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Meri-Porin Partio ry vuonna 2021

Vuosi 2021 oli jälleen poikkeuksellinen toimintavuosi. Korona aiheutti

muutoksia ja peruuntumisia perinteisiin tapahtumiin, mm. talvileiri

peruuntui. Vuoden toiminta on ollut kuitenkin olosuhteisiin nähden

mukavan vilkasta. Keväällä ei ehditty montaakaan partioiltaa pitämään

ennen siirtymistä etäpartioon, mutta syksyllä pääsimme toimimaan jo

viikkotoiminnan osalta lähes normaalisti. Partioilloissa on noudatettu

koronaohjeistuksia ja illat ovat olleet enimmäkseen ulkona.

Lippukunnan jäsenmäärä nousi hieman vuoden aikana. Saimme taas

syksyllä perustettua uuden sudenpentulauman nimeltään Ketut. Lippukunnassa toimii viikoittain 5 ryhmää.

Sudenpentulauma Ketut, jossa on 12 sudaria. Akelana toimii Eija apunaan Ella.  Sudenpentulauma Kiiltomadot,

jossa on 12 sudaria. Akeloina toimivat Pirre ja Sanna apunaan Pinja ja Eero. Sudenpentulauma Pöllöt, jossa

on 12 sudaria. Akeloina toimivat Sini ja Jyri. Seikkailijajoukkue Ilvekset, 14 seikkailijaa, sampoina Jasmin ja

Juha. Ja Tarpojavartio Siilit, 12 tarpojaa, johtajinaan vuorottelevat Eija ja  Mari. Kaikki viikoittain kokoontuvat

laumat ja vartiot ovat täynnä, positiivinen ongelma :) Lippukunnassa toimii myös Retkipartio, joka kokoontuu

noin kerran kuussa Miikan johdolla retkeilemään. Vaeltajat kokoontuvat silloin tällöin, vj:na Riku.

Syksyn suuret tapahtumat olivat lippukunnan syysretki Yyterissä, joka toteutettiin jälleen porrastetusti

koronarajoitukset huomioon ottaen sekä lippukunnan syntymäpäivät, jotka juhlittiin kahdessa erässä Rottixella.

Reissuryhmä keräsi vuoden aikana ahkerasti matkakassaa romukeräyksellä, kirpputorimyynnillä ja

siivoustalkoilla. Reissuryhmän tavoitteena oli järjestää leirimatka Lontooseen kesällä 2021, mutta vallitsevan

koronatilanteen johdosta matka oli siirrettävä tulevalle kesälle. Toivottavasti reissuryhmä pääsee silloin matkaan!

Rottixella on tehty taas tänä vuonnakin vähän kunnostustöitä. Kesäkuussa pidettiin pihatalkoot, jossa mm.

kaadettiin pari puuta suulin ja parkkipaikan vierestä.  Rottixen pihapiiri on pysynyt siistinä ja ihana naapuri on

pitänyt nurmikon kurissa kesällä. Suuri kiitos kaikille talkoolaisille!

Vuoden alussa jäsenmäärä oli 78 jäsentä ja vuoden lopussa 88. Jäsenistä tyttöjä on 58 %  ja poikia 42 %.

Lippukunnan toimintaa pyörittää innokas, pieni joukko johtajia. Lisää aikuisia kaivattaisiin mukaan toimintaan!

Retket ja leirit tarvitsevat paljon tekijöitä toteutuakseen. Aikuinen, lähde sinäkin mukaan mahdollistamaan

hyvää harrastusta nuorille! Ota yhteyttä rohkeasti lippukuntaan tai ryhmänjohtajiin!
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JOHTOKUNTA 2022
Lippukunnan vaalikokouksessa 21.11.2021 valittiin lippukunnalle johtokunta vuodelle 2022. Lippukunnassa

on käytössä johtokolmikkomalli. Johtokolmikko koostuu Lippukunnanjohtajasta, jonka vastulla ovat hallinnolliset

asiat; Ohjelmajohtajasta, joka vastaa partio-ohjelman toteuttamisesta sekä Pestijohtajasta, joka huolehtii

koulutusasioista. Kokouksessa valittiin vuoden 2021 Johtokolmikko edelleen: Lippukunnanjohtajaksi Marjo

Gustafsson, Ohjelmajohtajaksi Tiitta Pietilä ja Pestijohtajaksi Mari Rotkus.

