Meri-Porin Partio ry:n lippukuntalehti

KEVÄT 2013
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Meri-Porin Partio ry keväällä 2013
Lippukunnassa on 63 jäsentä, joista 62 % on tyttöjä ja poikia 38 %. Lisäksi toiminnassa on ollut mukana
vuoden mittaan aktiivisia partiolaisten vanhempia apuna partioilloissa, retkillä ja leireillä, Enkku 2015 –
ryhmän vanhempia enkkuprojektin talkoissa ja -tapahtumissa sekä Meri-Porin Partiokiltalaisia.
Toimintakaudella 2012-2013 lippukunnassamme toimi 1 sudenpentulauma, 1 seikkailijajoukkue
(2 vartiota), 1 tarpojavartio ja 1 samoajavartio.

Ikäkaudet, ryhmät ja niiden johtajat:
Sudenpennut

Kurret

Kaisa Lahtinen

Seikkailijat

Kobrat

Aatta Nyman-Seppänen

Jyrsijät+Haukka Aatta Nyman-Seppänen
Tarpojat

Maatuskat

Tatu Korkiamäki ja Lauri Lahtinen

Samoajat

Samoajat

Kaisa Lahtinen

Tänä keväänä ansioituneita lippukuntalaisia:
Kaisa Lahtinen, II-luokan Mannerheim-solki
Tiina Lahtinen, Lounais-Suomen Partiopiirin pronssinen ansiomitali

Meissä on jytyä,
pohjatonta ytyä.
Meri-Porin meininki,
aina hyvä fiilinki.
MPP!

Meri-Porin Partio ry, puh. 044 2764 800
meriporinpartio@gmail.com
www.meriporinpartio.net

MEININKI

MERI-PORIN PARTIO RY:N LIPPUKUNTALEHTI

Ilmestymispäivä: 14.05.2013, Painos: 70 kpl, Kannen kuva: Vilma, Toimitus: Marjo, Kuvitus: Seikkailijat piirsivät kesäisiä kuvia
Meininkiä varten. Lisäksi kuvia on löydetty: Lpk:n arkistosta, juttujen kirjoittajilta, vanhoista Meiningeistä sekä SP:n ja L-SP:n
nettisivuilta, Jussi Elo (paraatikuvat).
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Lippukunnanjohtajan tervehdys
Jälleen on yksi partiovuosi takana. Haluan lippukunnanjohtajana kiittää kaikkia vuoden aikana toiminnassa
mukana olleita Johtajia ja nuoria partiolaisia. Sekä erityinen kiitos niille vanhemmille, jotka ovat tulleet
lapsiensa mukana toimimaan ja samalla mahdollistamaan hienon harrastuksen nuorille.
On yksi asia, jonka haluan kaikkien jäsentemme huomioivan tulevissa partiotapahtumissa: Partiohuivi. Sitä
pitää käyttää, jotta erotumme eduksemme muusta joukosta.
Hyvää kesää kaikille ja mukavia leirikokemuksia!
Tiina Lahtinen

27.1. Uimassa - villinä veteen
Lippukunnan perinteistä talviliikuntapäivää vietettiin tänä vuonna
Meri-Porin Uimahallissa Villinä veteen –teemalla. Moni oli
ensimmäistä kertaa tutustumassa uusittuun uimahalliin, sillä
uimahalli oli juuri auennut remontin jälkeen. Uinnin jälkeen
lippukunta tarjosi pientä välipalaa uimareille. Kaikilla oli hauskaa!
Samassa yhteydessä pidettiin myös sudenpentujen
vanhempaininfo. Mukana tapahtumassa oli 15 partiolaista ja 12
aikuista.

