on aivan uutta mielenkiintoista sarkaa.
Paljon pieniä ja isompia asioita on jo tehty, mutta
suurin rutistus odottaa kisapäivänä ja sitä edeltävinä
viikkoina. Olethan sinäkin tulossa Taivaanäärelään,
apuasi kaivataan! Jotta kisan järjestelyt itse
kilpailupäivänä sujuvat, tarvitsemme suuren joukon
Nummen Samoojia ja muita VAPAREITA (katso
Vaparin määritelmä takasivulta Kesäleiri-infosta!)
mukaan 10.5!
Nähdään Taivaanäärelässä!
Taru
Ps. Olethan saanut Lippukunnan uusimman Kuukausitiedotteen sähköpostiisi?!
Nummen Samoojien tiedotteet lähetetään jäsenrekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin, päivitäthän
muuttuneet tiedot, jotta saat tietoa ajankohtaisista
partioasioista!

SISÄLLYSLUETTELO
2. Pääkirjoitus
3. Siililauman retki Rasalle, Seikkailijoiden seikkailuja
4. Taivaanäärelä 2014 -kuulumisia
5. Talvirieha
6. Lippukunnanjohtajan terveiset
7. Kaupungin liputus Nummella ja Pusulassa
8. Kesäleiri-info
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MY R S K Y L Y HT Y
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.
TOIMITUSKUNTA
Taru Tupola,
päätoimitus & taitto
Tätä numeroa on ollut
tekemässä lukuisa joukko
Nummen Samoojia.
Kiitos teille!
Kannen kuva:
Talvirieha/Taru Tupola

SIILILAUMA RETKEILI RASALLA 11-12.4
Siililauman toinen tämän
vuoden yöretki pidettiin
jälleen Rasalla.
Reippaat sudenpennut
eivät perinteistä poikenneet: nuotioita tehtiin ja
tikkuja poltettiin, syötiin
eväitä, saunottiin ja hurjapäisimmät kävivät uimassa
samana päivänä jäistä vapautuneessa Rausjärvessä.

Tällä kertaa reippaat
Siilit tekivät myös
korun, suunnittelivat
ja toteuttivat upeita
esteratoja, valmistivat lounaaksi maistuvaa ruokaa trangialla
sekä paistoivat kodassa tikkupullaa.
Siililaumalaiset odottamassa keinumisvuoroa
esteradalla

SEIKKAILIJOIDEN SEIKKAILUJA
Kotkat ja Mäyrät viettivät oikein mukavan yhteisretken Kammilla talvilomalla. Päätimme pitää
oikein leppoisan viikonlopun, tehden kaikkea
kivaa: työnnettiin autoja,
pystytettiin teltta ja syötiin
hyvin. Kaikkien mielestä
hauskinta oli se, kun päätimme lähteä iltahämärässä
hiukan metsää tutkimaan
ja päädyimme moottoritien
aidalle. Heitimme lapsille
tehtävän: "Kuka tunnistaa
pimeässä automerkin, saa

pisteen ja toisen pisteen,
jos arvaa värin oikein!"
Mitään valoja ei saanut
käyttää. Oli se hiukan hankalaa, joten tuli tasapeli.
Edessä olisi vielä yksi
haaste, miten pääsemme
Kammille takasin? Porukka päätti jakautua kahtia:
toinen ryhmä päätti mennä
tietä pitkin takaisin ja toinen taas metsän poikki,
jotta pääsisivät nopeammin.
Metsään menijät
huomasivat pian kiertävän
ympyrää, mutta lopulta

pienen vinkin antamisen
jälkeen pääsivät Kammille.
Kaikki sujui oikein mallikkaasti.
Mäyrät kävivät myös
maaliskuussa päiväretkellä
Neidonkeitaassa.
Kauan
uitiin ja peuhattiin vedessä,
lopuksi kävimme syömässä
mahat täyteen Oli se vesi
sitten märkää ja kaikissa
altaissa käytiin, jos joku
kysyy.
Jossu