Lippukunnan varajohtajaksi valittiin Tiitta Pietilä.

Johtokunnan jäseniksi valittiin edelleen: Kari Tammisto, Miikka Pihlajamäki, Juha

Kivinen ja Eija Halmela. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Lilli Marila.

Johtokuntaan jäi vapaita paikkoja! Sihteeriksi valittiin uudelleen Eija Halmela ja

rahastonhoitajaksi edelleen Mari Rotkus. Kirsi-Marja Sjögren lupasi edelleen jatkaa

kirjanpitäjänä. Toiminnantarkastajina toimivat Raili Mäntylä ja Tarja Gustafsson,

varahenkilöinään Jenni Nenonen ja Nelly Laaksonen.

JOHTOKOLMIKON TERVEHDYS

Vuosi on vierähtänyt ja olemme saaneet taas kokea monta

hienoa partioelämystä olosuhteista huolimatta! Vuosi 2020 ei

ollutkaan ainoa poikkeuksellinen toimintavuosi ja koronatilanne

näyttää vaan jatkuvan, mutta onneksi tilanne ei kovasti haittaa

partiotoimintaa. Partiossa ollaan paljon ulkona ja ulkona voi

harrastaa turvallisin mielin. Ja ulkona ja luonnossa toimiminen

onkin juuri sitä parasta partiotoimintaa.

Kiitos kaikille kuluneesta toimintavuodesta! Ja suuri kiitos teille

kaikille aikuisille, jotka mahdollistatte lippukunnan toiminnan!

Uusi toimintavuosi alkaa siis edelleen koronaohjeita

noudattaen. Huolehdimme hyvästä käsihygieniasta,

turvaväleistä ja tarvittaessa käytämme kasvomaskeja. Ja

tulethan vain terveenä partioon!

Hyvää joulua! Ja hyvää alkavaa partiovuotta kaikille!

Marjo, Tiitta ja Mari

Tulevia tapahtumia 2022 

Kevät Kesä Syksy 
Ulkoilupäivä Tammileiri Syysretki 

Talvileiri Kajo Finnjamboree Lippukunnan synttärit 

Partioparaati Reissuryhmän matka Itsenäisyyspäivä 
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Suoritusmerkkejä ja

lupauksia tammikuussa

Vuoden 2020 itsenäisyyspäivän juhla piti perua

tiukkojen koronarajoitusten vuoksi tai itse asiassa

itsenäisyyspäivää juhlistettiin lipunnostolla ilman

yleisöä ja lipunnosto striimattiin kaikille

katsottavaksi. Kuitenkin, kaikki syksyn aikana

suoritetut merkit jäivät jakamatta ja uusien

seikkailijoiden ja tarpojien partiolupaukset

antamatta. Kaikki ryhmät pitivätkin vuoden aluksi

juhlavan partioillan, jossa annettiin lupaukset ja

jaettiin merkit.

Uusien seikkailijoiden lupauksenanto.

Kaverikuu –rastirata

Lounais-Suomen Partiopiiri laati Tammikuu on

kaverikuu –teemalla rastiradan kierrettäväksi

kaverin kanssa. Partiopiirin rata oli Porin

keskustassa, mutta saimme piiriltä rastitehtävät ja

pystytimme radat kaikkien meriporilaisten

kierrettäväksi Kyläsaaren seurakuntatalon ja

Rottixen pihaan. Kaikki Instagramiin kuvansa

julkaisseet kävijät saivat palkinnoksi hienon

heijastimen.

Ulkoilupäivä,

Ilvekset

Yyterissä

Suuret kokoontumiset olivat

talvella kiellettyjä. Lippukunnan

ulkoilupäivää olikin tarkoitus viettää ryhmittäin,

ryhmien omien talviretkien muodossa helmi-

maaliskuun taitteessa. Vain seikkailijat ehtivät

retkeilemään yhdessä ennen kuin jouduimme

kaikki siirtymään kokonaan etäpartioon lähes

kahdeksi kuukaudeksi. Ilvekset retkeilivät

helmikuussa Yyterissä upeassa talvikelissä.