Villinä veteen
Tänä vuonna kannustetaan kaikkia partiolaisia hyppäämään villinä veteen. Villinä veteen – on Suomen
Partiolaisten vuoden 2013 ohjelmapainotus. Vesiteemaa pyritään tuomaan esille kaikessa toiminnassa,
erityisesti retkillä ja leireillä. Villinä Veteen -teema huipentuu kesällä järjestettävään kansainväliseen
Satahanka XII –meripartioleiriin.
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Jäälyhty 2013 – Talvileiri
Tammen tilalla 16.-18.2.
Lähdimme partioleirille helmikuussa Pihlavan
kirkon edustalta. Kun olimme perillä, kävelimme
pientä mäkeä ylös päämääräämme. Kun olimme
kunnolla päämäärässä, jätimme kamamme
pressun päälle. Kertasimme kaikki yhdessä
turvallisuutta. Meille kerrottiin myös missä on
mitkäkin rakennukset. No, kertauksen jälkeen
menimme syömään. Ruuan jälkeen seikkailijat ja
tarpojat menivät pystyttämään telttaa, missä me
nukuimme. Sudenpennut menivät sisälle
nukkumaan. Kun olimme pystyttäneet teltan,
veimme sinne kamat. Sitten kokoonnuimme jälleen yhdessä leikkimään. Partioleirillä teimme myös puita
kamiinan lämmittämiseen. Olimme vuorotellen kipinämikkoina. Teltassa oli lämmin, kun sitä lämmitettiin,
mutta jos telttaa ei lämmitetty oli hyisen kylmä! Näinkin tapahtui kipinämikon nukahtaessa… Onneksi Aatta
nukkui hyvin koko ajan öisistä kommelluksista huolimatta. Olimme partioleirin aikana myös uimassa
avannossa, söimme monta kertaa ja jopa laskettelimme mäkeä vähän aikaa. Kun aikaa oli kulunut, ja oli
melkein viimeinen päivä, oli sellaiset kilpailut, missä kilpailtiin kaikenlaisia juttuja esim: Lumipallojen
heittämistä, jäänaskaleilla menoa ja köyden heittoa. Toiseksi viimeisenä päivänä oli disco. Discossa oli
kivaa ja muutenkin koko partioleiri oli monin tavoin mukava. Oli
kivaa!!!
Jutun kirjoitti Linnea Hukka, seikkailija.

Leirillä oli mukana 17 leiriläistä, 3 nuorta johtajaa ja yhteensä 10 aikuista. Kiitos kaikille leirillä olleille,
järjestelyihin osallistuneille ja erityiskiitos hyvästä ruoasta leirikeittiön pääkokille, Marille!
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24.3. Vuosikokoukset
Meri-Porin Partio ry:n ja Pihlavan Partiolaisten Tuki ry:n
vuosikokoukset pidettiin Rottixella sunnuntai-iltana 24.3.
Kokoukset eivät olleet saaneet liikkeelle kovinkaan paljon
väkeä jäsenistöstä. Kokouksissa vahvistettiin kuluvan
vuoden toimintasuunnitelma, hyväksyttiin tilinpäätös ja
käsiteltiin muitakin tärkeitä asioita. Kaikki jäsenet ja heidän
perheenjäsenensä ovat tervetulleita kokouksiin ja kaikilla yli
15-vuotiailla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa.
Vuosikokoukset ovat aina maaliskuussa, kokouskutsu
julkaistaan Satakunnan Kansassa, Rottixen ilmoitustaululla
ja lpk:n internet sivuilla. Tule sinäkin ensi vuonna paikalle
vaikuttamaan yhteisiin päätöksiimme!

31.3. Veteraanikirkko
Pihlavan seurakunnan veteraanikirkko pidettiin perinteisesti
pääsiäispyhinä. Perinteisesti myös Meri-Porin partiolaiset vastasivat
kirkkoväen kahvituksesta. Tiitan johtama talkoojoukko sai loistavia
vahvistuksia Meri-Porin Partiokiltalaisista; kerran partiolainen, aina
partiolainen - Talkooväkeä oli riittävästi ja juhla sujui oikein mukavasti.
Pullakranssi, pikkuleivät ja kahvi maistuivat juhlaväelle hyvin.
Ovimikkoina ja tarjoilijoina kahvitilaisuudessa toimivat Lotta ja Tuukka
(sekä vieraileva tähti), jotka saivat paljon kiitoksia kohteliaalla ja
iloisella käytöksellään. Kiitos kaikille mukana olleille!