MENNYTTÄ LYHYESTI

- Itsenäisyyspäivänä uudet Seikkailijat ja Tarpojat
antoivat lupauksensa Pusulan kirkossa. Samalla
jaettiin kunniamerkkejä: Veera Oksanen ja Lauri
Heiskanen saivat Louhisuden Soljen ja Anu Sandberg Collanin soljen. Anun solki tosin seikkaili
postin syövereissä ja se luovutettiin hänelle Taivaanäärelä -koekisan avajaisissa.
- Jouluaattona kannettiin perinteisesti kynttilät
sankarihaudoille
- 15-16.3 Kololla pidettiin EA2 kurssi. Kurssille
osallistui19 Samoojaa ja 3 Sammatin Solmua.
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TAIVAANÄÄRELÄ 2014 KUULUMISIA
Rastihenkilökurssi pidet- Taivaanäärelä-kisaa hartiin 22.3.2014 Kololla.
joiteltiin Koekisan merkissä lauantaina 5.4.2014.
Kurssille osallistui koko
joukko tulevan kilpailun
Kilpailuvartioina olivat
rastipäälliköitä eli Suurs- oman lippukunnan Seikmurffeja. Päivän aikana kailija- ja Tarpoja-vartioita.
käytiin läpi rastien toimin- Pusulan Paloaseman pihalta ja kisatehtäviä. Suurs- le kerääntyi 5 kilpailuvarmurffit laitettiin myös itse tiota, jotka saivat toimia
kokeilemaan
muutaman ”koekaniineina”. Mukana
rastin toimivuutta kisavar- olivat Ahmat, Mäyrät,
tion näkökulmasta.
Kotka-tytöt ja Kotka-pojat
sekä Sopulit.
Koekilpailu antoi Järjes-

telytoimikunnalle
paljon
arvokasta tietoa tehtävien
sujumisesta, rastien paikoista sekä reitin ja rastien
läpikulkuajoista. Tulostoimisto testasi pisteidenlaskenta-ohjelman ja mietti
miten kisapäivänä saadaan
tulokset mahdollisimman
pian valmiiksi.
Kisan päätteeksi saimme syödä makoisaa nakkikeittoa – Lahtisen Katjalle
muonituksesta suuri kiitos!

UUDENMAAN PARTIOPIIRIN KEVÄTKISA
TAIVAANÄÄRELÄ 2014 LA10.5.2014 PUSULASSA.
TULE TOIMITSIJAKSI!
Kilpailun järjestelyihin toivotaan runsaasti lisää rastihenkilöitä Suursmurffien (rastipäälliköt) avuksi.
Kaikki partiohenkiset isät,
äidit, siskot, veljet, ukit ja
mummit sekä kummit ovat
tervetulleita mukaan!! Tähän
pestiin ei tarvita mitään
erikoistaitoja!
Ilmoittaudu
Tuijalle
(tuija.oksanen(ät)elisanet.fi)
30.4 mennessä ja tule viettämään
mukava
luontohenkinen päivä Pusulassa.
Kilpailukeskuksena toimii
Pusulan koulu & Ahjola.
Kilpailureitti kulkee Pusulan
kirkonkylän lähimetsissä.
Virallisissa
sarjoissa
(Oranssi ja Vihreä) kilpailijat
ovat 12-17 vuotiaita partiolaisia. Kisan ulkopuoliseen
”Kelta-vihreään” –sarjaan voivat osallistua sääntöjen ulkopuoliset vartiot.
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Huoltajat ja yleisö
Huoltajille ja muille kisaan
tutustujille on tarjolla ”Lähiruoka”-teemainen Huoltajapaketti, johon sisältyy kutsuvieraslounas, tutustumiskierros
Pusulassa, kisan käsiohjelma,
kisamerkki, kisan kartta sekä
tutustuminen kilpailuun.
Huoltajapaketin hinta on
10€ ja se lunastetaan ennakkoilmoittautumisen
perusteella
kilpailutoimistosta kisapäivänä
klo 10 mennessä.
Ennakkoilmoittautumiset
sähköpostitse
(henkilömäärä,
erityisruokavaliot, yhteystiedot)
taivaanaarela(ät)gmail.com.
Kisakeskuksessa on kioski,
josta voi ostaa muun muassa
kahvia, virvokkeita, makeisia,
sämpylöitä ja pullaa.
Lisätiedot
TAIVAANÄÄRELÄ 2014 –
kilpailun tiedotuskanavana toimivat Nummen Samoojien kotisivut

Yleisaikataulu
Lauantai 10.5.2014
7:30-19 Kilpailukeskus avoinna
8:00-8:30 Ilmoittautuminen
7:30–18 Kioski auki
9:00
Avajaiset
9:15
Lähtö
12:00 Lounas huoltajille yms.
14 –16 Sarjat maalissa
15 – 17 Päivällinen
17:00 Palkintojen jako
Kilpailun johtaja
Niko Mikkola,
puh. 050-5014578
Järjestelysihteeri
Taru Tupola,
puh. 0400-818179
Sähköposti:
taivaanaarela(ät)gmail.com
Kisaterveisin,
TAIVAANÄÄRELÄ 2014
järjestelytoimikunta

Rastihenkilökoulutuksen rastitehtävä.

