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ei pitäisi ilmestyä heti kesän jälkeen ja ennen sitä -juttuja ei ole paljoa kesän 

ajalta. Toivottavasti kaikkien partiosyksy on alkanut leppoisasti, ainakin vai-

kuttaisi, että on! Rivitilan vähyyden vuoksi lopetan tämän lyhyeen.  Juulia 

Äänestää voivat 16-vuotta täyttäneet, ja äänestämällä partioehdokasta olet varmista-

massa, että partiolaisten ääni kuuluu seurakunnan päätöksenteossa jatkossakin!  
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Suomen Partiolaisten vaalit 2018 

Jäsenkokous järjestetään tänä vuonna 16.-18.11. Lappeenrannassa, ja siellä valitaan Suo-

men Partiolaisten puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja partioneuvoston puheen-

johtaja. Viimeksi jäsenkokous järjestettiin 2 vuotta sitten Oulussa, ja siitä kirjoitettiin 

Kuksaan 3/2016. Jos et siis ole aivan varma mitä jäsenkokous tarkoittaa, voit käydä virkis-

tämässä muistiasi sieltä! 

Partion nettisivut ovat uudistuneet 

Kesän aikana julkaistiin uudet nettisivut vanhassa tutussa partio.fi osoitteessa. Näille net-

tisivuille on koottu nyt (ohjelmasisältöjä lukuunottamatta) kaikki tieto, sekä lippukunta-

toimijoille, että partiosta kiinnostuneille ulkopuolisille. Ennen uudistusta löytyi erikseen 

muun muassa partio.fi, toiminta.partio.fi ja lippukunta.partio.fi. Myös piirit pääsevät hyö-

dyntämään jatkossa sivuissaan samaa alustaa, ja tietenkin muutenkin nettisivuja on pyritty 

parantamaan. 

Partiosanastoa inarinsaameksi 

Partio valittiin vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen kotimaiseksi avustuskohteeksi, ja näitä 

rahoja käytettiin erilaisiin projekteihin, joiden tarkoituksena oli mahdollistaa partio yhä 

useamman kohdalla. Sata uutta tapaa tehdä avoimempaa partiota on raportti, joka kertoo 

projektin taustoista, mutta pääasiassa ovat ne monet pienet ja isommat teot joita eri puo-

lilla Suomea on tehty. Esimerkiksi tällä hetkellä on käännetty partiosanastoa inarin-

saameksi, ja toiminta on käynnistetty tänä syksynä.  

Lue siitä ja muista projekteista lisää raportista: https://www.partio.fi/wp-con-

tent/uploads/2018/06/100tapaa_raportti_2018_PRINT.pdf#page=27 

Sauli Niinistö lahjoitti partiolle 80 000 euroa 

Aikaisemmin tänä vuonna tasavallan presidentti Sauli Niinistö lupasi lahjoittaa vaalikam-

panjastaan ylijääneet varat hyväntekeväisyyteen. Kesällä kerrottiin, että rahat lahjoitetaan 

Suomen Partiolaisille ja Kirkon diakoniarahastolle nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. 

Rahoilla muun muassa hankitaan retkeilyvarusteita vähävaraisille, sekä mahdollistetaan 

stipendien avulla tapahtumaosallistumisia. 

”Hopeasusi on osoitus vahvasti partioaatteellisesta toimin-

nasta. Sinä Make olet juureva arvopohjainen 

partiojohtaja, joka elää partiolle ja partiosta.”  

Maria ”Hilla” Ruohola, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja 

 

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/06/100tapaa_raportti_2018_PRINT.pdf#page=27
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/06/100tapaa_raportti_2018_PRINT.pdf#page=27
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Jatkoa kirpputorille 

Metsätähdet 🌟 pitivät oman leirinsä 5.-6.6. Leirin nimen mukaisesti pyöräilimme OYS:iin 

sairaalaan syöpäsairaiden lasten osastolle. Veimme sinne kirpputorituotoillamme ostetut 

lahjat ja kirjoja osaston lapsille. Saimme myös hieman esittelyä osaston paikoista. 

