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TOIMITUKSEN SANA
Ajankohtaisia asioita, ajatuksia ja tapahtumia pohtiessani nousi ensimmäiseksi asiaksi mieleen korona.
Korona on vaikuttanut nyt meidän kaikkien arkeen tavalla jos toisellakin. Väistämättä lähes päivittäin
tulee törmättyä tähän sanaan tai vähintäänkin siihen miten tämä on vaikuttanut jokapäiväiseen
elämäämme.
Löysin artikkelin Partio.fi-nettisivulta, jossa kerrotaan, että partioharrastus säilytti vetovoimansa
koronasta huolimatta. Artikkelissa oli haastateltu Suomen Partiolaisten puheenjohtajaa. Lyhyesti
tiivistettynä artikkelissa kerrotaan, että osallistujakatoa ei partiossa näkynyt ja, että toiminta on
jatkunut joustavasti poikkeuksellisista oloista huolimatta. Partio on sellainen harrastus, että sitä
halutaan harrastaa ympäri Suomen ja kaikenikäiset. Artikkelissa halutaan myös kiittää kaikkia
partiotoiminnan tekijöitä.
Lukiessani artikkelia, silmiini pisti erityisesti lause: ”Partion luontainen monipuolisuus, toiminta ulkona
sekä partiossa opittu toimeen tarttuminen ja ratkaisukeskeisyys uusissa tilanteissa ovat lisäksi luoneet
hyvä valmiudet tällaisiin aikoihin…”. Erityisesti ajatuksia herätti kohta ”partion luontainen
monipuolisuus”. Pyöritellessäni tätä lausetta mielessä, nousi mieleen monet kymmenet kysymykset
ystäviltä, sukulaisilta, puolitutuilta, että mitä siellä partiossa sitten oikein tehdään. Retkeillään
metsässä? Opetellaan sytyttämään nuotio? Opetellaan solmuja? Ja monia muita erilaisia, yksittäisiä ja
aika rajattuja kysymyksiä. Todella moneen näistä olen vastannut aina kyllä, tottahan se on. Pohtiessani
tätä jonkin aikaa, tulin vaan siihen tulokseen kerta toisensa jälkeen, että partio on todella monipuolinen
harrastus ja, että en osaisi antaa kenellekkään uteliaalle tarkkaa vastausta siitä mitä partio harrastus
pitää sisällään tai mitä siellä tehdään. Etenkin tämä korona aika ja ryhmien toimintaa etänä
seuranneena, olen huomannut kuinka monipuolinen, mahdollisuuksia antava, kasvattava, haastava…
harrastus partio on. Ollaan lähellä ja etänä, kaupungissa ja metsässä, toimitaan ohjeiden mukaisesti,
mutta tarvittaessa sovelletaan, opetellaan arkisia asioita, kasvetaan, luodaan ystävyyssuhteita,
kehitytään… Lista on loputon.
Mikä muu sana kuin monipuolisuus voisi kuvata harrastustamme paremmin?
Artikkelin ”Partioharrastus säilytti vetovoimansa koronasta huolimatta”, voit lukea kokonaan Partio.finettisisvuilta.
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partioharrastus-sailytti-vetovoimansa-koronasta-huolimatta/
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Kaudenavaus 25.8.2021
Nastapartion Kaudenavaus pidettiin perinteisesti Luomaniemen leirikeskuksessa elokuun 25.
päivänä. Kautta oli avaamassa tasan 100 partiolaista, joita sateinen keli ei yhtään tuntunut
haittaavan. Korona rajoituksien takia tapahtuma piti järjestää niin, että ryhmät eivät olisi toistensa
kanssa tekemisissä. Joten Luomaniemen alueella oleville rasteille lähdettiin omissa ryhmissä ja
jokainen ryhmä lähti matkaan 15 minuutin välein. Rastin pitäjinä toimivat Tarpojat sekä Samoajat.
Ryhmienjohtajat kulkivat omien ryhmiensä kanssa rataa läpi. Erilaisia rasteja oli viisi, joista
jokainen liittyi Pyhän Yrjön tarinaan. Rastien lisäksi Lippukunnanjohtajalla sekä Kajo Asiamiehellä
oli omat pisteet, joissa esiteltiin huoltajille partiota yleisesti sekä ensi kesän Finnjamboreen Kajo
leiriä.
Kiitos kaikille avaukseen osallistujille sekä suuri kiitos järjestäjille sekä rastin pitäjille.

Sankarimatka Sudenpentukisat
Sankarimatka Sudenpentukisat järjestettiin Siikaniemessä 29.5.2021. Alun perin Hämeen
partiopiirin kisat piti järjestää 8.5.2021, mutta kisat jouduttiin perumaan Koronan takia. Hieman
ennen kisojen perumista piiri ilmoitti, että kisojen materiaalin voisi tilata etäpakettina ja
lippukunnat tai aluejärjestöt voisivat järjestää kisat pienempinä tapahtumina. Nastapartion Akelat
päättivät tilata materiaalin ja järjestää kisat Nastapartion omille Sudenpentulaumoille. Joukkueita
oli yhteensä viisi: Karjujengi, Pandat, Voittamattomat kakarat, Tiikerit sekä Eräjormat.
Kisat alkoivat lauantaina klo. 9:00 aloitus tehtävällä BP majan pihalla, jossa joukkueilla oli 45min
aikaa rakentaa linnunpönttö. Aloitus tehtävän jälkeen joukkueet hajaantuivat Siikaniemen metsiin
suorittamaan rasteja. Rasteja oli yhteensä 11, joissa testattiin Sudenpentujen luonnontuntemusta,
ensiaputaitoja, yhteistyötaitoja sekä päättelykykyä. Kisojen maali ja samalla viimeinen tehtävä oli
Sankariviitta, jossa joukkueet leikkasivat ja ompelivat joukkueelle viitan ja postasivat joukkueesta
kuvan kisojen Instagramiin.
Akelat ja ryhmänjohtajat toimivat päivän aikana joukkueiden saattajina ja samalla rastien pitäjinä.
Tästä syystä kisoilla ei ollut virallista voittajaa, koska ei voitu taata ei jokaista joukkuetta
arvosteltiin samoilla kriteereillä. Onneksi tämä ei haitannut ketään ja sudenpennut viettivät
mukavan päivän kisaillen.
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Kakkukisat
Nastapartion kakkukisat järjestettiin poikkeustilanteen takia hieman eri tavalla kuin
normaalisti. Kakut tehtiin ulkona ja yhtä kakkua sai olla tekemässä vain tietty määrä
partiolaisia. Kakkujen arvostelu tapahtui Google Formsin kautta. Raatina toimivat
lippukunnan jäsenet perheineen, jotka saivat äänestää mieleistä kakkua kuvien ja
tekstien perusteella. Lisämateriaalia, kuten videoita, oli mahdollista katsoa Google
Drivesta. Varsinaisten äänien lisäksi joukkueiden oli mahdollista kerryttää lisäpisteitä
ennalta määrätyn ohjeen mukaisesti. Lisäpisteitä sai esimerkiksi silloin, jos kakku oli
gluteeniton, se syötiin kokonaan tai kakku tehtiin kokonaisuudessaan ulkona.
Kakkukisaan osallistui yhteensä 16 joukkuetta. Nallepartiolaisten ja sudenpentujen
sarjassa oli 4 joukkuetta, kun taas seikkailijoiden ja loppujen ikäkausien sarjoissa oli
molemmissa 6 joukkuetta. Joukkueet tekivät mitä hienoimpia kakkuja, joiden
inspiraationa toimi jokin partiolaulu. Suosittuja lauluja olivat esimerkiksi Meill` on
metsässä nuotiopiiri ja Räiskäle.
Ääniä annettiin yhteensä 103 kpl, joka on aivan huikea määrä! Jännitystä kisaan
toivat lisäpisteet, jotka loppujen lopuksi usein ratkaisivatkin kisan voittajat.
Nallepartiolaisten ja sudenpentujen sarjassa voittajaksi selviytyivät Kameleonttitytöt,
jotka saivat yhteensä 43 pistettä. Kameleonttitytöt saivat myös kaikista kakuista
eniten ääniä 37 kpl.
Seikkailijoiden sarjan voitti joukkue Metsähiiret 1. He saivat 27 pistettä.
Viimeisessä sarjassa pistetilanne oli erityisen tiukka. Lopulta kuitenkin Sudet
voittivat sarjan 29 pisteellä.