Tarpojat yöretkellä
Kitukoskella 13.-14.4.
Menimme autolla Kitukoskelle, silloin vielä satoi.
Meitä lähti 5 henkeä yöretkelle. Veimme tavaramme
ensin kotaan ja hieman myöhemmin teimme ruokaa
trangioilla katoksessa. Yöretken ruokalistaan kuului
hernekeittoa, pääkalloa, sekä nuudeleita ja nugetteja.
Illalla tutkimme vielä hieman paikkoja ja menimme
nukkumaan kotaan, paitsi Tatu, joka nukkui yksin laavussa. Aamulla söimme puuroa aamupalaksi.
Menimme jäätä pitkin kosken toiselle puolelle. Loppupäivän oikeastaan vain larppasimme kosken toisella
puolen, kunnes sytytimme nuotion laavulle ja paistoimme siinä makkaroita. Olimme laavulla siihen asti että
meidät haettiin pois. Meillä oli hauskaa.
- Tuukka-Pekka Pietilä
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OMG Raumalla 20.4.2013
Tarpojien partiotaitokilpailu Raumalla, jossa oli minun eli Rikun
lisäksi Tuukka, Anton ja Tatu. Aluksi tehtävänä oli perinteisesti
puutöitä ja tällä kertaa tehtiin linnunpönttö, se oli aika hieno.
Siinä oli jalat ja pohja halki. Sen jälkeen annettiin kartta ja
mentiin eri rasteille. Toisella rastilla etsittiin ja nimettiin lintuja.
Yhdellä rastilla tehtiin ruokaa, mannapuuroa ja kiisseliä. Kaikki
toivoivat ruokarastia, koska alkoi olla jo nälkä. Ruoka ei tainnut
mennä ihan nappiin, mutta ei väliä sillä tuomareille ja meille
(ainakin minulle) maistui. Sitten oli sokkona suunnistusta ja esineiden tunnistelua. Morsetusrasti oli
hankala, mutta silti pärjättiin. Oli myös arviointirasti, jossa arvioitiin mm. ämpärin tilavuutta, ämpärin painoa
ja viimeinen: arvioi 3 metriä ja heitä pallo siihen. tuloksemme oli 3 metriä 70 senttimetriä. Viimeinen rasti
oli haastava. Maassa oli merimerkkejä ja tehtävänä oli mennä niiden näyttämää tietä. Emme tienneet
merimerkeistä yhtään mitään. Suoritimme rastin näin: Tatu näytti tietä ja me seurasimme häntä.
Pujottelimme rastit vain jotenkin. Kun pääsimme maaliin, olimme iloisia ja aloimme syömään ja meidät
haettiin kotiin.
Tämän tekstin kirjoitti Riku.