Itse pyöräily oli menomatkalla rauhallista (vastatuuli oli kova) mutta hauskaa. Mäkkärissä 

käynti motivoi myös jonkin verran matkan kulkua. Retken aikana kävimme lisäksi var-

tiomme omilla rahoilla ostamassa trangian ja sen suojapussin, sahan, vintilän sekä 

puuporanteriä. Näitä tulemme tarvitsemaan retkillä, leireillä ja pt-kisoissa.  

Paluumatka sujui reippaammin myötätuulen hieman auttaessa pyöräilyämme. Koko ret-

ken pyöräilymatkan pituus oli noin 54km. Yöpymiskohteessa söimme maittavaa ruokaa, 

uimme, saunoimme sekä tietysti nukuimme. 

Näiden kaikkien tapahtumien lisäksi meidän Metsätähtien mieleen jäi 135 tikkaria ja len-

tävä flamingo-uimalelu.  

Ps. Jutellessa ja lauluja laulellessa matka sujuu rattoisasti!           -Pauliina, Metsätähdet 

Sunnuntaina 16.9. kololle saapuessa kokoukseen huomasimme, että alakertaa oli sotkettu. 

Astioita oli tiskaamatta keittiössä pöydällä, löytötavaroita eteisen lattialla eikä niille tarkoi-

tetuissa koreissa. Lisäksi pöytiä ei oltu siirretty takaisin paikoilleen. Kun käytät Kotikoloa, 

muistathan jättää paikat käytön jälkeen hyvään kuntoon, jotta seuraavalla käyttäjällä on 

mukavampi saapua kokoukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesitkö että yhteisten tilojen käyttö on oikeus, 

joka voidaan viedä sinulta pois, mikäli käyttö-

säännöt unohtuvat. Vaikka sääntöjä ei 

kirjallisesti missään lukisi, on yksi kirjoittamaton 

sääntö voimassa jokaisessa paikassa: Siivoa 

omat jälkesi. Ja koska olemme partiolaisia, 

muuntuu se muotoon: Jätä paikka siistimmäksi 

kuin se oli tullessasi. 

Muistetaan tämä, niin saamme edelleen nauttia 

upeasta kolostamme ilman rajoituksia! 
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Jutun tekstit ovat leirilippukuntamme Persian leiriläisten vartiotehtävinään kirjoittamia. 

Suurin osa saapui leirille sunnuntaina 22.7., osa oli saapunut paikalle jo aikaisemmin ra-

kennusleirille ja osa taas tuli myöhemmin torstaina sudenpentuleirin ajaksi. Sunnuntaina 

ohjelma koostui pääasiassa leirilippukunnan rakentamisesta, ja illalla koko leiri kokoontui 

yhteisiin avajaisiin. Kymmeneltä hiljennyttiin telttoihin nukkumaan, jotta jaksetaan hyvin 

varsinainen leiriviikko: 

Miten monta päivää tätä jouduin oottamaan! Miten pitkän matkan tähän hetkeen kuljin-

kaan. Laskin viikkoja, päiviä, tuntejakin, et leirillä sinut taas kohtaan. Pienen 

kristallipallonikin hajotin. Huominen eikö saavu se koskaan? 

Maanantai 23.7. 

Yö meni hyvin, yöllä ei satanu vaikka 

luvattiin. Aamulla syötiin aamupala 

joka oli kaurapuuroa. 