Kakkukisan voittajat julkaistiin videolla, jossa myös arvottiin pääpalkinnon voittaja
kaikkien voittaneiden joukkueiden seasta. Pääpalkinto oli tänä vuonna erityinen.
Jokainen kakun tekijä sai nimittäin 35 € arvoisen lahjakortin lippukunnan
järjestämään retkeen tai tapahtumaan. Arpa suosi tällä kertaa Metsähiiret 1
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joukkuetta. Jokainen voittanut joukkue sai vielä itselleen kunniakirjan. Onnea vielä
jokaiselle voittajalle!

Kiitos kaikille osallistujille ja äänestäneille! Oli mielenkiintoista ja opettavaista
päästä järjestämään kisoja uudella tavalla. Kakkukisojen lisämateriaalia, kuvia,
videoita ja tekstejä on edelleen nähtävissä Drivessa. Käy kurkkaamassa, jos jäi
kiinnostamaan. 😊
https://drive.google.com/drive/folders/1wxzi1s8qgdmZk7WLWFwK6tTQKcDBZQgJ?usp=sharing

Julia

Kuvat voittajien kakuista. Vasemmalla Metsähiirien kakku ja oikealla ylhäällä Susien
ja alhaalla Kameleonttityttöjen kakku.
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Koro soi, Polvijärven päreen polttajien kesäleiri 18-22.6.2021
Kesäni kohokohtiin on pienestä asti kuulunut reissu Polvijärvelle, Pohjois-Karjalaan. Talvella sain
mieleeni tutkia olisiko Polvijärvellä partiotoimintaa ja pian löysinkin Polvijärven päreen polttajien
nettisivut ja Instagramin. Olin innoissani ja rupesin välittömästi seuraamaan heidän toimintaansa.
Kesän lähestyessä vastaani tuli mainos kesäleiristä, ajankohta sopi mökkireissun päälle ja pienen
epäröinnin jälkeen ilmoitin itseni vieraan lippukunnan kesäleirille, pelkän some mainoksen
pohjalta. Olin samalla kauhuissani ja innoissani, en tiennyt yhtään mitä odottaa ensimmäiseltä
lippukunnan kesäleiriltä, etenkään kun kyseessä oli uusi lippukunta. Kirjoitin leirin mittaa ylös
ajatuksia ja tekemisiämme, tässä pala niistä.
18.6
12.00 vartio ikäiset saapuivat leirialueelle
Koronniemeen. Leiri alkoi paikkoja katsomalla ja
jakautumalla savuihin. Savuissa rakensimme
ruokapaikat. Pölkky maahan, toinen viereen, pian
oli valmiina tuolit ja pöydät. Teltat nousivat
nopiaan alueelle päivä juoman jälkeen. Omassa
savussani pidimme myös esittelyt, ja sain pian
johtajalta kunnian olla myös savun johtajistoa.
Savuille keksittiin huudot. Oman savuni, jonka nimi
oli Kitara huuto kuuluu seuraavasti "Kitara soi".
Savun sanoin lyhyt ja ytimekäs.
Ennen päivällistä pelattiin leiriläisten kesken
lipunryöstöä. Ruokana makaroonimössöä, ja vieläpä
soijarouheeseen!!
Sudenpennut saapuivat leiriin kello 18.00. Kesäleirin
avajaiset pidettiin ison notskin ympärillä, nostimme
Suomen lipun ja PPP:n oman lipun salkoon.
Avajaisissa perinteet korostuivat, kun alkuun
käteltiin leirin johtajaa vuoron perään, sekä
kuljettiin leiriportista. Nuotion luona viime leirin
viimeiseltä nuotiolta otettu hiili laitettiin leiri
nuotioon kuvastamaan leiritulen
sammumattomuutta. Koro soi leirin lopulla,
viimeiseltä nuotiolta otetaan taas hiili talteen
seuraavaa leiriä varten. Leirin avajaiset päättyivät
PPP:n omaan huutoon.

