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Partsika 2019
Julkaisija Kipinäpartio ry
Päätoimittajat Samuli Silvennoinen ja Oskari Viitaharju
Painatus Digimimmi, Parkano
Digitaalinen versio www.kipinapartio.fi
Etukansi: Heittoköysi-rasti talvileiri Valkea 2019, kuvassa Siiri Koski, Miika Lintula, Niklas Kuivanen, ja Jesse
Rintala, kuva Juhani Haapakoski.
Takakansi: Susi-vartio Salamajärven kansallispuistossa toukokuussa 2018, kuvassa selin Teemu Martikainen,
Jere Heikkilä, Henri Lehojärvi, Lauri Mäkipää, Markus Kuivanen ja Lauri Potila, kuva Juhani Haapakoski.
Pääkirjoituksen/lippukuntatervehdyksen kuva: Kipinäpartion lippu Turun tuomiokirkolla Paraatissa 2010, kuva
Juhani Haapakoski.
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Terveisiä lippukunnasta
Viime keväänä seitsemän samoajaikäistämme suoritti
ryhmänohjaajakoulutuksen ja lippukuntamme johtajisto sai
merkittävän vahvistuksen vartionjohtajiin. Tarkalleen ottaen koulutus
alkoi jo syksyllä 2017, mutta toukokuussa 2018 saimme jakaa
suoritetusta koulutuksesta merkiksi kurssitodistukset ja –merkit.
Viime syksynä tuoreet vartionjohtajat aloittivat ensimmäisen kauden
varsinaisina vartionjohtajina ja siitähän se johtajuuden oppiminen
vasta todenteolla käynnistyi.
Samoajien lisäksi lippukunnan vanhemmilla samoajilla, vaeltajiksi
siirtyvillä Huuhkajilla tuli ajankohtaiseksi partiojohtajaperuskoulutus,
joka nykyisin on myös osa vaeltajaikäkauden ohjelmaa. Partiojohtajaperuskoulutus, joka tunnetaan myös PJkurssina, antaa vaeltajalle ja aikuiselle valmiudet tapahtumien ja ihmisten johtamiseen. Se antaa muodollisen
pätevyyden moniin eri partiopesteihin eli tehtäviin, kuten vaikkapa leirinjohtajuuteen. Syksyllä valmistuneet
partiojohtajat ovat lippukunnalle merkittävä tapaus, sillä edelliset uudet partiojohtajat lippukunta sai vuonna
2012. Seuraavia ei tarvinne odottaa yhtä pitkään.
Johtamiskoulutukset ovat niihin osallistuville nuorille partiolaisille aina uusia merkittäviä vaiheita partiopolulla. Ja
elämässä muutenkin, sillä koulutuksista saa paljon tietoja ja taitoja, joita voi hyödyntää myös muussa elämässä.
Myös lippukunnan aikuisille, erityisesti partiojohtajille, nämä koulutukset ovat merkittäviä rupeamia.
Ryhmänohjaajakoulutuksen järjestävät lippukunnan omat johtajat yhdessä alueen muiden lippukuntien kanssa.
Pj-koulutukset järjestää piiri, mutta lippukunnalla on suuri rooli koulutuksen ja erityisesti
johtamisharjoitustehtävän ohjaamisessa. Kokeneempikin partiojohtaja joutuu aina tiukan paikan eteen
ohjatessaan nuorta johtajaa koulutuksessa. On hyvin haastavaa antaa ohjausta riittävästi, mutta samalla jättää
riittävästi tilaa myös koulutettavan omille oivalluksille, yrityksille ja erehdyksillekin. Ehkä joutuminen kuulostaa
turhan negatiiviselta, nuoren ohjaaminen on kuitenkin mahdollisuus ja oppimisen paikka myös ohjaajalle.
Partiohan on kuitenkin aikuisille vapaaehtoistoimintaa, jossa olemme mukana osaltamme kasvattamassa lapsia
ja nuoria.
Tänä keväänä suunnataan katse myös jo ensi kesään. Seuraava piirileiri Otava 2020 järjestetään Rymättylän
Maisaaressa 22.–29.2020. Leiri on tarkoitettu seikkailijoille ja sitä vanhemmille, ja paikan nimen mukaisesti leiri
alue sijaitsee saaressa. Repolaisesta 1/2019 tarkkasilmäisimmät lukijat saattoivat bongata vihjeen siitä, miten
saarelle oikein päästään. Lippukuntamme on ollut yleensä piirileireillä mukana, joten kannattaapa olla kuulolla,
tietoa leiristä tulee syksyllä.
-Juhani Haapakoski, lippukunnanjohtaja
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Ryhmät kaudella 2018–2019
Kuluvalla toimintakaudella lippukunnassa toimi viisi ryhmää:
Omenapandat-sudenpentulauma
Akela: Sanna Törmä, Anita Niemenmaa
Laumanjohtaja: Jere Heikkilä
Seikkailijajoukkue
Haukka-, Mursumarsu- ja Jatkojohto-vartiot
Sampo: Juhani Haapakoski
Vartionjohtajat: Lauri Mäkipää (Haukka), Markus Kuivanen (Mursumarsu), Samuli Silvennoinen (Jatkojohto)
Kilpikonna-tarpojavartio
Luotsi: Taru Haapakoski
Vartionjohtajat: Henri Lehojärvi, Jere Heikkilä
Susi-samoajavartio
Luotsi: Juhani Haapakoski
Vartionjohtajat: Oskari Viitaharju, Lauri Potila
Huuhkaja-vaeltajavartio
Luotsi: Mauri Kuivanen