Sitten mentiin ilmalaaksoon, jossa las-

kettiin vaijerilla, lennettiin 

lentosimulaattorilla ja kiipeiltiin kuor-

maliinoilla  

Seikkailijat Tiitus, Nilo, Joosua, Julius 

Lounaan jälkeen jokainen ikäkausi lähti omalle haikilleen: 

Haikilla oli mukavaa, vaikka oli aika kuuma. Rastit oli mukavia, suurimmaksi osaksi 

kirjoitusten suomentamista ja rakentelua ja yhdellä rastilla tehtiin a-pukki. Matka 

oli noin 4 km.     Siiri K, seikkailija 

Tarpojahaikki Flintstones 18 

Aloitimme haikin ensimmäiseltä rastilta yhden jälkeen. Ensimmäisellä rastilla tarkoitus oli 

tehdä nahkakukkaro 45 minuutissa. Se meillä tapahtui puolessatoista tunnissa. Kävely oli 

pitkä ja puuduttava rinkka selässä kannettaessa, mutta rastit olivat mukava suola haikille. 

Ruoka oli tervetullutta pitkän kävelyn ja vaikeahkon tietorastin jälkeen. Yöpaikkaan saa-

vuimme illalla, pystytimme teltan ja aloimme viettää iltaa. Itse menin nukkumaan kello puoli 

12 maissa lettukestin aikana (onneksi oli mukana korvatulpat). 

Heräsimme jo vartin vaille 7 sillä lähtömme oli 8.25, mutta onneksi lähtö myöhästyi puolella 

tunnilla ja saatoimme syödä rauhassa aamupalan. Jatkoimme seuraaville rasteille kipeäniskai-

sina. Tienasimme päivien aikana runsaasti flintstones helmiä tieto-, esterata-, jousiammunta- 

ja muilla rasteilla. Saavuimme vihdoin maaliin, siellä lahjoitimme melkein kaikki varamme Re-

tun auton uusille renkaille. Haikki oli mukava kokemus, joka opetti niin tietoja kuin taitojakin 

ja ai että sitten maistui sauna. The end.   Made by: Juho Virsunen 

Tarpojat ilmalaaksossa 
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Samoajahaikki toteutettiin partiotaitokilpailujen tyylisenä. Haikille lähdettiin aamulla lähes heti lou-
naan jälkeen ja ensimmäinen rasti saavutettiin pian. Rastien aiheena oli tällä kertaa metsä ja 
metsätalous, ja rastilla yksi käsiteltiin mm metsäntiheyden ja kasvun mittaamista. Samoajat keräsivät 
uusia kokemuksia myös metsätalouskartan käytöstä ja hiekkadyynien palauttamisesta luonnolliseen ti-
laansa. Yö vietettiin rannan läheisyydessä omat pressurakennelmat majoitteenaan. Seuraavana 
päivänä palattiin muutaman rastin kautta leiriin.    Joona P. 

Ja nyt täällä ollaan, #tehdäänleiriyhdessä #kokopiirinjuttu, tuli sydämissä. 

Tiistai 24.7. 

Heräsimme aamuherätykseen. Aamulla oli aika kylmä. Kun olimme heränneet ja 

laittaneet vaatteet yllemme, niin sitten olikin jo aamupala. No aamupala oli nor-

maalisti kaurapuuroa ja kiisseliä. Sitten oli vuorossa metsälaakso. Metsälaaksossa 

teimme Thorin vasarat. Kun olimme tehneet vasarat niin oli lounaan vuoro. Lou-

naana oli nuudelikeittoa. Lounaan jälkeen olikin tulilaakso. Tulilaaksossa teimme 

huivikoristeen kuparista. Se oli kivaa. Sitten men-

tiin takas leiriin ja syömään päivällinen 

tonnikalapastaa. Se oli aika mausteista. Sitten 

mentiinkin uimaan. Uimassa oli hauskaa, välillä oli 

syvää ja välillä oli matalaa. Sen jälkeen menimme 

samoajien kanssa kahvilaan ja katsomaan paik-

koja ja sitten iltapalalle ja nukkumaan. Hyvää 

yötä!  

Seikkailijat Mila, Siiri, Katri, Milja, Saimi, Sylvia, Veera 

Tääl’ on Triton ja Cyber ja Gloria, on Halti ja muinanen Ra. On sinä ja minä ja Pohjanmaa, 

#tästävieläpuhutaan! 

Keskiviikko 25.7. 