Partioviikko 22.-29.4.
Partioviikko on vuosittainen tapahtumaviikko. Silloin partio näkyy ja
kuuluu tavallista enemmän. Partioviikolla esitellään partiotoimintaa
sekä pidetään partiolaisten omia juhlia ja tapahtumia, kuten
partiotaitokilpailuja ja Yrjönpäiväjuhlia sekä vietetään partiolaisten
kirkkopyhää. Partioviikko on aina se viikko huhtikuussa, jolle
Yrjönpäivä (23.4.) osuu. Yrjönpäivänjuhlassa jaetaan usein
ansiomerkkejä ja kerrataan Pyhä Yrjön legendaa. Usein partioviikolla
järjestetään myös partioparaateja eri puolilla Suomea. Partioviikolla
myös partiolainen näkyy, partioasua tai partiohuivia käytetään
kouluissa ja työpaikalla.
Tänä vuonna Partioviikkoa vietettiin teemalla: 100 % partiolainen.
Partio on vastavoima “Miks mun pitäis” ja “Ei kuulu mulle” -asenteille.
Partio on nuorten järjestö nuorille. Joka viides suomalainen on tai on
joskus ollut partiossa. Partioviikolla haluttiin tuoda näkyvästi esiin, että
meitä partiolaisia löytyy Suomessa ihan kaikkialta, tv-kuuluttajista,
pörssiyhtiön hallituksista, kaupan kassalta, joka paikasta. Partioviikon
Facebook-tapahtumasivulle kerättiin kuvia partiolaisista ympäri
Suomen.
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AHDIN VALTAKUNNASSA – Sudenpentu- ja seikkailijakisat 27.4.2013
Olimme Harjavallassa partiokisoissa. Menimme sinne Kaisa
Lahtisen kyydissä. Kun pääsimme Harjavaltaan, jouduimme
odottamaan noin puoli tuntia kisan alkua. Joukkueessamme oli
Onni Kuusisalmi, Ella Lindström, Viivi Nurminen ja saattajana Kaisa
Lahtinen. Kisojen aloitustehtävänä oli tehdä Ahti tai Vellamo.
Rasteja oli kahdeksan. Ilma oli hyvä. Seuraavaksi oli muistitehtävä.
Jouduimme myös työntämään kätemme “ällöttävään”
liisterimönjään. Yhdellä rastilla teimme voileivät. Viimeisellä rastilla
ongimme. Kannattaa tulla ensi vuonna mukaan. KIVAA OLI!!!
Tekijät: Viivi Nurminen 10.v ja Ella Lindström 10.v

Yrjönpäiväjuhla 22.4.
Yrjönpäiväjuhlaa vietettiin Rottixella iltanuotion merkeissä.
Juhlassa laulettiin ja leikittiin, kuultiin tarina Pyhästä Yrjöstä ja
lohikäärmeestä ja jaettiin tietysti kevään aikana suoritetut
merkit. Sudenpennut ja seikkailijat olivat iloisia saadessaan
lisää merkkejä partiopaitoihin kiinnitettäväksi, mutta myös
tarpojien kasvot syttyivät hymyyn heille ojennettujen Leiritarppo-merkkien ansiosta. Sudenpennut olivat olleet todella
ahkeria ja suorittaneet kevään aikana nuotio-, kotikokki-,
leirikokki-, luonnontuntemus- luonnossa liikkuja- ja Syty
Partioon -merkit. Seikkailijat olivat olleet myös ahkeria ja
saivat Uinti- ja Hätäensiapu-merkit ilmansuuntamerkkien
lisäksi. Kobrat suorittivat kevään aikana Etelän ja
Jyrsijät+Haukka-vartio Itä-ilmansuunnan. Juhlassa myös
annettiin juhlallisesti partiolupauksia ja jaettiin myös
syksyn suoritusmerkkejä niille, jotka eivät olleet
Itsenäisyyspäivän juhlassa paikalla. Suomen Partiolaiset
ovat myöntäneet Kaisalle II-luokan Mannerheim-soljen,
jonka johdosta Kaisalle ojennettiin juhlassa kunniakirja.
Yrjönpäiväjuhlan kruunasi makkaran paisto nuotiolla.

Yrjönpäiväjuhlassa laulettiin
ja oli hyvä meininki. Samalla
kaikille jaettiin merkit.
Myös paistettiin makkaraa
ja juotiin mehua. Tuli kuuma
kun leikittiin hippaa Onnin ja
Veetin kanssa, oli kivaa.
- Sylvi