Kotkatytöt Koekisan lähtötehtävää tekemässä.

Ahma-vartio ilmoittautumassa kisarastille.

TALVIRIEHA 9.3.2014
Nummen
Samoojien
vuosittaista
talviriehaa
vietettiin tänäkin vuonna
Sitarlassa, lumen puuttumisesta huolimatta. Osallistujia
oli
kolmisenkymmentä
.
Koska lunta ei ollut, ohjelma poikkesi varsin paljon
aikaisemmista
vuosista.
Talviriehassa pääsi pelailemaan mm. mölkkyä ja
muita pihapelejä, kiertämään luontopolun ja lennättämään leijaa.
Luontopolulla
pääsi
vastaamaan lippukuntaam-

me, partioon ja luontoon
liittyviin kysymyksiin sekä
rentoutumaan.
Tänä vuonna erikoisin
mäenlaskuväline-kilpailu
oli korvattu "Erikoisin itsetehty leija" -kilpailulla.
Kisaan osallistujia oli kaksi
ja tuulisen sään ansiosta
niitä päästiin myös testaamaan.
Ryhmäkilpailussa olivat
lopulta mukana melkein
kaikki tapahtumaan osallistu-neet. Tehtävänä oli
ensin tunnistaa, kuinka
monta keitettyä kanan-

Leija-kilpailun osallistujat, Inka ja Eero

munaa joukkueelle annetussa kennossa on. Tämän
jälkeen alkoi seuraava
vaihe, jossa piti saada
nostettua laudan päässä
narussa roikkuvalla magneetilla kolikko jauhopussista. Ensin oli kuitenkin täytettävä laudan
päässä oleva astia vedellä.
Joukkueet kuljettivat vettä
letkun pätkien, käsien ja
jopa kengän avulla.
Tapahtuma oli Johanna Aallon ja
Noora Oksasen partiojohtajan
peruskurssin välitehtävä.

Luontopolun vastausten tarkistus meneillään
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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEISET
Osallistuin toukokuussa
28 vuotta sitten elämäni
ensimmäisiin partiotaitokilpaluihin. Kilpailuvartio
oli koottu Pusulan Myllypeikkojen vartionjohtajien
koulutusvartiosta.
Tuusulaan, Aino -86
kevätvihreisiin meidät toimitti nuorisopastori Martti
Rae, joka evästi meitä
lähdössä sanoin, että hyvin
se
menee.
Kokonaisuudessa tiesimme tapahtumasta yhtä paljon, kuin
sika sateliitista. Tulevasta
kisamenestyksestämme
meille näkemyksensä antoivat
myös
naapurilippukunnan pojat, joita
kisoissa oli kaksi vartiollista.
Kisan aikana totesimme, että karttamerkkien
tuntemisella ja edellä kulkevien kisavartioiden jälkien seuraamisella pääsee
pitkälle.
Ensimmäisellä
maastorastilla meille valkeni, että ilmoittautumiseksi
ei kelpaa se, että tässä me
nyt ollaan! Päivän aikana
tietämys
partiotaitokilpailuista kasvoi kohisten.
Uusia tietoja ja taitoja
kerättiin
myös
paljon.
Tuona toukokuisena lauantaina tutustuimme myös
muihin uusmaalaisiin partiolaisiin, joista osaan olen
törmännyt
partiotaipaleellani useamman kerran.
Kilpailuissa
minulle
kaksi tärkeintä asiaa ovat
6
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uusien asioiden oppimen ja
kokemusten
kerääminen
sekä tietysti tuttujen tapaaminen.
Kisoihin
voi
osallistua minkä ikäisenä
tahansa - sudenpennusta
aikuiseen.
Nummen
Samoojat
järjestävät nyt toukokuussa
Taivaanäärelä
2014
-nimiset piirinmestaruuskilpailut. Apuvoimia rasteille ja muihin järjestelyihin tarvitaan runsain
mitoin. Uutta oppia ja
uusia
tuttavuuksia
on
meille
kaikille
tarjolla
runsain mitoin.
Viime vuosina kisaaktiivisuus tarpojaikäisten
parissa on koko maassa ja
erityisesti meillä Uudellamaalla laskenut huolestuttavan alhaiseksi. Olemme
mainostaneet omi kisojamme normaalia enemmän ja
muutenkin teemme kaikkemme,
että
kisaajia
saataisiin mahdollisimman
paljon. Iso kisajoukkueiden
määrä edellyttää paljon
väkeä rasteille. Tulkaa
mukaan sankoin joukoin.
Omat henkilökohtaiset
kevätkisakokemukset näyttävät
noudattavan
14
vuoden sykliä. Edellinen
kevätkisakokemukseni oli
2000
Suomenmestaruuskilpailuiden
johtaminen
Helsingissä ja siihen liittyneet koekisat Pusulassa.
Lopuksi haluaisin vielä
kertoa, että ensimmäisissä