Aamulla herättyämme menimme aamupalalle. Aamupäivän ohjelmassa oli vesilaakso, jossa tarpojat 
meloivat kanooteilla Kolumbukselle karttareitin. Sen jälkeen oli vapaa-aikaa ja sai uida. Lounaan jäl-
keen menimme maalaaksoon, jossa pelastimme leirin pimeiltä voimilta matemaattisten ryhmätehtävien 
avulla. Illalla oli vielä leirilippukunnanilta, jossa Ultsi kertoi tarinoita ja joukkueet esittivät esityksiä. 

Suvi Pellikka ja Selma Junttila, tarpojat 

Oli Kari nollakasi (siellä mä), oli Havu kakstoista (siellä mä), oli Tuisku viistoista (siellä mä) 

ja nyt Tempus kasitoista (SIELLÄ MÄ) 

Tarpojat tulilaaksossa 
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Torstai 26.7.  

Aamulla heräsimme 7.30 ja lähdimme aamupalalle. Aamupalan jälkeen lähdimme tulilaaksoon. 

Tulilaaksossa teimme muurikalla pitsaa. Teimme pohjan itse, lisäsimme täytteet ja pais-

toimme. Tuli hyvää. Tulilaaksosta tulimme leiriimme. Myös sudarit tulivat torstaina 

(pystytimme sudareiden telttaa). Vähän ajan päästä menimme lounaalle. Lounaaksi söimme 

maukasta makkarakeittoa. Lounaalta tulimme leiriin ja aloimme pakkaamaan ilmalaaksoa var-

ten. Ilmalaaksossa tutkimme hulevesi- ja sadevesitulvia ja teimme erilaisia kokeita 

pienoismallijoella sekä keksimme vihreälipputeemaisia asioita.  

ME EI SAATU NIPAA 

Ilmalaaksosta tulimme leiriin odottamaan päivällistä. Söimme päivällisellä velttohyppelystä. 

Keskiäiset alkoivat illalla seitsemältä. Keskiäisissä oli olympialaiset ja lauloimme lauluja. Tar-

pojilla oli tarpojien bileet ja muut meni leiriin. Siellä kuunneltiin musiikkia, syötiin vanukasta, 

oltiin tarrat otsassa ja tehtiin ninjamaskia.  

Tarpojat Petra, Ella, Enni, Jenna, Veera 

Oli mennyt aika (siellä mä), ja nyt on tää hetki (siellä mä) ja sit on tulevaisuus (siellä mä) ja 

se me tehdään yhdessä! 

Perjantai 27.7. 

Heräsimme hieman unisempina viimeiltaisten tarpojabileiden takia. Hoidimme hy-

vässä rytmissä aamutoimet ja söimme aamupalaa, joka sisältää: leipää mehua puuroa 

sekä sen kanssa mehukeittoa. Sen jälkeen pakkasimme tavaramme aamupäivän ohjel-

malaaksoa varten, joka oli tällä kertaa maa. Maalaaksossa nikkaroimme 

kolmijalkaisen jakkaran, josta palasimme takaisin leiriin. Annoimme laaksolle hyvän 

arvion. Kohta lähdetään lounaalle, jonka odotamme olevan yhtä hyvä kuin edellinen-

kin. Tarpojat Joonas, Juho, Arttu, Justus 
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Vesilaaksossa oli aika vapaata tänään. Sai uida, pelata rantavesikössä pelejä, käydä luontopolun, tehdä 
hiekkalinnoja tai vain ottaa arskaa [aurinko]. Ilma oli hieman tuulinen mutta lämmin. Aurinko pais-
toi myös. Ruokailu oli vesilaakson jälkeen. Ruoka oli hyvää. Iltahartaus on vielä tulossa ja ehtoollinen. 