Pian olikin aika iltapalan, leipää ja lämmintä kaakaota. Nam, ei voi muuten makuja kuvailla.
Iltapalan jälkeen sain kutsun suunnittelemaan savujen johtajien kanssa huomispäivää, heti siis
johtohommiin. Pian oli leirin aika hiljentyä unille.
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19.6
Tööttööt kuuluu ääni auton ratin takaa, on
aika ensimmäisen leiriaamun. Aamupalan
kautta nostamme lipun. Ohjelmassa on
leirimerkin askartelu. Valmistamme
yllätysmunan yllätyskuorista rytmimunat,
joiden kylkeen saa kirjoittaa leirin nimen.
Rytmimuniin laitetaan narut, jotta ne voi
laittaa huiviin roikkumaan. Aiempina vuosina
leiri merkkejä on tehty mm.
kierrätysmateriaaleista, puupalikoista,
sukkahousuista, puunapeista, sekä
taikataikinasta.
Lounaan jälkeen alkoi ensimmäinen päivä
ohjelma, joka vartsuilla (vartio ikäisillä
partiolaisilla) on pelaamista. Leirillä vapaaaikoina pelattu lipunryöstö jää hetkeksi
tauolle, kun mukaan tulee puks -peli.
Pelaamme kaksi erää, jotka molemmat
päättyvät Kitara savun voittoon, Rumpu savun
jäädessä toisiksi.
Päivän toisena ohjelmana meillä vartsuilla oli
melontaa, joka osoittautui seikkailijaikäisten
mielipuuhaksi. Pitkän odottelun jälkeen, myös
me vanhemmat (kirjoittanut samoja uusien
tuttavuuksien kanssa) pääsimme vesille.
Olipahan hauskaa, vaikka ei ihan täydellisesti
mennytkään. Lopuksi meloimme kanootit
takaisin Koronniemeen viereiseltä
uimarannalta, josta lähdimme liikkeelle.
Lauantai-ilta meni saunoessa ja uidessa,
iltapalalla taas lämmintä kaakaota. Nam.
20.6
Aamupalan kautta taas lipunnostoon. Vapaaaika kului höpötellessä ja poikien potkimaa
palloa varoessa. Sunnuntaiaamu piti sisällään
leirikirkon, ihanassa leirialueelle rakennetussa
hirsi kirkossa. Pastorina toimi lippukunnan jo
entinen pitkään toiminut lippukunnanjohtaja.
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Luonaan, palvelun ja kioskin jälkeen alkoi päiväohjelma.
Sudarit menivät uimaan viereiseen rantaa, vartsujen
jäädessä nykyisen lippukunnanjohtajan kanssa
laulamaan toista savua suohon. Suohon laulun voittivat
Kitarat pistein 2-0. Rummut jäivät suohon makaamaan,
kun me ylpeinä poistuimme syömään.
Välipalan jälkeen ohjelma jatkui vartsujen puolesta
uinnilla, joka oli ihana virkistys helteiseen päivään.
Sunnuntai-ilta huipentui iltanuotiolle, johon myös
vanhemmat olivat tervetulleita. Ohjelmassa oli savujen
esittäytymiset ja omat esityksiä, jotka suunniteltiin
päivällä. Paljon huutoa, laulua ja osaltani onnen
kyyneliä. Sudarien savun johtaja halusi loppuun palkita
minut rohkeimmaksi leiriläiseksi, tullessani leirille
pelkän some mainokset pohjalta. Ilta jatkui nauraen ja
hymy säilyi kasvoilla ainakin nukahtamiseen asti.
21.6
Uusi viikko, uudet tuulet puhaltaa. Maanantai alkoi normaaliin tapaan heräämisellä, ulkona oli jo
aamuvarhai +24°. Kuumuus iski päin kasvoja avatessa teltan ovea.
Aamupalaa, lippu salkoon ja vapaa-aikaa ennen ohjelman alkua. Päivän ohjelmana oli Talitinttien
ja minun, johtama riihitys nuoremmille vartioille, Metsoille, Kurreille ja Ilveksille. Rasteja oli kuusi
erilaista ja ne pisteytettiin tuomaan pientä kisan tuntua ja motivaatiota toimiseen.
Kolmen rastin jälkeen meillä oli lounas ja pieni
huilitauko. Pian rastit kuitenkin jatkuivat.
Rastien loppuessa palasimme leiriin ja alkoivat
uinti/saunavuorot. Odotellessa tyttöjen
saunavuoroa, pääsin testaamaan legendaarista
PPP:n vaijeriliukua, joka on huimat 80 m pitkä ja
tukeva kuin mikä. Veteen päästessä pompimme
isojen aaltojen mukana ja tutkailimme äkkisyvää
pudotusta.
Viiden aikoihin Polvijärven yllä tuli ukkonen, ja
lähialueilta olivat menneet myös sähköt.
Leirialueelle tosin edes sade ei yltänyt.
Leirin viimeinen ilta huipentui viimeiseen iltaohjelmaan, jossa mukana riihityksen palkinnon jako,
vartioiden ohjelmaa ja muuta mukavaa. Silmäkulma jälleen kostuu, kun laulamme viimeistä kertaa
kappaleen “Ystävyys ei raukene”, samalla kävellen sisaruspiiriin. Illan hämärtyessä johtajat juhlivat
riihessä, syöden, juoden ja nauttien.
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22.6
Viimeinen aamu leirissä. Aamupalat nopeasti
naamariin ja ryhdyimme purkuhommiin
ohjeistuksen jälkeen. Savujen purun lomassa nostin
hiljaisuudessa Ilonan kanssa lipun valmiiksi
odottamaan leirin loppumista ja viimeistä lipun
laskua.
Savut purettiin nopeasti, pian myös teltat olivat
alhaalla ja tavarat niille tarkoitetuissa paikoissa.
Alue oli jälleen samanlainen, kuin ensimmäisen
päivän alussa ja jää odottamaan ensi kesää.
Lipunlaskun, sisaruspiirin ja tusinan halin jälkeen
kaikki olivat lähteneet. Koronniemi hiljeni talviunille.
Kiitos tästä leiristä, se oli kiva!
Siinä tuntee elävänsä, kun huutaa joukon keskellä
kovempaa, kuin koskaan ennen. Kun huudon jälkeen
kaikuu se takaisin vastarannalta, tietää tehneensä
oikein. Kun leirillä itkee ilosta useamman kerran,
tietää olevansa oikeassa paikassa. Leirillä sattui ja
tapahtui kaikenlaista, eikä draamasta ollut puutetta.
Tutustuin uusiin ihmisiin, sanoihin ja tapoihin, ennen
kaikkea porukkaan, johon toivon palaavani
uudestaan.
Leirikioski myytiin ennätys vauhtia tyhjäksi. Remmejä
katosi kioskin luukusta nopeammin kuin koskaan.
PPP:n kesäleirillä oli myös ennätyskuuma ja
hyönteisiäkin oli riittämiin. Kiitos leirin lemmikeille
sääski Sambalele, Koda kissa ja koira Cero, sekä
kaikille uusille ystäville PPP;stä.
Parasta pärettä Polvijärveltä! PPP!
Riina <3
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Osaatko nimetä seuraavat järvin osat/maaosat, jotka on merkitty alla
olevaan karttaan?

Kuvakaappaus GoogleMaps

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12

Osaatko yhdistää poistetut kohdat oikein lauseisiin?
Ahven on tyypillisesti __________ pitkä ja __________painava. Ahven, joka elää
kirkkaassa vedessä, on selästä __________ ja sillä on __________ pystyraidat.
Vatsapuoli on taas vaalea. Pyrstöevä ja vatsapuolen evät ovat oranssin punaiset.
https://luontoportti.com/t/1917/ahven
Kirjolohi on tyypillisesti __________pitkä ja __________painava. Selkäpuolelta
kirjolohi on __________ja vatsapuolelta taas vaalea. Kyljessä on rajoiltaan
epäselvä __________, hieman __________ vivahtava raita.
https://luontoportti.com/t/1998/kirjolohi
Lahna on tavallisesti __________ja painaa __________. Lahnan vatsa on
aina __________ja evät __________. Lahnan kasvaessa kyljet muuttuvat kullanja __________.
https://luontoportti.com/t/2023/lahna
Siika painaa harvoin yli __________. Pituudeltaan se on tavallisesti__________.
Väriltään siika on __________tai __________. Vatsa on vaalea. Kyljet
ovat __________.
https://luontoportti.com/t/2105/siika
40-70cm

15-30cm

25-50cm

15-55cm

1-5 kilogrammaa

tumman sinivihreä

roosanpunainen

vaalea

oliivinvihreä

tumman harmaat

tummat

rusehtava

violetti

tumman harmaa

kuparinhohtoinen

2 kilogrammaa

0,5-2 kilogrammaa

50-350 grammaa
hopeinen
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NASTAPARTION ENSIMMÄISESTÄ SUOMEN MESTARUUDESTA 50 VUOTTA
Olet ehkä kiinnittänyt huomiosi seurakuntatalolla sijaitsevan
lippukunnan kolon seinälle ripustettuun mustavalkoiseen
valokuvaan neljästä pipopäisistä nuorukaisista ja ihmetellyt
miksi otos koristaa kokoustilaa. Kuva on otettu lokakuussa
1971 Oulussa Suomen Partipoikajärjestön (SPJ)
partiotaitomestaruuskilpailun yhteydessä Nastapartion
ensimmäiseen Suomen mestaruuteen yltäneestä
joukkueesta. Tämä kirjoitus avaa kuvan taustoja sekä
kertoo lippukuntamme ensimmäisen vuosikymmenen
määrätietoisesta ja tavoitteellisesta kouluttautumisesta
partiotaitojen osalta. Nastapartion alkuaikojen lippukunnan
johtajilla ja johtajaneuvostolla ei ollut mahdollista toteuttaa
usein käytettyä menetelmää: ’’Tehdään niin kuin aina
ennenkin’’, sillä sitä entisyyttä ei oikeastaan ollut. Kaikki piti
miettiä ja luoda itse tyhjästä. Jäljempänä olevat muisteluni
omistan Nastapartion varhaisille johtajille kiitollisin
ajatuksin. Antakoon kirjoitukseni myös viime syksynä
Forssassa Noppa sudenpentukisaan osallistuneille
Nastapartion kolmelle pentueelle uskoa omiin
mahdollisuuksiin sekä intoa kehittyä.