Retkellä laskettiin pulkkamäkeä ja kokattiin ihan

itse hyvää ruokaa trangioilla.

Street O -suunnistus

Etäpartio-maaliskuun piristykseksi laadittiin

ikioma Street O – suunnistus Pihlavan kylille.

“Street O” on Turun Metsänkävijöiden kehittämä

kaupunkisuunnistusmalli, jossa rastit ovat

näkyvissä vain kartalla ja suunnistajan mukana on

kysymyslista. Kaikista rasteista on laadittu

kysymys, johon löytää oikean vastauksen, jos on

oikeassa paikassa  Kaikkien vastauksensa

palauttaneiden Pihlava Street O -suunnistajien

kesken arvottiin keväinen palkinto. Onnea vielä

voittajalle ja kiitos kaikille aktiivisille suunnistajille!

Kiiltomadot suorittivat rastiradan koko lauman voimin.
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Sudenpentujen kesän kohokohta on
Tammileiri!

Tammileiri XVIII Mestarietsivä on

Lounais-Suomen Partiopiirin

sudenpentuleiri, joka

järjestetään 9.–12.6.2022

Sauvon Ahtelassa. Tällä kertaa

Tammileirillä päästään

ratkaisemaan mitä kinkkisimpiä

salapoliisimysteereitä

mäyräkoira Pasi L. Nuuskijan

kanssa.

MPP etsii mahtavia aikuisia,

jotka mahdollistaisivat lippukunnan sudenpentujen

osallistumisen tähän upeaan partioelämykseen!

Ilmoittautuminen leirille on alkuvuodesta, mutta älä siis

ilmoittaudu leirille heti, sillä ensin tarvitaan lapsille lähijohtajat

mukaan! Saat ryhmänjohtajaltasi tiedon, kun lähijohtajat

ovat löytyneet ja leirille voi ilmoittautua!

Leirille ei voi lähteä ilman omia lähijohtajia. Lähijohtajan tehtävä

on huolehtia lapsista leirillä ja kulkea heidän mukanaan

toimintapisteissä. Voisitko sinä olla etsimämme henkilö?

Ota rohkeasti yhteyttä leiriyhdyshenkilöön tai ryhmänjohtajiin!

Lisätietoja: lpk:n leiriyhdyshenkilö Eija

(meriporinpartio@gmail.com)

Kajo siintää jo
horisontissa!

Kajo on Suomen Partiolaisten

järjestämä suurleiri, joka kerää tuhansia partiolaisia Evolle niin

Suomesta kuin ulkomailtakin. Luvassa on upea leiri, partioystäviä ja

unohtumattomia yhteisiä elämyksiä. Kajon telttakaupunki kohoaa

Evon leirialueelle lähelle Hämeenlinnaa 15.–23.7.2022. Tule

kokemaan Evon aamujen ja iltojen Kajo!

Ilmoittautuminen leirille on alkanut! Lisätietoja leirin ohjelmasta ja

hinnasta löydät Kajon nettisivuilta kajo2022.fi. Leirille voivat

ilmoittautua tarpojat, samoajat vaeltajat ja aikuiset.

Ilmoittautuminen päättyy 2.2.2022!

Lisätietoja: lpk:n leiriyhdyshenkilö Marjo (meriporinpartio@gmail.com)

Päivitä jäsentietosi!

Muistathan ilmoittaa muuttuneet

yhteystietosi lippukunnan

jäsenrekisterin hoitajalle,

sähköpostilla osoitteeseen:

meriporinpartio@gmail.com.

Voit myös tarkastaa ja päivittää

itse tietosi suoraan Suomen

Partiolaisten jäsenrekisteri

Kuksaan partion asiointipalvelun

kautta. Luo itsellesi PartioID

osoitteessa https://

asiointi.partio.fi. Myös lasten

huoltajat voivat luoda itselleen

PartioID:n. Kuksa-tunnuksia

tarvitaan mm. isompiin

partiotapahtumiin, kuten ensi

kesän Kajo ja Tammileiri,

ilmoittautumisessa.

Uusien partiolaisten huoltajat

saavat lähiaikoina ohjeet

tunnuksen luomiseen

sähköpostilla. Jos posti ei

saavu, ota yhteyttä:

meriporinpartio@gmail.com.