Henri Lehojärvi ja Markus Kuivanen samoajaleiri HuHun jälkeen suurtapahtuma Framilla Porissa. Kuva Juhani Haapakoski
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Sudenpentujen lupausretki
Torstaina 4.10.2018 starttasi seurakuntatalon pihamaalta jännittynyt seurue kohti Alkkiavuoren maisemia.
Retkueen muodostivat sudenpennut Joona, Niko, Luukas ja Jerry mukanaan ryhmän johtajat Anita, Jere, Kaj ja
Sanna sekä Juhani, Tommi, Aada, Olli ja Juha.

Lupausretki alkoi kapuamalla Parkanon korkeammalle kohdalle.
“Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja
maailmaa, toteuttaa sudenpennun ihanteita ja olla avuksi toisille” lupaus raikasi Alkkiavuoren laella.
Tällä kertaa meillä oli nuotio odottamassa
retkeltä palaajia Alkkian kodalla.
Ennen makkaranpaistoa käytettiin
vielä hetki oman makkaratikun vuolemiseen.

Teksti: Jere Heikkilä
Kuvat: Tommi Silvennoinen ja Sanna Törmä
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Talvileiri Valkea
Sunnuntai
Ensiksi kokoonnuimme kololla, jonka jälkeen lähdimme
kimppakyydeillä Erävalkeaan. Veimme tavarat
ruokailukatokseen ja sen jälkeen menimme jäälle
pilkkimään. Seuraavaksi menimme pilkkomaan
polttopuita, jonka jälkeen menimme syömään. Syömisen
jälkeen menimme jäälle ja otimme kisaa, kuka liikkuisi
nopeimmin naskaleilla. Sitten oli lipunlasku ja lipunlaskun
jälkeen alkoi iltaohjelma, iltaohjelmassa leikittiin erilaisia
leikkejä ja laulettiin. Iltaohjelman jälkeen menimme
saunaan. Saunomisen jälkeen menimme iltapalalle ja sen
jälkeen menimme telttaan nukkumaan. Aloimme
nukkumaan ja kaikilla oli kipinävuoro. Siirin kipinä meni
hyvin, Nooran kipinä meni myös hyvin, mutta Noora astui
Magen mahan päälle. Sofian kipinä meni myöskin hyvin,
mutta Sofiakin astui Magen mahan päälle.

Maanantai
Aamulla heräsimme aikaisin ja herätyksen jälkeen menimme lipunnostoon. Sitten söimme aamupalan ja sitten
alkoi aktiviteetit ja aktiviteettejä olivat: naskaleilla jäällä liikkuminen, pelastusrenkaan heitto ja myrskylyhtyjen
sytyttäminen. Lopuksi syötiin ja purettiin leiri.
MUUTEN LEIRI MENI HYVIN PAITSI KUN MAGEN MAHAN PÄÄLLLE ASTUTTIIN KAHDESTI.