Yrjönpäiväjuhlaa vietettiin koleassa säässä ja paikalla oli
mukavasti porukkaa. Osa kavereista paleli, mutta onneksi
minulla oli toppatakki päällä, eikä tullut kylmä. Laulaminen
ja puheet oli mielestäni tylsää, mutta grillaaminen oli
mukavaa. Onnistuin grillauksessa niin hyvin, että sain
maailman parhaan makkaran! - Siiri
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Suuri Iltanuotio ja Paraati 4.-5.5.
Kun pääsimme perille Turkuun veimme tavaramme
majoituspaikkaamme. Sitten meillä oli tunti vapaaaikaa. Sen jälkeen lähdimme kävelemään kohti
Varvintoria, jossa iltanuotio pidettiin. Iltanuotiolla oli
mukavaa me lauloimme ja nousimme ylös marssimaan
aina kun rumpu alkoi soida. Sen jälkeen kirjoitimme
lappuun jotain kivaa ja laitoimme sen puhalletun
ilmapallon sisään ja heitimme ilmaan, sitten otimme eri
ilmapallon ja räjäytimme sen katsoimme mitä lapussa
luki. Iltanuotio kesti 2 tuntia ja sen jälkeen menimme
takaisin majoituspaikkaamme. Söimme iltapalan ja
menimme nukkumaan. Aamulla pakkasimme
tavaramme ja valmistauduimme paraatiin.

Kuva: Lounais-Suomen Partiopiiri / Jussi Elo

Olimme aivan kylmissämme kun odotimme
vuoroamme lähteä marssimaan, lopulta sen aika koitti
ja marssi sujui hyvin. Sen jälkeen haimme tavaramme
ja kävimme syömässä Hesburgerissa ja koti matka
alkoi.
Kuva: Lounais-Suomen Partiopiiri / Jussi Elo

Emilia
Paraatiin osallistui tänä vuonna
ennätysmäärä partiolaisia.
Turkuun kokoontui viileästä
säästä huolimatta lähes 4000
lounais-suomalaista partiolaista,
101 lippukunnasta. Partioparaatia
edeltäneenä iltana, piirin
ensimmäiseen Suureen
iltanuotioon osallistui 1200
partiolaista. Iltanuotiolla
lanseerattiin piirille huuto:
Meri, metsä, hyvä meno,
moni hauska, hyvä teko,
L-SP:stä kaiken saat,
perinteet ja laajat maat,
joka kerta parhaas tee,
yhteen kuuluu äl äs pee!

Kuva: Lounais-Suomen Partiopiiri / Jussi Elo
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Seikkailijoiden SEPELI 11.5.
Lauantai-aamuna Meri-Porin koululle kokoontui pieni, mutta sitäkin innokkaampi joukko seikkailijoita
sepeliin, seikkailijapeliin kertaamaan vuoden aikana opittuja taitoja. Päivän aikana vartiot seikkailivat Mikä
Mikä Maassa auttaen kadonneita poikia ja Helinä-keijua: he ylittivät Villin kosken A-pukilla, auttoivat
merirosvoja hädässä, heittivät pelastusköyttä kapteeni Koukun satamassa, veistelivät kiehisiä
intiaanikylässä ja tekivät maittavaa ruokaa trangialla. Kaikki selviytyivät tehtävistä oikein hienosti ja
suunnistus sujui hyvin. Mari vastasi sepelin toteutuksesta PJ-työnään.

Kobrat 1 -vartio Mikä MIkä Maan Villi-koskella
rakentamassa ylitysvälinettä Jarin opastuksella.

Kobrat 2 (Jyrsijät+Kobra) Laguunissa merirosvojen luona,
Aatta ja Kaisu testasivat seikkailijoiden ensiaputaitoja.

Todella hauskoja
toimintapisteitä!
– Rita
Tosi kivoja rasteja!
Todella hauskaa! – Lotta
Tehkää uusiksi! Oli kivaa! - Ville
Kivaa oli! – Nico
Ihan kiva. Tehdään tällaisia lisää.
– Emilia

Kanapata ja couscous valmistuu näppärästi trangialla.