Partioviikko

Partioviikkoa juhlittiin tänäkin vuonna etänä.

Juhlaviikon kunniaksi Pihlavan uimahallin

pururadalla sekä Kyläsaaren pururadalla oli

kierrettävissä Seppo.io-suunnistus tehtävä-

rasteineen koko viikon.

Kiitos Tiitalle

hienosta radasta!
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13.5. SEPELI seikkailijoille ja kevätjuhla

1. Sepelissä oli hauskaa ja Kivaa. Meille annettiin tehtäviä, kuten

alkuun teimme puu nopat johon “paistoimme” kuumalla rauta

kepillä, Pakko myöntää että Juhan tarvitsi meitä hiukan auttaa.

2. Muistaakseni toinen tehtävä oli tehdä jonkinlainen puu ukko

kepeistä, jonka aika nopeasti ryhmämme kanssa teimmekin,

vaikka alkuun suunnitelma oli saada tämä pystyyn mutta

päädyimme laittamaan tämän maahan makaamaan.

3. Kolmas tehtävä oli ruuanlaittoa jossa teimme täysin itse

muistaakseni Meksikonpataa. Tämä onnistui

itse asiassa aika hyvin ja ruoka oli hyvää vaikka

hiukan jäikin syömättä.

4. Neljännessä tehtävässä meillä oli ensiapua jossa opeimme mitä tehdä jos joku on pyörtynyt tai saanut

Astmakohtauksen.

5. Viidennessä tehtävässä meidän täytyi pystyttää teltta joka ei ollut meille mikään helpoin tehtävä. Moni

asia meni mönkään mutta loppujen lopuksi saimme kaiken kuntoon ja teltan pystyyn.

6. Kuudennessa tehtävässä meidän täytyi tehdä onnistuneesti nuotio ja paistaa sillä vaahtokarkit.

Lopuksi kun kaikki ryhmät olivat saaneet tehtyä tehtävät aloimme paahtamaan vaahtokarkkeja ja makkaraa.

Illan lopuksi saimme ensimmäiset partiomerkit- ja huivit. Koko Sepeli oli todella mahtava tilaisuus vaikka

olikin vähän kuuma.

Terveisin: Kalle Ja Julius. 

Kuvassa Julius ja Kalle (Oikealla). Kuvassa

näkyy myös Juha, joka antaa meille merkit

18.5. Pöllöjen kevätjuhla

Lippukunnan kevätjuhlat

järjestettiin ryhmittäin, isoja

kokoontumisia välttäen.

Pöllöt viettivät kevätjuhlaa

Rottixella nuotion äärellä.

Juhlaohjelmassa oli leikkejä,

hienoja näytelmiä ja

letunpaistoa. Sudenpennuille

jaettiin myös kevään aikana

suoritetut merkit.
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22.5. Siilien Leiri-majakka ja kevätjuhla

Aloitimme majakkamme motocross-radan puomilta. Lähdimme

kiertämään haventojärveä. Matkalla teimme ensiapurasteja mm.

sidottiin jalasta avohaava, laitettiin käsi kantositeeseen kun se “murtui”

Ja silmään kävi joku niin ne täytyi sitoa. Ruokarastilla teimme tomaatti-

feta-pastaa ja aurinkokiisseliä. Lopuksi muistelimme partioperinteisiin

kuuluneita huutoja ja opettelimme lippukunnan huudon.

Eero

4.-8.6. HuHu-leiri

Huhu oli kaikin puolin hieno ja hauska kokemus.

Olin lippukuntamme ainoa joka oli huhulla ja sain ympäri Lounais-Suomea partiosta uusia kavereita. Mutta

asiaan, siellä oli ohjelmalaaksoja kuusi erilaista. Lempparini oli vesilaakso. Siellä oli vesiliukumäki,

subbailua ja rantapelejä. Itse tykkäsin eniten vesiliukumäestä. Se oli tehty kalliota pitkin liukumaan. Oli

huikeeta tulla sitä pitkin alas. Huhulla oli alaleirejä ja jokainen alaleiri oli nimetty jonkin suomalaisen festarin

mukaan. Mä olin oranssissa alaleirissä ja se oli Ilosaarirock. Huhulla oli joka ilta BILEET, johon kokoontui