VÄLÄHDYKSIÄ OULUN SM-KILPAILUISTA 1971

Pöllö- vartio 9.10.1971 Oulun Hiukkavaarassa
hetkeä ennen kilpailun alkua. Henkilöt edestä
taakse: Reino, John, Seppo ja Tom. Meidän
joukkueellamme on jalassaan tossut, naapurissa
marssitaan saappaissa.

Runsaan vuorokauden kestänyttä Punaisen sarjan kilpailua en kuvaa kokonaisuudessaan vaan otan esille
vain muutaman välähdyksenomaisen tapahtuman. Matkustimme Ouluun käyttöömme vuokratulla
pienoisbussilla jo perjantai- iltana, koska yli 500 kilometrin mittainen matka otti aikansa. Yövyimme
järjestäjän tarjoamassa majoituksessa urheiluhallin permannolla monen muun kilpailujoukkueen tavoin.
Lähtötehtävänä lauantaina iltapäivän aluksi oli maa-ankkurin teko. Kutsuvieraat ja yleisö pääsivät
seuraamaan joukkueiden työskentelyä. Ankkureiden pito testattiin traktorin avulla. Ankkuriin kiinnitettiin
jousivaalla varustettu vaijeri ja vetojuhdalla ryhdyttiin kiskomaan rakennelmaa niin kauan, että se irtosi
maasta. Jousivaaka näytti kuinka monta kiloa kunkin vartion tekele kesti. Me kilpailijat emme luonnollisesti
nähneet tätä vetotapahtumaa, koska läksimme seuraavana olleeseen pistesuunnistukseen.
Syysillan pimeydessä kaikki tehtävät suorittaneina saavuimme yörastille himmeiden otsalamppujen
valaistessa matkantekoamme ja leiriydyimme meille osoitettuun paikkaan. Yön aikana piti tehdä aamulla
rastimiehille luovutettava suuritöinen näppäryyttä edellyttänyt tehtävä, joten pelkästä nukkumisesta ja
lepäämisestä ei ollut kysymys. Nuotiossa tulta ylläpitänyt henkilö värkkäsi vuorollaan työstettävää esinettä.
Uuden päivän ensimmäinen tehtävä oli vesiletku. Kiintopisteeseen merkitty korkeus tuli siirtää vesiletkun
avulla etäämmällä olleeseen uuteen paikkaan. Tehtävä oli aika- ja taitotehtävä, jossa käytetty aika sekä
mittauksen tarkkuus arvosteltiin. Selvisimme tehtävästä niin nopeasti, että rastimies hämmästyi ja korkeus
oli millilleen oikea. Sitten läksimme viileään aamuun kohti seuraavia tehtäviä. Ilma oli niin kylmää, että oli
käytettävä käsineitä ja hengitys höyrysi.
Koitoksen viimeisenä tehtävänä oli pikataival. Parin kilometrin mittainen osittain soisessa maastossa
tapahtunut juoksu imi kilpailijoiden viimeiset voimat. Maaliin saavuttuamme tutkailimme tulostaulua. Maaankkurista sekä vesiletkusta olimme saaneet huippupisteet. Kaikkia sunnuntain tehtäviä ei oltu vielä
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arvosteltu mutta näkyvillä olevien pisteiden perusteella totesimme olevamme kärkipäässä. Läksimme
saunaan sekä ruokailemaan odottaen kärsimättöminä lopullisia tuloksia.
Tulostaulun edessä riitti tungosta joukkueiden seuratessa taululle kirjattavia pisteitä. Tulokset valmistuivat
aikanaan ja totesimme saavuttaneemme Ilomantsilaisen Pogostan Poikien joukkueen kanssa korkeimman
sekä täsmälleen saman pistemäärän. Olimme siis voittajia. Sijoitussarakkeessa kohdallemme kirjattiin
tyrmistykseksemme toinen sija! Olimme ihmeissämme. Mestaruus meni siis itärajalle. Virkeät
huoltajamme ryhtyivät selvittämään miksi olimme jääneet toiseksi. Me kilpailijat olimme sen verran
uuvuksissa, että katsoimme parhaaksi antaa matkanjohtajiemme hoitaa asia. Järjestäjä kertoi syyksi
sijoitukseemme sen, että Ilomantsilaiset olivat voittaneet meidät pikataipaleella ja he olivat siksi
mestareita. Kummallakin huoltajallamme sekä kahdella joukkueemme jäsenellä oli maastokilpailujen
tuomarikortti ja tiesimme, ettei säännöissä sanottu pikataipaleen tulosten määräävän tasapisteissä
oltaessa lopullista sijoitusta. Tuomarineuvostolle tehdyn protestin jälkeen tulosluettelo muutettiin
sääntöjen mukaiseksi. Olimme siis sittenkin Suomen mestareita – tosin mestaruus oli jaettu.