Tämä päivä on ollut oikein kiva 😊  

Tarpojat Emmi, Paulina, Saaga, Aino, Iida 

Lauantaina ohjelmassa oli vapaa-aikaa, jolloin pääsimme taas käymään uimassa ja myö-

hemmin päivällä markkinat. Sudenpennut kävivät ennen markkinoita omassa tuli-

laaksossaan tekemässä huiviholkit ja suklaabanaaneja. Leiri huipentui yhteisiin Päättäjäi-

siin, jossa myös aikarepeämä saatiin korjattua. Sunnuntaina pakkasimme, siivosimme ja 

purimme leirin. Meillä oli viimeinen lähtöaika, joten mikään kiire ei ollut ja ehdittiin jakaa 

myös kortteja erilaisista pikkutehtävistä. Lopulta oli kuitenkin aika lähteä Kokkolasta kohti 

kotia taas uusia kokemuksia rikkaampina. 

En tiedä aikaa parempaa, kuin tää hetki, sen kanssas elää saan! Vaik aika meidät eroon 

toisistamme vesi, tää Tempus yhdistää, tää Tempus muistuttaa, et ilman meitä ketään ei 

tässä oltaiskaan.  

(Tempus18 leirilaulu, säv., san. Miina Meurman) 

 

Syötteellä 31.9. – 2.9. 2018 

Viime keväänä Sampot päättivät järjestää yhteisen suunnitteluviikonlopun Syötteellä. Tar-

koitus oli, että saisimme kaikessa rauhassa suunnitella tulevan kauden juttuja ilman, että 

kenenkään tarvitsee tunnin päästä lähteä töihin tai nukkumaan. Kuinkas sitten kävikään? 

Menomatkalla pysähdyimme Koillisportissa, jossa meillä oli johdanto-osuus. Samalla kä-

vimme läpi torstain Johtajaneuvoston, JoNen, asiat. 
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Saavuimme perille kimppakyydein ”keskelle ei mitään” eli lähellä ei ollut muita ihmisiä. 

Asetuimme taloksi ja keskustelimme ensi alkuun ihan vapaasti mistä sattuu, mutta kylläpä 

jutun aiheet partion ympärillä pyörivät. Pikku hiljaa keräännyimme pöydän ääreen ja aloi-

timme ”oikeat työt”. Emmepä olisi itsekään osanneet arvata, kuinka hyvin uppouduimme 

Maken antamiin budjettiesitykseen ja muihin papereihin. Kello oli noin 00.30, kun mal-

toimme lopettaa siltä illalta. 

Lauantaina teimme ennen aamupalaa aamuhaikin lähimaastossa, jonka jälkeen pakka-

simme varusteet varsinaista luontoretkeä ja luontopolkua varten. Tiedättehän, siellä, 

missä on Ultsi, on aina luontopolku ;) Ajoimme Syötteen kansallispuistoon, jossa tutkimme 

sieniä, puita ja muita kasveja. Opimme tunnistamaan erilaisia sieniä, kuten esimerkiksi 

miltä näyttävät limanuljaska, lakritsirousku, maljakas, lohisieni ja kuusenneulasnahi-

kas.  Luontopolkumme varrelle mahtui myös 

pt-kisoihin tyypillisiä tehtäviä, kuten puun ym-

pärysmitan arviointia [kannessa]. Kävimme 

myös loggaamassa yhden geokätkön. Naava-

parran luontopolun varrella suunnittelimme 

kevään Sepeliretkeä. Luontopolun jälkeen tu-

tustuimme alueen historiasta kertovaan 

näyttelyyn. 

Palattuamme opintomatkalta istuuduimme jälleen pöydän ääreen klo 13.30. Jossain vai-

heessa huomasimme olevamme nälkäisiä ja pidimme ruokatauon, jonka jälkeen 

jatkoimme intensiivistä työskentelyä pitkälle yöhön asti. Meitä harmitti, koska hommat 

olivat vielä kesken, mutta onneksi sunnuntaiaamuna motivaatiomme oli huipussaan, sillä 

jatkoimme työskentelyä jo klo 7.00 – ennen aamupalaa! 