kaikki alaleirit yhteen ja ne kesti suunnilleen yhteen asti yöllä. Itse olin niin tylsä ja menin vaan viimeisiin

bileisiin mutta se oli sitäkin unohtumattomampi kokemus. Onneksi bileiden aikaan oli snägäri auki, josta sai

makkaraperunoita (tosin nekin oli pilattu vegenakeilla) ja muita grilliherkkuja. Leirillä oli auki kokoajan Esson

baari ja berliinin munkkeja tuli syötyä ihan semmonen muutama eli noin viisitoista. Huhulla ei ollut kovin

hyvää ruokaa ja tätä mieltä olivat kaikki muutkin. Hengissä selvittiin kuitenkin. Noista ohjelmalaaksoista oli

kumminkin yksi aivan paras ja se oli lipunryöstö. Se oli totaalisen next levelille saatettu peli. Istuin ekan

erän koko ajan vankina mutta toisessa erässä vaan tuhosin toisen tiimin oman tiimini kanssa tiimivoimalla

ja nopeudella ja ennen kaikkea tärkeintä oli että voitettiin molemmat erät! JEE!! Oli

mahtavaa kokemus ja aion ehdottomasti mennä järjestämään seuraavaa Huhua.

Terkuin Ella

22.5. Kiiltomatojen kevätretki ja kevätjuhla

OLIMME ROTTIKSELLA.

SYÖTIIN LIEROPATAA.

JA TEHTIIN PUUVENEET.

JA MYÖS SAI KIIVETÄ PUUMAJAAN.

KIRJOITTANUT SOFIA LAMMINPÄÄ.
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18.-19.6.Pöllöjen yöretki

Pöllöt yöretkeilivät Mustalahden riihellä kesäkuussa. Retki oli oikein

mukava ja kaikki viihtyivät. Ja puitteet olivat hienot! Pöllöt suosittelevat

riiheä retkipaikaksi muillekin!

Olimme retkellä Mustalahden riihellä kesäkuussa. Retki kesti

yhden yön yli.

Etsittiin maasta omat kepit, joita veistelimme sileämmiksi ja

teimme niistä onget. Ongimme pieniä kaloja, jotka kyllä

päästimme takaisin veteen.

Keitimme puuroa trangialla. Grillasimme vaahtokarkkeja ja

laitoimme niitä keksien väliin.

Yön nukuimme riihessä makuupusseissa. 

Jasmin Koskinen

Terve!

Olen Jade 9 vuotta vanha. Olin

kesällä 18.6.21 retkellä. Käytiin

kalassa ja tuntui, että kaikki muut

saivat kalaa paitsi minä  

Kalassa käynnin jälkeen syötiin

illalla leikittiin ja huudettiin paljon.

Illalla puhuttiin mökkikavereiden

kanssa, että kuullaankohan Juhan

kuorsaus mökkiin? Seuraavana

päivänä tehtiin leirimerkit. Matkattiin

koko porukalla sillalle. Ja kyllähän

me sieltä poiskin tultiin, minä

ainakin Jasminin

reppuselässä 

Oli kyllä hauska reissu, käteen jäi

mitä parhaimpia muistoja. 

11.9. Kiiltomatojen retki

Reposaaren Linnakepuistoon

Syötiin lieropötkojä ja juotiin lierolitkua, sitä ennen kierreltiin

linnakepuistoa ja katseltiin paikkoja. Tehtiin myös kivilinnoja.

Terv. Anna Stenroos 8 vuotta
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26.9. Syysretki

Syysretki järjestettiin 26.9 ja reissu lähti Yyterin

virkistys hotellin edestä ja päättyi Levon

urheilumajalle. Valitettavasti retki jouduttiin

järjestämään porrastetusti maailmalla levinneen

pandemian takia, mutta sehän ei meitä estänyt

lähtemästä retkeilemään.

Sää oli pilvinen mutta, kuitenkin tarpeeksi lämmin

retkeilyyn. Retki kesti noin. 2 tuntia ja se oli oikein

mainio aika retkelle.

Retkellä oli seitsemän kylmää rastia ja kaksi

miehitettyä rastia. Rasteja oli mm. ensiapurasti,

muistipeli rasti, seikkailurata rasti ja tietenkin

ruokarasti. Kaikki ryhmät suorittivat kaikki rastit.