Teksti: Seikkailijavartio Haukka
Kuvat: Juhani Haapakoski
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Ruokakompassi (Ruokarasti) Kompassi 2019
Mikä oli parasta rastilla?
-syöminen
-ruuanteko
-pekoni

Mitä parannettavaa?
-siisteys
-ei yhtään mitään
-kaikki

Mielipiteitä ruokakuvasta?
-ihan hirveetä!
-parempaa kuin haukoilla.
-pahaa
-mies keittiössä

Arvosanat ruokarastista
Väinö 5/5
Juho 6/5
Niko 10000 miljoonaa /5
Olli 5/5
Aatos -/5
Jesse 5/5
Sirius 5/5
Miika 4/5

Pisteytys (max 6 pistettä)
Mursumarsu 4,9 pistettä
haukat 4,8 pistettä
kisan ykkös vartio 4,8 pistettä

Yhteenveto
Spagettia kaatui maahan ja
pilkkottiin paprikaa.

Magen kommentti
Ruokarasti ei välttämättä mennyt ihan nappiin, mutta
hauskaa ainakin oli, ja eikös se ole tärkeintä.
Rastihenkilöt toisaalta antoivat 4,9/6 pistettä, joten kyllä
se hyvin pisteidenkin kannalta meni.
Teksti: Seikkailijavartio Mursumarsu
Kuvat: Markus Kuivanen
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Myrskylyhdyn käyttäminen
Myrskylyhty on laite jonka tarkoituksena on tuottaa valoa. Nimi myrskylyhty tulee lyhdyn kyvystä valaista vaikka
myrskyssä. Se valaisee palavan lamppuöljyisen sydämensä avulla. Sydämen toinen pää on öljysäiliössä ja
imee lamppuöljyä itseensä joka hidastaa sydämen kulutusta. Säiliö pitää aina tarkistaa ennen käyttöä ja täyttää
tarvittaessa. Myrskylyhtyä pitää myös puhdistaa.

Myrskylyhdyn sydämen pituutta ja
liekin suuruutta säädellään korkin
vieressä näkyvällä pyörivällä säätimellä.
Ennen sytyttämistä se täytyy säätää
sopivaksi ja tarkastaa öljyn määrä.

Kun lyhty sytytetään täytyy lasi nostaa
ylös vasemmassa reunassa näkyvällä
vivulla. Sitten sydän sytytetään tulitikulla
ja lasi lasketaan takaisin alas. Liekin
kokoa voi säätää myös lyhtyä käyttäessä.

Teksti: Seikkailijavartio MC Jatkojohdot
Kuvat: Mikael Kaskenviita
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Erävalkea
Erävalkea on lippukuntamme oma leiri- ja retkipaikka, jossa retkeillään niin kesäisin kuin talvisin. Pääasiallisina
käyttäjinä toimivat omat partioryhmämme, lähialueen lippukunnat ja partioperheet.
Erävalkea on Kipinäpartio ry:n retki- ja leiripaikka, joka sijaitsee Latosuolla, suomaisemissa kirkasvetisen
Valkeinen-järven rannalla. Läheskään kaikilla partiolippukunnilla ei ole omaa kämppää tai retkipaikkaa, ja
olemmekin hyvin ylpeitä ja kiitollisia omastamme.
Matkaa Parkanon keskustasta kertyy noin 20 km. Majalle johtavat pitkospuut metsäautotien päästä. Paikan
historia juontaa juurensa lähes 50 vuoden taakse.

Maja, vasemmalla taka-alalla puucee.