Koska olimme partiossa, noudatimme 

partioperinteitä. Meillä oli ruokaru-

kous, ruokalaulu ja huusimme myös 

emännille kiitos. Leirimme päätteeksi 

kokoonnuimme sisaruspiiriin. Ja luon-

toretkellä meillä oli partiohuivit 

kaulassa. 

Tavoitteemme leirille oli, että saisimme 

suunniteltua toimintakauden 2018-

2019 mahdollisimman kattavasti päivä-

määrineen ja ohjelmineen. Onnistuimme tavoitteessa kiitettävästi. Työskentelymme 

ansiosta uskon, että meidän tulevat sampokokouksemme ovat kevyempiä ja lyhyempiä, 

kun ei tarvitse ihan alusta asti alkaa suunnittelemaan tulevaa tapahtumaa.  Koimme vii-

konlopun sen verran hyväksi asiaksi, että toivomme jatkossakin voivamme viettää yhteisen 

suunnitteluviikonlopun.    Mona Rintala 

Kuusenneulasnahikas 
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Seikkailijoiden kauden aloituksessa Rantakylässä riitti vilinää ja vilskettä. Paikalla oli noin 

70 seikkailijaa. Lisäksi paikalla oli seikkailijoiden sisaruksia ja vanhempia sekä kymmen-

kunta seikkailijoiden johtajaa. 

 

Ohjelmassa oli laatikkoseikkailua, luontopolkua ja vaikka ja mitä. 

 

Saimme huolestuneelta partiojohtajalta viestiä: ”Kololta on hävinnyt höyläpenkki ja pöy-

dät takkahuoneesta. Missä ne on?!?”  

Tiedätkö sinä vastauksen tähän mysteeriin? Kuksa tarkkailee tilannetta… 
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Tiistaina 25.9. Limingan liikuntahallilla järjestettiin koko 

perheen liikennetapahtuma Maltti on Valttia, jossa oli 

eri esittelypisteitä monilta eri tahoilta. Niittykärpät oli-

vat yksi tapahtuman pääjärjestäjistä ja meillä olikin 

useampi toimintapiste paikan päällä. Jamboree porukka 

piti kahviota sekä onnenpyörää ja ongintaa, Make esit-

teli Limingan Niittykärppiä. Lisäksi löytyi Vihreä Lippu -

piste, liikennepolku, kierrätyspeli ja kasvomaalausta 

sekä seikkailijat tekivät ensiapuun liittyviä kohtauksia. 

Apukäsiä oli myös tarjoilupisteillä runsaasti. 

Illan aikana osallistujat pääsivät tutustumaan hälytys-

ajoneuvoihin, osallistumaan arvontoihin, maistelemaan 

tarjoiluja, tutustumaan eri toimijoiden tuotteisiin ja toi-

mintaan sekä näkemään illan kohokohdan eli Maltin ja Valtin vierailun. Paikan päällä oli 

muun muassa Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Jussin Pyöräpiste, Liikenneturva ja SPR Li-

mingan osasto. Tapahtuma keräsi suuren yleisön paikan päälle illan aikana ja oma 

arviomme onkin noin tuhat osallistujaa, joka on huikea määrä kylän tapahtumaan. 

Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut kokonaisuutena. Iso kiitos kaikille tapahtuman te-

kemiseen osallistuneille ja paikan päällä käyneille ja mahdollistaneille! Kiitos 

liikennepoliiseille Maltille ja Valtille, kun saa-

vuitte pitämään huikean esityksen! Teimme 

tapahtumasta yhdessä näkyvän ja ennen kaik-

kea kokonaisuutena hienon kokemuksen. 

Lisää kuvamateriaalia tapahtumasta löydät 

lippukunnan Instagramista @niittykarpat ja 

Facebookista Limingan Niittykärpät. 

Tiina 

Etsin hyvän retkeilypaikan viikonlopuksi ja 
lähden kavereideni kanssa retkelle maas-
toon. 