Lippukunta järjesti tämänkin kivan tapahtuman

jossa kaikki pääsivät pitämään yhdessä kivaa.

Tytti ja Silja

4.9. Pöllöjen Sankarimatka

Lähdimme Pomarkkuun päin puoli kahdeksan

lauantaiaamuna. Retkelle lähti minä, Elle, Jade,

Jasmin, Sini ja Jyri.

Kun olimme perillä menimme ilmottautumaan.

Sitten aika pian pääsimme lähtemään. Meidän

ensimmäinen rasti oli rakentaa linnunpönttö. Meidän

linnunpöntöstä ei tullut oikein oikean näköinen.

Onneksi pääsimme lähtemään seuraaville rasteille.

Kilpailumatka oli kolme kilometriä pitkä. Matkalla oli

paljon rasteja. Muunmuassa ensiapu, ompelua,

askartelua, kierrätystä, liikennekysymyksiä ja

kaikenlaista muuta. Kun pääsimme maaliin lopuksi oli

ruokana makaronilaatikkoa ja sai mennä ostamaan

kioskista herkkuja. Kilpailu oli meidän ensimmäinen

partiokilpailu. Päivän jälkeen meillä oli väsynyt mutta

tyytyväinen mieli. Vaikka välillä satoi vettä kaatamalla,

oli silti kivaa!

Enna Nordström
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1.-3.10. Erätaito 1 -kurssi

Perjantai 1.10.

ET ykköselle oli saavuttava klo 18:00 mennessä, lähdimme

hyvissä ajoin jotta ehdeimme varmasti ajoissa. Matka sujui hyvin ja

nopeasti, hyvässä seurassa. Alkuun jaettiin ryhmät, joiden kanssa

toimittiin kurssin ajan. Ryhmänjakojen ja muiden alkuhöpinöiden

lähdettiin kasamaan majoitteet. Majoitteiden kasaamisen ja pienen

vapaa-ajan jälkeen oli tukevan iltapalan aika, tarjolla oli partion

tyyliin makkaraa ja halukkaille myös leipää. Iltapalan jälkeen oli

pienimuotoinen koulutus jonka jälkeen oli aika suunnata

majoitteisiin. Teltassa tuttuun tapaan mussutettiin karkkia ja

naurettiin, nukkumaan piti mennä kuitenkin ihmisten aikoihin, sillä

herätys oli luvassa klo 7.30…

Lauantai 2.10.

“Komppaniassa herätyyys” raikui klo 7:30. Vaatteet päälle ja aamupalalle, hieman väsyneissä tunnelmissa

tosin. Aamupalana oli tuttua ja turvallista puuroa, puurosta vähemmän innostuneille oli tarjolla leipää sekä

asiaan kuuluvat lisukkeet. Aamupalan jälkeen jatkettiin viime iltaisia koulutuksia jonka jälkeen oli lähtö

haikille. Haikki sujui hyvin ekaan ojaan plumpsahtamisesta huolimatta… Haikilla oli tuttuun tapaan erilaisia

rasteja, tärkeimmällä rastilla eli tottakai ruokarastilla oli ruuaksi riisiä ja tonnikalaa, jotka sai valmistaa oman

mielen mukaan. Harjavallan maisemissa juteltiin mukavia ja pysähdeltiin pitämään pakollisia evästaukoja

rastejen välissä. Matkalla eteemme osui myös kyykäärme. Kun haikki oli onnistuneesti saatu päätökseen,

melko monen tunnin jälkeen, oli tarjolla pientä vapaa-aikaa. Teltassa huomattiin haikille tarkoitetun banaanin

niin sanotusti räjähtäneen reppuun, ja siitähän tyypilliseen tapaan seurasi aivan järkyttävä nauruhepuli.