kisoissani virallisten ja
lopullisten tulosten ilmaannuttua saatoimme todeta,
että vähäiselläkin kisakokemuksella voi pärjätä ihan
hyvin - ainakin paremmin,
kuin ne meitä aliarvoineet
kilpakumppanit.
-Terveisin,
Niko

Tervetuloa
Taivaanäärelään!

KAUPUNGIN LIPUTUS NUMMELLA JA
PUSULASSA
Nummen Samoojien johtajaneuvosto päätti kokouksessaan 27.3.2014 hyväk-syä Lohjan kaupungin
ehdotuksen ottaa Nummen
ja Pusulan osalta täysi
liputusvastuu määrätyissä
kaupungin kiinteistöissä.
Lipputankoja on 6 kpl
Pusulassa ja 6 kpl Nummella. Liput säilytetään ja
kuivataan Pusulassa Oloviisaan tiloissa ja Nummella Kololla.
Liputuspäivät ja varaustilanne näkyy jatkossa
lippukunnan
kotisivujen

kalenterissa paikkakuntamerkinnällä ja varattu/
vapaa –tiedolla.
Liputuspäivien
varaukset suoraan Liputusvastaaville sähköpostitse.
Nummi: Anni Norja
(pingviini94@gmail.com)

Pusula:

Pauli

Korhonen

(korhospauli@gmail.com)

Kaupungin
maksama
korvaus jaetaan tasan liputtajan ja lippukunnan kesken.
Liputtajan saama osuus
(41€/päivä /Nummi TAI
Pusula)
korvamerkitään

Lippukunnan kirjanpidossa
liputtajan oman/lapsensa
/muun nimetyn henkilön
"retkikassaan".
Kyseisen summan voi
käyttää suurempien partiotapahtumien osallistumismaksuun.
Varaa itsellesi liputuspäivä ja keräät melko
pienellä
panostuksella
matkakassaan
selvää
rahaa!

Tämä sarjakuva on julkaistu Partio-lehdessä vuonna 1947.
Jossu
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ELOKUUN TAISTO 2014
RASALLA 30.7-5.8.2014
Leiriajat:
Ilmoittautumiset:
- Seikkailijat ja sitä van- 31.5 mennessä alla näkyhemmat 30.7-5.8
vin tiedoin sähköpostilla
nummen.samoojat@gmail.com
- Sudenpennut 2-5.8.

Leirin hinta:
-Seikkailijat ja sitä vanhemmat ikäkaudet 80€
- Sudenpennut 60€.

Kesäleiriläisten ilmoittautuminen päättyy 31.5.2014
ja nyt etsitään leirintekijöitä!
Leiri tarvitsee onnistuakseen lukuisan Partioaikuisten ja VAPARIEN joukon
(VAPARI=aikuinen partion vapaaehtoinen, joka ei ole partiojärjestön jäsen. Hän voi
olla kuka tahansa, joka haluaa antaa oman panoksensa lasten ja nuorten hyväksi).
Vietä mieleenpainuva viikko lasten parissa ja tule leirintekijäksi!
Leirillä on runsaasti erilaisia täytettäviä pestejä: keittiöhenkilöistä, ohjelmaihmisiin ja
leirilauman/-vartionjohtajiin...

Partioaikuinen tai Vapari, ilmoittautua voit jo nyt
- viimeistään kuitenkin 31.5 mennessä
s-postilla nummen.samoojat@gmail.com !!

ILMOITTAUTUMINEN KESÄLEIRILLE 2014
Leiriläisen nimi:________________________________________________
Leiriaika

A = Se/Ta/Sa/Va -leiri 30.7-5.8

B =Sudenpentuleiri 2-5.8

Huoltajan yhteystiedot: sähköposti ja puhelin (josta myös tavoittaa leirin aikana)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Allergiat tms. huomioitavat asiat ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.
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