Kesäretki 29.-30.6. - KAIKKI MUKAAN!
Tänä vuonna ei järjestetä perinteistä lippukunnan kesäleiriä, sillä aika moni meistä osallistuu kesän
suurille leireille, Mikä Mikä Maa –Tammileirille tai SP:n Satahanka-leirille. Mutta, koska kesällä on kiva
leireillä myös tuttujen partioystävien kanssa, järjestämme hauskan kesäretken Isokarin tilalla,
Lampaluodossa. Retken hinta on 10 €. Lue lisää tiedotteesta ja ilmoittaudu osoitteessa
www.meriporinpartio.net. tai tekstiviestillä lpk:n numeroon 044 276 4800. TERVETULOA!
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Sudarien omat sivut

HIH HIH…
Kilpikonna, jänis ja orava pelasivat korttia. Pian heille tuli jano ja
pelikorteilla katsottiin kuka lähtisi kauppaan limpsaa hakemaan. Pienin
kortti tuli kilpikonnalle ja sen oli lähdettävä. Kilpikonna viipyi ja viipyi.
Jäniksen ja oravan suuta kuivasi. Jo tunti oli kulunut.
- Jos kilpikonna ei kohta tule limpsapulloineen, niin emme ota sitä enää
peliin mukaan, tuumivat jänis ja orava.
Silloin kuului eteisestä ääni: - Jos alatte haukkua, niin en lähde ollenkaan.

Mitä yhteistä on kalalla ja Peter Panilla? -Molemmat pelkäävät koukkua.
Mita eroa on mustilla ja kirjavilla kanoilla? -Musti on koira.
Mikä on hitauden huippu? -Kun etana jarruttaa kaarteessa.
Miksi orava ei osannut ratkaista sanaristikkoa?
-Siinä oli sille liikaa pähkinää purtavaksi.
Mitä kärpänen sanoi lennettyään hevosen suuhun? – Nyt olen turvassa.
Oletko kiltti eläimille? – Kyllä vain. Aina kun näen hyttysen, taputan sitä
selkään
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Labyrintti
Löydä tie jäätelön luo.

Aurinkoista kesää kaikille!

TULEVIA TAPAHTUMIA
Kesällä on tiedossa mukavaa partiotoimintaa: Mikä Mikä Maa -Tammileiri 6.-9.6. (ilmoittautuneille),
Enkku 2015 -ryhmällä on luvassa aktiivista toimintaa, kansainväinen Satahanka XII -meripartioleiri
29.7.-5.8. (ilmoittautuneille) sekä kesällä järjestetään myös lippukunnan oma kesäretki 29.-30.6.,
jonne ilmoittautuminen on käynnissä. Seuraa ilmoittelua! www.meriporinpartio.net

MIKÄ MIKÄ MAA –TAMMILEIRILLE LÄHTIJÄT!
Teltanpystytysharjoitukset Meri-Porin markkinoilla la 25.5. Kokoonnutaan Pihlavan torilla klo 09. Säänmukainen vaatetus ja huivi kaulaan!

Enkku 2015 on
mukana Meri-Porin
markkinoilla 25.5.
Käy ostoksilla ja
tue ulkomaanmatkaprojektia!

LA 18.5. on POP UP -ravintolapäivä. Enkku 2015
pitää lettu-kahvilaa Pihlavan torilla klo 12-15.
TERVETULOA HERKUTTELEMAAN!

Päivitä jäsentietosi!
Muistathan ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi
jäsenrekisteriin. Voit tarkastaa ja päivittää itse
tietosi Suomen Partiolaisten jäsenrekisteriin
osoitteessa www.partio.fi.
Voit ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot myös
lippukunnan jäsenrekisterin hoitajalle,
sähköpostilla osoitteeseen:
meriporinpartio@gmail.com.

Enkku 2015 -projekti!
Enkkuryhmä kerää varoja vuonna 2015
tapahtuvaa matkaa varten. Jos sinulla on
tiedossasi hyviä työtehtäviä tai sinulla on
loistavia varainkeruuideoita, niin ilmoita
siitä Enkku-ryhmälle!
Postia voit laittaa osoitteeseen
meriporinpartio@gmail.com tai ota
yhteyttä suoraan Tiittaan!
(tiittariitta(at)gmail.com)

Nähdään syksyllä taas!
Ilmoittautuminen uudelle toimintakaudelle on kirkolla 20.8. klo 18 – 19.

o