Nauruhepuleista selvittiin, ainakin jotenkuten. Muutaman koulutuksen jälkeen alettiin valmistamaan

rakovalkeaa illan ruokalistassa olevaa loimulohta varten. Päivällinen ja illallinen olivat oikein maukkaita ja

niiden yhteydessä oli jutuskelua kurssilaisten kanssa. Syömisen jälkeen halukkaat saivat joko mennä

nukkumaan tai jäädä iltanuotiolle. Illan aikana onnistuimme

hukkaamaan puhelimen metsään sen etsiminen ei ehkä maailman

mukavinta puuhaaa ollut. No, puhelin löydettiin ja iltanuotiollekin

päästiin, sen jälkeen alkoikin jo väsymys painaa joten päätimme

suunnata kohti telttaa ja makuupusseja.

Sunnuntai 3.10.

Herätys oli jo tuttuun tapaan kello 7:30. Tänään onkin aika

suunnata kohti omaa kotia ja -sänkyä. Aamupala oli maittavaa ja

sen yhteydessä oli kiva jutella muiden kurssilaisten kanssa

viikonlopun fiiliksistä. Aamupalan jälkeen oli vuorossa koulutusta,

kasasimme erilaisia majoitteita. Koulutuksen ja lounaan jälkeen

olikin jo aika mennä purkamaan majoitteita. Purkamisen jälkeen

olikin jo aika lähteä kotiin.

Viikonloppu oli mukava ja siitä jäi hyvät fiilikset. 

Pinja
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29.-30.10. Ilvesten yöretki

Teimme nuotion sen jälkeen kasasimme teltan. Kun

olimme kasanneet teltan menimme sisälle. Sisällä

meillä oli musiikkitietovisa. Tietovisan jälkeen

menimme ilta toimille ja nukkumaan. Yöllä olimme

kipinässä pareittain puolentoistatunnin vuoroissa.

Aamulla teimme puunkantotelineet, sitten

pakkasimme ja lähdimme kotiin.

Eino

13.10. Kettujen retki

Meidän ryhmän nimi on Ketut, koska olemme viekkaita ja vikkeliä.

Minusta oli kiva olla retkellä Kettujen kanssa. :)

Ja oli kiva leikkiä hippaa Enäjärvellä ennen kuin lähdettiin kävelemään

Rottixelle.

Meidän mukana oleva koira oli mukava. En muista koiran nimeä. Me

käveltiin pitkospuita pitkin ja metsässä kävelimme. Metsässä on

rauhoittavaa.

Kun oltiin perillä, pelattiin peiliä ja syötiin makkaraa. Se oli tosi kiva retki.

Retki Enäjärven kunnanrannalta Rottixelle, Aslak Norrgård
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Retkipartio sieniretkellä

Retkipartio retkeili lokakuussa Ahlaisissa. Retken

tukikohtana toimi Kirkkoniitun kota. Sieniä löytykin

mukavasti ja Miikka kokkasi saaliista tuoreeltaan

maistuvaa sienimuhennosta. Toki nuotiolla

paistettiin

myös

makkaraa.

Lippukunnan syntymäpäivät

Lippukunnan 46 v.-syntymäpäiviä vietettiin tänäkin vuonna

perinteisistä isoista yhteisistä juhlista poiketen, tällä kertaa kahdella

juhlalla. Sudenpennut juhlivat syntymäpäivää omassa juhlassaan

10.11. Rottixella nuotion ääressä ja isommat partiolaiset omassa

juhlassaan 1.11. Molemmissa juhlissa noudatettiin kuitenkin jotain

lippukunnan synttäriperinteitä. Seikkailijat ja tarpojat juhlistivat

synttäreitä jätskikakulla ja sudenpennut noudattivat salaisien

lupausmenojen perinteitä. “Vanhat” sudenpennut saattoivat uudet

sudenpennut silmät sidottuina “salaiseen paikkaan” ja uudet

sudenpennut antoivat partiolupauksensa “salaisessa paikassa”,

joka oli tällä kertaa vaan eri paikassa 

Sudenpentujen

korttihaaste

Kiiltomadot halusivat tänäkin

vuonna ilahduttaa vanhuksia

joulukorteilla ja haastoivat

muut sudenpentulaumat

mukaan tempaukseen. Kaikki

sudenpentulaumat askartelivat siis

marraskuussa upeita joulukortteja toimitettavaksi

paikallisten vanhainkotien asukkaille.

Tempauksen ideoija, Pirre, toimitti kortit perille.