MESTARUUDEN AVAIMET
Alkuinnostus partiotaitokilpailuihin
Lippukuntamme on perustettu 1963. Mestaruuteen tarvittavan tietotaidon hankkimiseen kului siis
kahdeksan vuotta. Lippukunnan johtajien sekä johtajaneuvoston oli käynnistettävä toiminta, koulutettava
itsensä sekä päätettävä suunta, johon lähdetään lippukuntaa ja sen vartioita viemään. Etupäässä teiniikäisten nuorukaisten viisaat valinnat sekä innostus loivat pohjan tulevina vuosina huikeaan määrään
partiotaitokilpailujen Suomen mestaruuksia.
1960-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Kiljavalla järjestettiin kansainvälinen partiojohtajien konferenssi.
Oheisohjelmana ulkomaisille annettiin tilaisuus seurata suomalaista Harmaan sarjan partiotaitokilpailua.
Nastapartio lähetti Konferenssikilpailun nimen saaneeseen koitokseen vartion. Kotiin palattuaan he
kertoivat värikkäitä juttuja suorittamistaan tehtävistä levittäen kiinnostusta kilpailumuotoon. Suorastaan
legendaarisiin mittoihin yletti kertomus mahdollisimman korkean tornin rakentamisesta. Käsitykseni
mukaan mainittua kilpailua voidaan pitää alkusysäyksenä laajempaan kiinnostukseen lippukunnassamme
partiotaitokilpailuja kohtaan.
Tietotaidon hankinta – oppia kilpailemalla
SPJ järjesti partiotaitokilpailut syksyllä sekä talvella. Kattojärjestö julkaisi aihealueet (= tehtävä- ja
kerroinluettelot) , joiden puitteissa järjestävä partiopoikapiiri tai johtovastuussa olleet lippukunnat
toteuttivat kilpailut. Tällä tavalla SPJ suuntasi lippukuntien koulutusta tärkeänä pitämilleen osa-alueille.
Listalla saattoi olla esimerkiksi loukkaantuneen evakuointi maastosta tai haavojen sitominen. Tällöin
harjaannuttiin tilapäispaarien tekemiseen vaikkapa kahdesta anorakista , joiden hihojen läpi pujotettiin
maasta otetut riut. Näin loukkaantunut partiolainen olisi pystytty kuljettamaan ihmisten ilmoille. Retkillä
ja leireillä puukkoa käytettäessä saattoi tulla haavoja ja haluttiin varmistaa ensiaputaidot. Menestyäkseen
kilpailuissa oli harjoiteltava ja paneuduttava julkaistuihin aihealueisiin.
Seuraavaksi kerron konkreettisen esimerkki harjoittelustamme. Syksyn 1971 aihealueena oli mm.
vesiletku. Se on yksinkertainen vehje etäällä olevien pisteiden korkeusaseman määrittämiseen, joka
perustuu siihen, että vesi asettuu samalle tasolle. Pyramidin rakentajat sovelsivat tätä tekniikkaa
kolossaalisia rakennuksia pystyttäessään vuosituhansia sitten. Nimensä mukaisesti letkuun laitetaan vettä
ja vesi jää yhtä korkealle kummassakin päässä letkua ja tällä tavalla halutut korkeudet voidaan siirtää
minne tahansa. Harjoittelimme letkun käyttöä karjakeittiöstä lainaamallamme pitkällä läpinäkyvällä
muoviletkulla, joka oli varsinaisesti tarkoitettu lehmien juomavesiastioden täyttämiseen. Otimme pihalla
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olleen letkun harjoitusvälineeksemme. Koska letku oli hieman vajaa, täytimme sen hanasta otetulla uudella
vedellä. Tarkastimme letkun näytön ja olimme ihmeissämme, kun vesi ei asettunutkaan samalle tasolle
molemmissa päissä! Veden pinnoilla oli muutaman sentin ero, eihän tämä ole mahdollista.
Tarkistusmittaus ei muuttanut tilannetta miksikään, vesi oli ja pysyi eri korkeuksilla. Olimme ällikällä
lyötyjä. Kirjaviisaus ratkaisi hetken mietittyämme ongelmamme. Aurinko oli lämmittänyt päivän mittaan
letkussa ollutta vettä ja uusi hanavesi oli merkittävästi kylmempää. Vedentiheyden erosta johtui tasoero
täyttämässämme letkussa. Tyhjensimme letkun vanhasta vedestä ja uusi tasalämpöinen vesi käyttäytyi
kuten piti, ongelma oli ratkaistu ja harjoittelu voitiin aloittaa. Opettelu tuotti itse kilpailussa hedelmää
ollessamme tehtävän nopein ja tarkin Oulussa.
Itselleni ensimmäiset Salpauselän Partiopoikapiirin (SalpPP) syysmestaruuskilpailut olivat Riihimäellä
syyskuussa 1969. Mestaruudet Harmaassa ja Vihreässä sarjassa sekä hopea Punaisessa sarjassa avasivat
joukkueillemme tien Kouvolassa pidettyihin SM-kilpailuihin. ( Pt-kisojen sarjajoko oli tuolloin nykyisestä
poikkeava. Partiojohtajat sekä vanhemmat eräpojat sijoitettiin Harmaaseen sarjaan 3- miehiseen
joukkueeseen. Punaisessa sarjassa nuoremmat eräpojat sekä vanhemmat partiopojat kilpailivat neljän
hengen kokoonpanossa. Vihreä sarja oli tarkoitettu yhteensä viidelle nuoremmalle partiopojalle sekä
vanhemalle kolkkapojalle).
Leimallista Kouvolan kisalle oli erittäin märät olosuhteet ja ennätyksellisen suuri keskeyttäneiden määrä
kahden vanhimman sarjan osalta. Harmaan sarjan kilpailun aloitti 26 joukkuetta ja maaliin taivalsi vain 8.
Wiiliveikkojen sijoitus oli kunniakas kuudes. Punaiseen sarjaan lähti 36, maaliviivan ylitti 18. Pöllöjen
saavutus oli kymmenes sija. Vihreässä sarjassa ylsimme sijalle 22 myöskin Pöllöjen nimellä.
Aika kultaa muistot – kuten tunnettua. Yli viisikymmentä vuotta myöhemmin muistot ovat paksun
kultakerroksen peittämät. Jotta sateisen metsän ankarat olosuhteet ja kilpailuvartiomme kokemattomuus
sekä vaikeudet tulisi esitettyä totuudenmukaisesti lainaan vartiomme päiväkirjaa:

’’SPJ:n mestaruuskilpailut 27. -28.9.1969 Koko automatkan ajan kotoa Kouvolaan satoi.
Avajaisten ajaksi sade taukosi mutta alkoi taas uudelleen kilpailujen käynnistyttyä.
Lähtötehtävä oli sillan rakentaminen tukeista leveän ojan yli. Propsien läpi oli porattava reijät,
joihin työnnettiin paksut tapit ja näin puut liitettiin toisiinsa pitkäksi jonoksi. Epäonnistuimme
täysin, koska kairamme ei soveltunut tuoreiden tukkien poraamiseen. Jäimme pisteittä.
Seuraavaksi oli pistesuunnistus ja kartanluku. Jakaannuimme näitä tehtäviä varten ja
suunnistus meni vähän pipariksi. Sitten edessämme oli ensimmäinen yllätystehtävä . Muovipussi
piti saumata vedenpitäväksi. Tämäkään homma ei ottanut oikein onnistuakseen, koska aikaa
kului liian paljon ja pisteitä tuli niukasti. Tässä vaiheessa puhuimme jotakin keskeyttämisestä
mutta luovuimme nopeasti ajatuksesta. Seuraavan tehtävän osalta Lyyti alkoi kirjoittaa. Lasin
leikkauksessa kunnostautui Topi, tuloksena oli täydet pisteet. Kahlasimme vielä tuntitolkulla
polviin asti ulottuvassa vedessä uraisia metsäteitä. Yörastille saapuessamme sade loppui ja
kuivattelimme pari tuntia vaatteitamme nuotiolla. Olimme suuren järven rannalla ja tuuli toi
savua silmiimme sekä laavuumme , vaikka sen asentoa muutettiin moneen kertaan’’.
Yllä olevalla otteella ensimmäisestä kisapäivästä tahdon kuvata untuvikkojen odotuksiin nähden
alakantttiin sujunutta, märkää sekä savuista alkutaivalta kohti kahden vuoden päässä voitettavaa
mestaruutta. Ei se aina ole helppoa ollut ja jokaisen kilpailun päätteeksi ei ole seisty palkintopallilla.
Vartiomme päiväkirjaan kirjatut virkkeet ovat oiva esimerkki koulutuksen ja kokemuksen merkityksestä.
Kouvolassa kilpailleen keskiverto vartion pojista kasvaa mestareita harjoittelun sekä asiaan paneutumisen
myötä.
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Minua vanhemmilla lippukunnan partiolaisilla oli kilpailukokemusta jo muutamalta vuodelta ja oli otettu
ensi askeleet kilpailuvartioiden varustuksen kehittämisessä ja ideoinnissa, jonka pohjalta oli hyvä jatkaa.
Pakolliset varusteet saha, kirves ja laavu kiinnitettiin satularepun rautoihin (=kantolaite ilman varsinaista
reppuosaa), menettelyllä tavoiteltiin keveyttä. Makuupussit korvattiin super hyper ultra kevyillä
paperisilla pukupusseilla samasta syystä. Arvata saattaa, ettei ratkaisu vetänyt vertoja oikealle
makuupussille lämmittävyyden osalta. Lukija voinee ihmettellä valintaamme. 2020-luvun lämpimät
pussit painavat hieman yli 500 grammaa ja mahtuvat miltei taskuun. Taannoin oli toisin, 50 vuotta sitten
makuupussit painoivat kilokaupalla ja niiden pakkaustilavuus oli moninkertaisesti suurempi kuin nykyisten.
Säilytyspussiin rullattuna käärö oli puolisen metriä pitkä ja sähköpylvään paksuinen. Eväät ja
vaihtovaatetus oli laitettu muihin kevyisiin reppuihin. Kantolaitteet olivat niin tyhjiä, että yhden repun
sisältö voitiin sijoittaa tarvittaessa kahteen muuhun niiden tulematta liian raskaiksi. Yksi nelihenkisen
vartion jäsenistä voitiin taktisista syistä vapauttaa kuorman kantamisesta. Pistesuunnistuksen pitkälle
osuudelle oli mahdollista sijoittaa pikakiitäjä muita kevyemmässä varustuksessa. Väysymyksen alkaessa
painaa jonkun jaloissa helpotettiin hänen taivallustaan antamalla kantamukset virkeimpien harteille.
Jalkineet ovat keskeisessä roolissa 25 - 30 km mittaisen kilpailun kuluessa metsässä tallustettaessa.
Kumisaappat suojaavat jalkoja kastumiselta mutta ovat painavat. Tossut ovat kevyet mutta varpaat ja
sääret kastuvat syyssateiden kostuttamassa heinikossa tai soilla liikuttaessa. Painon ja kuivuuden väliseen
kamppailluun kehitimme ratkaisun. Käytimme suunnistustossuissa itse tekemiämme muovisia sukkia.
Muovi piti ulkoapäin tulevaa vettä mutta esti jaloista aina syntyvän kosteuden siirtymistä ulos. Tästä
syystä emme käyttäneet kehittämiämme muovisia sukkia jatkuvasti vaan valikoidusti vain kosteassa tai
märässä maastossa liikkuessamme. Jalat pysyivät melko kuivina ja askel oli kepeä tossuissa.
Kilpailukertojen myötä rutiinit muotoutuivat vähitellen. Luotiin vakiomenettely kilpailukäskyn nopeaan
lukemiseen, tehtävän analysointiin sekä työnjakoon joukkueen jäsenille tehtävän suorittamiseksi.
Arvosteluperusteet selvitettiin heti. Aikatehtävissä ryhdyttiin toimeen kuhnailematta. Taitotehtäviä
pohdittiin hieman kauemmin. Tehtävät oli jaoteltu kolmeen eri kategoriaan arvostelun osalta:
- aikatehtäviä, jossa arvosteltiin suoritukseen käytetty aika
- aika- ja taitotehtäviä, jolloin suoritukseen käytetyn ajan lisäksi arvosteltiin tehtäväkäskyssä kerrotut
arvostelukohteet (esim. piirrustuksen mukaisuus, viimeistely, toimivuus)
-taitotehtäviä , jossa arvosteltiin edelliseen tapaan kerrotut arvostelukohteet mutta suoritusaikaa ei oltu
rajoitettu.
Taktisia ratkaisuja mietittäessä tiedettiin joukkueen jäsenten soveltuvuus erilaisiin töihin. Yötehtävän
pääasiallisesta suorittamisesta ja lyhyistä unista pääsivät osalliseksi ne, joiden osaaminen sopi siihen
parhaiten. Monasti tämä tehtävä vaati runsaasti kädentaitoja erillaisia puutöitä ( kirveenvarsi, pokasaha
yms) tehtäessä. Vartion jakaantuessa pistesuunnistukseen suunniteltiin reitit ja kantamukset kunkin
taitojen ja kunnon mukaan. Tavoitteena oli saapua kokoontumisrastille mahdollisimman yhtäaikaisesti
sekä luonnollisesti nopeasti.
Yksi valinnan paikka ensimmäisenä kilpailupäivänä oli myös tehtäviin käytettävä aika. Monasti
aloitustehtävän suorittamista ei rajoittanut aika. Sitä sai värkätä oman harkinnan mukaan. Menettelyllä
pyrittiin hajauttamaan vartioiden saapuminen seuraaville rasteille porrastetusti ja estämään ruuhkien
syntyminen. Lähdössä saattoi alkaa vain tavoiteaika, jonka puitteissa oli edettävä reitillä. Tehtäviin
käytetty aika oli luonnollisesti poissa valoisassa liikkumisesta olevasta ajasta. Lokakuussa hämärä tulee
varhain ja suunnistaminen ja tehtävien tekeminen pimeässä on huomattavasti vaikeampaa kuin valoisalla
tai hämärässä. Tehtävät yritettiin saada valmiiksi nopeasti ja edetä valosassa mahdollisimman pitkälle.
Jälkimmäisenä päivänä taktiikka oli päinvastainen. Annettu tavoiteaika kannatti käyttää tarkkaan ja saapua
rasteille juuri ennen ajan umpeutumista. Pimeydestä ei ollut pelkoa. Voimien säästämiseksi ei kannattanut
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kiirehtiä. Näin menetellen jaksaisi laukata mahdollisen pikataipaleen ja järkikin juoksi paremmin kuin
lopen uupuneina. Syksyllä 1973 kilpailin Harmaassa sarjassa Kalajoella saavuttaen neljännen sijan.
Pronssimitalista jäimme 3,8 pistettä. Viimeisinä tehtävinä piti arvioida lautataapelin tilavuus. Olimme
melko väsyksissä ja laskelmamme meni karkeasti pieleen ja pisteemme tästä tehtävästä olivat sen
mukaiset ja siinä taisi mennä se mitali. En jossittele mitään, parempi vei mitalin. Terävämmällä laskupäällä
varustettuina olisimme jälleen voineet olla tasapisteissä kolmanneksi tulleen Pogostan Poiken vartion
kanssa.
Viime keväänä pelattujen jääkiekon MM-kilpailujen yhteydessä painotettiin maajoukkueemme valmentajan
taitoa koota joukkueeseen sopiva määrä erilaisia taitoja omaavia yksilöistä. Nastapartiossa tämä asia oli
oivallettu jo 50 vuotta sitten. Ensimmäisen Suomen mestaruuden voittaneen kilpailuvartion jäsenet
edustivat Wiiliveikkoja, Kotkia ja Haukkoja. Kilpailimme kuitenkin Pöllö-vartion nimen alla, koska sillä
nimellä lippukunta oli aloittanut aikoinaan menestyksekkään uransa partiotaitokilpailuissa. Pojat
vaihtuivat mutta mainetta niittänyttä nimeä tahdottiin käyttää pelotteena muille lippukunnille. SM-kilpailua
varten muodostetun vartion tietotaito oli leveä. Me jokainen olimme erinomaisessa fyysisessä kunnossa.
Tuohon aikaan juoksin Cooperin testissä 3300 m. Olimme melko hyviä suunnistajia. Yhden meistä ollessa
ikäluokansa huipputaitureita edustaen kaksi vuotta myöhemmin suunnistusseuraansa Jukolan viestissä
vasta 18 vuotiaana. Varusmiehenä hän kuului 4-miehiseen joukkueeseen, joka voitti Puolustusvoimien
mestaruuden partiosuunnistuksessa. Enemmistö joukkueestamme oli erittäin käteviä käsistään.
Kilpailuvartiomme jäsenten käytännön kokemukset kilpailijana sekä erilaisissa toimitsijatehtävissä
partiotaitokilpailuissa oli mittavaa sekä monipuolista.
Lisäoppia kilpailujen järjestämisellä
Partio on nuoriso- ja koulutusjärjestö. SPJ koulutti hyvin maastokilpailujen
toimitsijat. Järjestö edellytti piiritason kilpailujen toteuttajilta tuomarikortilla
hankittuja pätevyyksiä sääntöjen tuntemuksen , tasapuolisten olosuhteiden
luomiseksi kilpailijoille sekä tehtävien osalta selkeiden arvostelukohteiden
takaamiseksi. Tuomariksi koulutettujen ja käytännössä kilpailujen
johtotehtävissä harjaantuneiden määrä Nastapartiossa oli runsasta 1970luvulla. Konkreettinen toiminta rastimiehinä, sarjan ja kilpailujen johtajina
antoi monipuoleista syvyyttä harrastuksellemme.
Talvella 1971 SalpPP järjesti SPJ:n talvimestaruuskilpailut Hollolassa.
Nastapartiolaiset toimivat rastimiehinä Vihreän sarjan kilpailuissa. Saman
vuoden syksynä lippukunta järjesti SalpPP:n syysmestaruuskilpailut
Kisamerkki
Luomaniemen ollessa kilpailukeskus. Kolmen sarjan kilpailujen läpivienti oli
meille suuri ponnistus työllistäen suunnittelijat jo talvella. Jokaiselle riitti
erilaisia tehtäviä. Minulle lankesi Vihreän sarjan kilpailujen johtaminen. Kilpailuja valmistellessamme
olimme perehtyneet aiempaa syvällisemmin SPJ:n julkaisemaan tehtävä- ja kerroinluetteloon. Tehtävien
arvosteluperusteiden suunnittelu avasi meille uusia näkemyksiä. Tällöin meille valkeni millaisiin asiohin
itse tehtäviä kilpailijoina suoritettaessamme oli kiinnitettävä huomio.
Kesällä olin toiminut lippukunnan partiopoikaleirin johtajana Arrajärven uudella ja rakentamattomalla
leirialueella veljeni kanssa ja olimme testanneet tuolloin muutamia tehtäviä vielä suunnitteluvaiheessa
olleeseen piirin kilpailuun leiriläisten avustuksella. Pyrimme selvittämään kuinka kauan kaavailtujen
tahtävien takemiseen kului aikaa. Koekaniinit eivät luonnollisestikaan tietäneet mikä oli leiriohjelmassa
olleen osion päätarkoitus.
Uskon, että ennakkovalmistautumisella vuoden 1971 kuluessa oli oma merkityksensä mestaruutemme
saavuttamiseen. Toiminta rastimiehinä Hollolan talvikilpailuissa sekä Luomaniemessä järjestämämme
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SalpPP:n mestaruuskilpailut valmensivat sekä kehittivät meitä monilla tavoin . Luonnollisesti kaikilla
muilla alaan liittyvillä kahdeksan vuoden aikana hankitulla tietotaidolla on oma painoarvonsa.