Vuonna 1968 Parkanon Partiopojat (vuonna 1987 Parkanon Partiopojat ja Parkanon Kipinät yhdistyivät
Kipinäpartioksi) ostivat valtiolta rantapalstan Valkeinen-järven rannalta. Vuonna 1970 vanhempainneuvosto
siirsi alueelle entisen Järvenmäen autiotalon, jonka paikalle pystytti Eemeli Kyrönviita. Päärakennuksen jälkeen
alueelle pystytettiin sauna, puucee ja varasto-puuvaja sekä myöhemmin ruokailukatokset ja kellari.
Alkuvuosien rakentamisen jälkeen tehtiin vain hyvin vähäistä pintapuolista ehostusta, pitkospuita laitettiin ja
risukkoa harvennettiin. Vuosina 2004–2005 Erävalkeaa kunnostettiin Leader+ -rahoituksen turvin
laajamittaisesti: pitkospuut ja majan katto uusittiin, yläpohjan eristystä parannettiin, sisällä maalattiin, keittiön ja
eteisen kalusteet sekä kaasuverkko uusittiin. Saunalle uusittiin ikkunat, ovet, lattiat, lauteet, tulisijat, kuisti ja
alimmat hirsikerrokset.
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Keittiöstä löytyy jääkaappi
pakastelokerolla sekä kaasu- ja puuliedet.

Vuosina 2007–2008 rakennettiin uusi hieno ruokailu- ja toimintakatos, joka sai kalusteet 2010. Kompostoiva
puusee nousi vuonna 2009. Viimeisimpänä on uusittu majan kuisti 2014 ja penkit tehtiin 2015. Uudet
turvallisemmat liekinvartijoilla varustetut kaasuvalot asennettiin 2016. Vuosien 2017–2018 aikana Erävalkeaan
rakennettiin uusi rakoliiteri polttopuiden säilytykseen. Liiterin rakentamiseen saimme avustusta Parkanon
Säästöpankkisäätiöltä ja Parkanon Kaupungilta. Itse rakentaminen tapahtui talkoilla sekä osana vuoden 2017
syysleirin ohjelmaa. Lähivuosina on tarkoitus tehdä seuraava peruskunnostus rakennuksille, jossa nostetaan
saunaa ylemmäs ja tämän jälkeen on vuorossa mökin oikaisu ja katon uusinta. Kunnostustyöt majalle on tehty
talkoilla, joissa partiolaisten kotijoukoilla on merkittävä rooli.
Talkoot kämpällä järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. On tärkeää, että partioperheistä
päästään ainakin toisiin talkoisiin, näin vuosittaiset siivoukset ja puutyöt sekä pienet kunnostustyöt saadaan
mukavasti ja nopeasti tehtyä ja maja pysyy hyvässä kunnossa.
Talkoot kämpällä järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. On tärkeää, että partioperheistä
päästään ainakin toisiin talkoisiin, näin vuosittaiset siivoukset ja puutyöt sekä pienet kunnostustyöt saadaan
mukavasti ja nopeasti tehtyä ja
maja pysyy hyvässä kunnossa.

Tuvan lämmitykseen on takka ja Porin
Matti Makuulavereilta löytyy tilaa 4-6
yöpyjälle ja lattialle mahtuu lisää.
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Rotomod-kajakit otettiin
käyttöön juhlaleiri Humulla
2017.

Erävalkean varustukseen kuuluu Taimen 465 –
soutuvene. Tämä vene oli alun perin toisen lippukunnalla
olleen kämpän vene, mutta kun siitä luovuttiin, veneen
sijainti vaihtui Valkeisen rannalle. Soutuveneen lisäksi
Erävalkeasta löytyy kanootteja ja kajakkeja. Neljä
inkkarikanoottia, joista kolme on tehty aikanaan
kansalaisopiston kurssilla. Kaksi Rotomod Expresso
kajakkiyksikköä hankittiin Vuorineuvos Erik Rosenlewin
säätiön avustuksella ja kolmas kajakki saatiin
lahjoituksena. Pihapiiristä löytyy myös muutama
nuotiopaikka.
Erävalkea on myös partioperheiden käytössä edulliseen
jäsenhintaan. Kesäaikana partioperheen
vuorokausivuokra on ma-to 10 euroa ja pe-su 15 euroa.
Koko viikonlopun vuokra on 25 euroa ja juhannushinta on
50 euroa. Isommalla joukolla retkeillessä ja lippukunnan
ulkopuolisille on käytössä oma hinnastonsa. Lisätietoja
antaa ja varauksia hoitaa majan isäntä Mauri Kuivanen
mauri@kuivanen.net, puh. 040 747 8675.
Teksti Taru ja Juhani Haapakoski, lähde Kipinäpartio.fi &
historiikki
Kuvat: Taru ja Juhani Haapakoski (kiuaskuva Taru, muut
Juhani)

Saunan pehmeät löylyt tarjoaa Iki-Kiukaan 13 laatikkoa kiviä.
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Susien rospuuttoretki Helvetinjärven kansallispuistoon
Retken kulku

Torstai
Retken valmistelut alkoivat kololla tavaroiden
pakkauksella, jonka jälkeen lähdimme autoilla kohti
Helvetinjärveä illan jo hämärtyessä. Aloitimme
retkemme Saarijärventieltä, josta matka kävi kohti
Luomajärveä, jossa yövyimme ensimmäisen yön.
Iltapalalla oli hurja combo, makkaraa, leipää ja
kaakaota.