Pihalla kuitenkin sataa ja on kylmä… Jään 
kotiin nukkumaan lämpimään. 
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Tyrni 2018 - Pohjanmaan Partiolaisten syys-pt -kilpailut Vaasassa  

En ollut koskaan osallistunut partiotaitokisoihin. Tai, no, mitä nyt olin ollut mukana rasti-

henkilön asemassa. Ja sillonkin vain Päkmällä. Tämä oli siis jotakin aivan uutta minulle. Toki 

tiesin ennalta jotain partiotaitokisoista, tavoista ja menettelyistä. Lopputulos osoittautui 

odotusten arvoiseksi, ja paremmaksikin. 

Olimme suunnitelleet kisoihin osallistumista samoaja- ja tarpojaporukalla jo pitkään, kisa-

vartioitakin oltiin rukattu varsin runsaasti. Kisakokouksessa minut valittiin kilpailu-

vartiomme vartionjohtajaksi, enkä aluksi tiennyt, mitä kaikkea siihen sisältyy. En ollut kos-

kaan ilmoittanut vartiotani mihinkään Kuksan kautta, ja nyt tämäkin tuli kokeiltua. 

Sarjankin ilmoitin oikein, punaisen, vaikka sainkin aluksi ummikkona kysellä, mitä se mei-

naa. Ilmoittautuminen meni kuitenkin ilmeisesti läpi, sillä 9. syyskuuta suuntasimme 

vartiomme, Keitoksen (numero 208), sekä viiden muun Niittikärppävartion kanssa Vaasaan 

kohti Tyrni 2018 -syys-pt -kisoja. Matkan taitoimme mukavasti henkilöautoilla matkalla 

musiikkia kuunnellen. Matkalla pysähdyimme kerran haukkaamaan iltapalaa noin puoli-

matkassa kohti Vaasaa. 

Perille saavuttuamme ilmoittauduimme kilpailun järjestäjille, ja majoituimme kisakeskuk-

seen, joka sijaitsi aivan Vaasaan keskustan tuntumassa. Teimme vielä viime hetken 

valmisteluja, joiden jälkeen olikin yöunien aika. Tai viimeistään silloin, kun kaikki olivat hil-

jentyneet. Siihen tosin meni hiukan aikaa. 

Aamulla heräsimme aikaisin, söimme aamiaista ja jätimme loputkin kilpailun kannalta tur-

hat tavarat kisakeskukseen. Pian tämän jälkeen oli kilpailun avaus ja lähtö, jonka jälkeen 

meidät kuljetettiin busseilla ensimmäiselle rastille. Bussissa kertasimme vielä vartiomme 

kanssa merimerkkejä. Tuosta kertauksesta olikin myöhemmin käytännön hyötyä. 

Ensimmäinen rasti oli käsityörasti. Valmistimme kopion Vaasan Metsäveikkojen purjealuk-

sen pienoismallista. Tai ainakin jotain lähelle. Sanotaanko vaikka, että kyllä se ainakin 

malliaan muistutti… 

Seuraavalla rastilla oli vuorossa parisuunnistusta, emmekä parini kanssa eksyneet. Ja har-

hailimmekin vain hiukan. Tämän jälkeen tunnistimme vieraita kieliä eri kappaleista 

“Eurovision” -rastilla, jota seurasi yksi kolmesta kilpailun ensiapurastista. EA:n jälkeen siir-

ryimme hyvin ansaitulle lounasrastille, jossa keittelimme Kala-Jannelle soppaa. Lopputulos 

olisi ollut arvostelun jälkeenkin vielä syötävässä kunnossa, mutta kukaan ei halunnut sitä 

keittoon lentäneen ja sinne kuolleen ampiaisen takia. 