MESTARUUDEN JÄLKEEN
Palo pt-kilpailuja kohtaan ei sammunut mestaruuden voittamiseen. Siirryin sarjaa ylemmäs ja seuraavina
kolmena syksynä osallistuimme SM-kisoihin Porissa, Kalajoella sekä Raisiossa. Niitä edelsi luonnollisesti
piirin järjestämät mittelöt. Kalajoen tapahtumista olen maininnut jo aiemmin. Katsoessani kahdesta
viimeisestä kilpailustani paikallisten lehtien julkaisemia artikkeleita valokuvineen voisin omahyväisesti
kirjoittaa meidän olleen mediaväen mielestä valokuvauksellisia. Keskipohjanmaa julkaisi suuren kuvan
meistä. Otoksessa kuljetamme veden varaan joutuneen turvaan kolmesta 200 litran tynnyristä ja
muutamasta riusta rakentamallamme lautalla. Tämä oli aikatehtävä, riukujen kiinnittäminen kestävästi
märkiin tynnyreihin köysisidoksin oli yllättävän vaikeaa. Monen vartion pikavauhtia värkkäämät
kyhäelmät hajosivat ja pelastettava sekä pelastajat joutuivat uimasille lokakuun viilentämään meriveteen.
Tällaisesta suorituksesta sai luonnollisesti pyöreän nollan. Turun Sanomat pani vuotta myöhemmin vielä
paremmaksi. Komeilimme lehden viikkoliitteen etusivun kokoisessa värikuvassa ylittäessämme
rakentamallamme pressulautalla pipot päässä leveähköä vesialuetta.
Pöllö-vartio uusi Porissa Punaisen sarjan mestaruuden 1972. Yksi ensimmäisestä mestareista johti kolme
uutta pöllöpoikueen jäsentä korkeimmalle korokkeelle. Vuosikymmen lopulla tyttövartio voitti Vihreän
sarjan mestaruuden. Kaikissa näissä kolmessa mestaruuden saavuttaneessa joukkueessa oli vähintään yksi
jäsen sisaruksistani. Lapsuudenkotiin tuotiin neljä kultaista SM-mitalia. Lukumäärä ei vähentänyt niiden
suurta arvostusta. Kaksi peräkkäistä mestaruutta Punaisessa sarjassa , kärkipään sijoitukset Harmaassa
sekä mestaruus nuorimpien partiolaisten Vihreässä sarjassa eivät olleet sattumaa tai onnen kantamoisia
vaan perustuivat Nastapartion korkeatasoiseen koulutukseen kolkkapojista partiojohtajiin .
Kilpailimme siis paljon. Tämän lisäksi järjestimme lukuisia suuria partiotaitokilpailuja. Arvostan myös tätä
puolta toiminnastamme. Vuosikymmeniä säilyttämäni asiakirjat ( kartat, tehtäväkäskyt ja
arvostelupöytäkirjat) järjestämistämme monista pt-kilpailuista luovutin kymmenkunta vuotta sitten
sisareni tyttärelle hänen tahtoessaan tutustua ’’vanhan ajan kilpailuihin’’ enojensa , tätinsä sekä äitinsä
värikkäiden suullisten kertomusten todentamiseksi. Antamillani papereilla olis pystynyt toimeen panemaan
em. kilpailut uudelleen kaikken sarjojen osalta.
Lippukunnan omat pt-kisat kantoivat nimeä Kukkasen lenkki.
Järjestysluku nimen perässä ilmaisi kuinka mones kilpailu oli
kyseessä. Emme tehneet kilpailuja vain oman lippukuntamme
jäsenille vaan piirimme ja jopa koko valtakunnan partiolaisille.
SalpPP, SPJ ja SP luottivat kykyihimme. ’’Rapasalmen ylitys’’ nimeä
kantaneen Vihreän sarjan SM-kilpailut pidimme 1977. Kaksi
vuotta myöhemmin Karhulan SM-talvikilpailuissa toimimme
kilpailun valvojina. ’’Pirkka-kisa’’ talvella 1993 oli myös
järjestämämme SM-kilpailu. Näin mittavien kilpailujen johtaminen
annettiin tuolloin yleensä partiopiirin tai useamman lippukunnan
vastuulle. Järjestämisoikeuden uskominen pelkästään
Nastapartiolle oli kattojärjestön luottamuksen osoitus
korkeatasoisesta harrastetaidosta partiotaitokilpailujen saralla.