Perjantai
Perjantaina herättiin hieman kylmiin olosuhteisiin, sillä pakkanen oli kiristynyt yön aikana. Aamupalalla oli, mitäs
muutakaan, kuin leipää ja puuroa. Lähdimme matkaan virkeänä ja ravittuna. Ensimmäinen pysäkki oli
Helvetinkolulla. Jätimme rinkkamme
Helvetinkolulle ja kävimme Kankimäellä
katsomassa Helvetinporttia. Sitten menimme
takaisin Helvetinkolulle valmistamaan makaroonia
juustolla ja nuudeleita sienien kanssa. Maittavan
ruokailun jälkeen lähdimme kohti yöpymispaikkaa,
jonka piti olla Isoruokejärvellä. Olosuhteet olivat
niin huonot, että emme siellä pystyneet
yöpymään, vaan päätimme taistella tiemme kohti
Haukanhietaa. Haukanhietaan saavuttuamme oli
jo myöhä ja telttojen pystyttämisen jälkeen
väsyneimmät sudet paistoivat pikamakkarat ja
menivät nukkumaan. Sen sijaan nälkäisimmät
sudet jäivät paistamaan lättyjä.

Lauantai
Lauantaina pistettiin kamppeet kasaan ja tehtiin
aamupalaa. Kävelyä ei tullut harrastettua paljoa tänä
päivänä, koska olimme jo kävelleet koko matkan. Enää
piti odottaa kyytiä.

Yhteenveto:
Overall retki onnistui hyvin ja kenellekään ei sattunut
mitään. Keli oli luminen ja liukas, mutta ei liian kylmä
(paitsi yöllä oli vilpoista). Yhteensä reissulla tuli
käveltyä 16,5 kilometriä. Tavalliseen tapaan purimme
tavarat kololla ja lähdimme kotia kohti.
Teksti: Susi-samoajavartio
Kuvat: Juhani Haapakoski
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Pestit
Hallitus (Johtajaneuvosto)
Varsinaiset jäsenet
Lippukunnanjohtaja

Juhani Haapakoski
juhani.haapakoski@gmail.com
040 574 8902

Lippukunnanjohtajan apulainen,
Valkeisen kiinteistönhoitaja,
Pestijohtaja

Mauri Kuivanen
mauri@kuivanen.net
040 747 8675

Lippukunnan sihteeri

Anita Niemenma
anita.niemenmaa@gmail.com
050 411 6800

Taloudenhoitaja,
jäsenrekisterin hoitaja,
ohjelman johtaja

Taru Haapakoski
taru.haapakoski@iki.fi
040 587 5695

Kolomestari

Oskari Viitaharju
Jere Heikkilä

Varajäsenet
Vanhempain edustaja
Kalustonhoitaja, kilpailuvastaava

Kaj martiskainen
Jesse Rintala
arra.rintala@gmail.com
045 2656891
Markus Kuivanen

Somevastaava

Lauri Mäkipää

Kaikilla lippukunnan johtajaikäisillä jäsenillä ja SRK:n edustajalla/partiotyöntekijällä on puhe- ja läsnäolo-oikeus
hallituksen kokouksissa.
Lippukunnan postiosoite
Kipinäpartio ry.
c/o Juhani Haapakoski
Myllykatu 10 A 2
39700 Parkano
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Ristikoita by Kilpikonna-tarpojavartio
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Partsika 2020
Ensi keväänä uudestaan!
Partioelämää parkanolaisittain, piiristä tai valtakunnallisesti.
Meidät löydät myös Instagramista: @kipinapartio, sekä nettisivuiltamme www.kipinapartio.fi
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