Viime vuonna sudenpennut osallistuivat

veteraaneille suunnattuun korttitempaukseen.
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Siilien Luovuus-majakka 27.11.

Tarpojien majakka alkoi rottikselta klo 11.Tarpojat jaettiin

kahteen ryhmään, jossa he tekivät sittemmin päivän

tehtävät. Ensimmäinen ryhmä aloitti escape roomilla ja

toinen ryhmä luovalla taiteella missä valmistettiin jokin

hyödyllinen käyttöesine. Seuraavaksi ryhmille jaettiin kartat ja

he lähtivät polkupyörillä määrättyyn paikkaan. Karttojen

takana oli valokuvaustehtävä, mikä piti suorittaa pyöräretken

aikana. Ensimmäisen ryhmän tehtävänä määränpäässä oli

tehdä lippukunnan johtajalle Marjolle syntymäpäivä loru, laulu

tai näytelmä. Sillä välin toinen ryhmä oli suorittamassa

ensiapurastia “kolari paikalla”. Kun ryhmät olivat saapuneet

takaisin lähtöpaikalle alkoivat he tehdä vastakkaista tehtävää

mitä he olivat ensiksi tehneet. Kun nämä tehtävät oltiin

suoritettu oli ruuan aika. Ruuan oli valmistanut Eija ja Mari, he

olivat myös suunnitelleet tämän uskomattoman hienon

majakan tarpojille. Ruokailun jälkeen oli aika lähteä toiselle

pyöräily reissulle ja karttojen takana oli uudet kuvaus

tehtävät. Nyt oli ykkösryhmän vuoro mennä ensiapurastille ja kakkosryhmän vuoro tehdä Marjolle

onnitteluloru. Kun ryhmät saapuivat rottikselle onnistuneilta tehtäviltä oli aika lopetella päivää. Tarpojat

tykkäsivät päivästä, vaikka varpaat jäätyivät pakkasen takia. 

Tytti

Itsenäisyyspäivä

Satakunnan alueen koronarajoituksia kiristettiin taas juuri ennen

Itsenäisyyspäivää ja perinteisiä juhlamenoja jouduttiin vähän

muokkaamaan. Juhlimme vain ulkona. Lippu nostettiin salkoon aamulla

Pihlavan kirkolla, jonne sudarit saapuivat upeana lyhtykulkueena. Uudet

seikkailijat, tarpojat ja samoajat antoivat partiolupauksensa ja kaikille

ikäkausille jaettiin syksyn aikaan suoritetut merkit.

Ketut saivat Tervetuloa partioon-, Luonnossa liikkuja-, Askartelu-, Leikki-

ja Varainhankinta-merkit. Kiiltomadoille olivat suorittaneet Partioperinne-

merkit. Pöllöt olivat suorittaneet Luonnossa liikkuja-, Arkastelu- ja Leikki-

merkkejä, sekä uudet sudarit saivat Tervetuloa partioon –merkit. Ilvekset

olivat suorittaneet Pohjoinen- ja Länsi-ilmansuuntia sekä Nikkarointi-

haasteen. Siilit saivat Luovuus-tarppomerkkejä.

Juhlassa jaettiin myös ansiomerkkejä, Tiitalle ja Marille luovutettiin

Lounais-Suomen partiopiirin Pronssiset ansiomerkit tunnustukseksi

ansiokkaasta ja aktiivisesta toiminnasta partiossa. Lipunnostoon tuotiin

Betlehemin Rauhantuli, joka jäi tilaisuuden jälkeen kirkon pihaan

haettavaksi omiin lyhtyihin. Lipunnostossa oli paikalla 73 hlö melko

rapsakasta kelistä huolimatta. Kiitos lipunnostajille ja kaikille osallistujille!



MEININKI  ……………………………..............………………………………………………………………………….  15

SUDENPENTUJEN OMAT SIVUT

OPASTA SUDARIT KUUSEN LUO

 

YHDISTÄ KIRJAIMET
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
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YHDISTÄ PISTEET



Meri-Porin Partio ry
kiittää

jäseniään, ystäviään ja tukijoitaan
kuluneesta vuodesta

sekä
toivottaa kaikille

Hyvää Joulunaikaa ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Viikkotoiminta siirtyy joulutauolle.

Partioillat jatkuvat taas viikolla 2!