Toisen EA-rastin jälkeen alkoivat harharetkemme. Selvisimme kuitenkin (lähes) kommel-

luksitta pulmapelirastille, jonka jälkeen vedimmekin (ainakin omasta mielestämme) 

epäselvän kartan takia muutaman kilometrin ylimääräisen lenkin, jonka loppupuolella löy-

simme itsemme Ru/Ha:n rastilta. Siis sellaiselta, joka ei todellakaan edes kuulunut oman 

sarjamme rasteihin. 
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Mutta, vastoinkäymisistä emme lannistuneet (liikaa) ja jatkoimme sitkeästi eteenpäin vä-

lillä pysähdelle, ja loppujen lopuksi saavuimme yörastille, joka omasta mielestäni oli varsin 

ankea paikka. Reunoilta metsäinen, muuten aukea, alaspäin viettävä alue, joka talviaikaan 

kaikesta sorasta ja muusta kaiken maailman roskasta päätellen on käytössä lumenkaato-

paikkana. Yörastilla meillä oli kolme tehtävää, joista kaksi saimme loppujen lopuksi 

suoritettua. Lisäksi illalla oli vuorossa vielä majoitteiden pystytys, sekä kuorolauluilta. Se ei 

kuulunut varsinaiseen ohjelmaan, mutta kun viitisentoista Niittykärppää kiipeää siirtoloh-

kareen päälle huutamaan ja hoilaamaan Elefanttilaulua, muodostuu siitä varsin pian 

ohjelmanumero. Omaan iltaani kuului lisäksi mukava ja rento juttutuokio pimenevässä il-

lassa ystävien kanssa kuuman teen äärellä. 

Olimme edellisenä iltana saapuneet yörastille sen verran myöhäiseen aikaan, että herätyk-

semme oli vasta hiukan seitsemän jälkeen. Tai, no, mitään herätystä ei ollut, ja sehän 

meinasikin aiheuttaa ongelmia. Onneksi meillä oli edes se kymmenen minuuttia aikaa, se 

riitti vallan mainiosti. 

Loput sunnuntain rasteista sijoittuivat suurimmaksi osaksi Vaasan Vaskiluodon ja keskus-

tan alueille. Ohjelmassa oli jälleen kerran ensiapua, suunnistusta (tällä kertaa salakielisen 

sanoman ratkonnalla varustettuna) sekä melomista. Tässä tulivatkin opitut merimerkit 

meillä käyttöön, ja rasti sujui vikkelästi. Viimeisen rastin Vaasan vankilan lähistöllä suori-

tettuamme siirryimme takaisin kisakeskukseen, kävimme pesulla ja siirryimme 

odottamaan enemmän tai vähemmän jännittyneinä kilpailun lopputuloksia. Tiesimme, ett-

emme tulisi voittamaan, mutta lopputulos oli vartiomme kannalta yllättävänkin hyvä. 

Ainakin minun itseni mielestä kuudes sija ei ole huono. Eikä sekään tietysti ollut kilpailun 

pääasia, ei toki! Kokonaisuutena kilpailu antoi minulle paljon uusia kokemuksia ja hyviä 

muistoja, joiden perusteella voisin osallistua uudelleenkin pt-kisoihin! Erityisesti var-

tiomme ja Niittykärppien yhteishenki jäivät mieleeni kilpailureissulta. 

Lopuksi haluaisin kiteyttää vielä muutaman asian: 

1. Vaasalaiset perinneruoat ovat outoja, mutta yllättävän toimivia! 

2. Lumenkaatopaikka voi olla samaan aikaan sekä masentava että inspiroiva ympä-

ristö, jossa voi myös nukkua hyvin. Jos siis asettaa majoitteensa hyvään paikkaan. 

Omamme olisi voinut olla alustaltaan paremmassakin... 

3. Elefanttilaulua ei voi ilmeisesti laulaa liian pitkään. (Allekirjoittanut kuuli sitä vielä 

pitkään sen jälkeen kun oli mennyt nukkumaan. Samoin muut kilpailijat, jotka joko 

pitivät siitä tai eivät). 

4. Huijausrastit ovat ärsyttäviä vain, jos ne ensin kiertää kaukaa. 

 

Vartio numero 208, Keitos, ilmoittautuu pois rastilta. 

Kirj. Joona Pengerkoski 
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