Kisamerkki
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Haetaan rastipäälliköitä piirikisohin 2022
Lippukunnan kotisivuilla tarjotaan rastipäälliköiden töitä tulevan talven pt-kilpailuihin. Suosittelen pestin
vastaanottamista sillä tehtävässä voi oppia paljon. Rimakauhun hälventämiseksi kuvailen vielä Rapasalmen
ylityksen moninaisia järjestelyitä tehtäväkenttien havainnollistamiseksi. Hommia löytyy jokaisen
taipumusten ja mieltymysten alueilta.
Maastoon lähti yli sata 5-henkistä tyttö-, poika- tai sekajoukkuetta (tarkkaa lukumäärää en muista enkä
ryhtynyt määrää selvittämään). Nastolan kunta luotti meihin ja tahtoi tukea ansiokasta nuorisotyötä
tekevää lippukuntaa antamalla käyttöömme tuolloin uudehkon Kukkasen yläasteen koulurakennuksen.
Nykyisin opinahjon nimi on Kukkasen koulu, sen kotisivujen mukaan oppilaita on keskimäärin 480. Me
toimme pihalle reilusti yli 500 partiolaista kilpailemaan. Kun nuppilukuun lisätään huoltajat, järjestäjät
sekä yleisö päästäneen melko lähelle tuhatta henkilöä. Tapahtumaa seurasi varsin arvovaltainen
kutsuvieraiden joukko, läsnä oli mm. Suomen Partiolaisten puheenjohtaja, Nastolan kunnanvaltuuston
puheenjohtaja sekä Nastolan seurakunnan kirkkoherra.
Suuri kilpailu edellytti laaja-alaisia järjestelyjä. Maastossa rasteilla toimivan henkilöstön lisäksi tarvittiin
runsaasti osaavaa väkeä moninaisia tukitoimintoja varten. Liikenne ja pysäköinti oli suunniteltava koulun
kentälle. Kansliahenkilökunta otti vastaan ilmoittautuneet ja jakoi heille tarvittavan info-aineiston. Koulun
sisätiloissa toimineet ’’vahtimestarit’’ hoitivat kilpailijoiden tarvitsemat pukeutumistilat luokkahuoneisiin.
Tapahtumaan liittyvä tiedottaminen , kutsuvieraiden ja lehdistön palveleminen oli määritettävä joidenkin
vastuulle. Kilpailun budjetista sekä kaikesta rahaliikenteestä vastasi oma ryhmänsä. Tarvittava materiaali
ei hypähtänyt itsestää kisapaikalle vaan hankkijat huolehtivat siitä. Valtava rastimiesten joukko oli
kuljetettava tavaroineen maastoon rasteille ja luonnollisesti takaisin melko harvaa ja heikkolaatuista tiestöä
pitkin. Tulostaulua täytti selvän käsialan omaava henkilö sitä mukaa kun tulostoimiston väki edistyi
työssään. Kanttiinin ylläpito opetti asiakaspalvelua tiskin takana seisoneille. Päätän pitkän luettelon
esittelemisen tähän. Varsinaisten tehtävien suunnittelun ja rastimiesten kouluttamisen lisäksi oli siis
huolehdittava lukuisista suuremmista ja pienemmistä yksityiskohdista. Pt-kilpailu ei ollut muutama
kartalle piirretty rastiympyrä ja siellä tehtäväkäskyssä suoritettavaksi kerrottu temppu. Kilpailun
johtaminen edellytti vastuuseen asetetuilta laajaa osaamista, kokonaisuuksien hallintaa sekä
johtamistaitoa.
Olin sarjan johtajan apulaisena ja sain
suunniteltavakseni kaikista vaativimman
rastin - lähdön. Oheisessa kuvassa näkyy
murto-osa joukkueista. Heidän eteensä on
asetettu lähtötehtävän käsky sekä
tarveaineet Väinämöisen hatun sekä
juoksupyörän valmistamiseen ohuella narulla
rajatulla alueelle. Olimme arvioneet
juoksupyörän valmistamisen tapaturmia
aiheuttavaksi tehtäväksi. Pidimme
todennäköisenä, että ymmyrkäistä pyörää
puukolla mahdollisimman pyöreäksi
viimeisteltäessä työkalu lipsahtaa ja tulee
haavoja. Tähän ja mahdollisiin muihin
loukkaantumisiin olimme varautuneet
värväämällä organisaatiomme lääkärin, joka
kantoi Riihimäen Hirviveikkojen huivia.
Lähtöpuhuttelussani toin esille tehtävään

Kuvassa näkyy murto-osa joukkueista ryhmittyneenä 1.
tehtävän aloittamiseen, käsky ja tarvittava materiaali on
ohuella narulla eristetyssä karsinassa kilpailijoiden
edessä.
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liittyvän riskin ja kielsin haavojen tekemisen. Se oli lähinnä retorinen kielto. Kilpailun jälkeen kuluneina
vuosikymmeninä tavatessamme tulostoimiston päällikön kanssa keskusteluun nousi monasti jo
lausumishetkellä tehottamaksi tiedetty kieltoni.
Katsotaan vielä juoksupyörän pisteytykseen liittyvää kuvaa ja pohditaan mitä sarjan johtaja on ottanut
huomioon tehtävää suunnitellessaan, vaikka tarkoituksena ei ole pitää lukijalle tuomarikurssia.
Aloitustehtävän yksi tavoite on rytmittää vartioiden saapumista edempänä oleville rasteille. Yli 100
vartiota ei voi edetä maastossa kolmijonossa ja ryhtyä ratkomaan seuraavalla rastilla yhtäaikaa uutta
tehtävää. Aloitustehtävä on oltava sellainen, että joku suoriutuu siitä nopeahkosti ja toisaalta joku näprää
sitä pitkään, jotta haluttu porrastus saadaan syntymään. Aiemmasta luetusta muistamme sääntöjen
sallivan vartion kokoonpanoksi joko puhtaasti tyttö tai poika porukan ja kolmannen vaihtoehdon ollessa
sekavartio. Kilpailun tehtävien tulisi olla sellaisia, että kaikilla kolmella joukkuetyypillä olisi tasavertaiset
mahdollisuudet suorittaa ne. Tämä oli suuri haaste järjestäjälle. Poikia ehkä suosivan puusta
valmistettavan juoksupyörän lisäksi toisena tehtävänä koulun kentällä oli Väinämöisen hatun ompeleminen
kaavojen mukaan, jota pidettiin tyttöjen vahvuuksiin kuuluvana.
Kuvassa näkyvät jääkiekkokaukalon reunalla olevat arvosteltavaksi luovutetut juoksupyörät ilmentävät
arvostelijoiden urakkaa. Keskeytä lukeminen hetkeksi tähän ja mieti kuinka pitkän ajan ottaa kaikkien
tuotteiden pisteyttäminen. Kuvassa näkyy kätevä mittalauta, jota käytettiin arvosteltaessa piirrustuksen
mukaisuutta. Pohditaan seuraavaksi kuinka kauan parilta kuluu arvostelun suorittamiseen. Oletetaan
yhden pyörän tutkimisen kestävän kolme minuuttia. Sadan kohteen käsittelyyn tarvitaan silloin viisi tuntia!
Jotta tulokset saadaan julkaistua säällisessä ajassa ja väsyneet kisaajat ihmisten aikoihin kotimatkalle niin
näin paljon arvosteluaikaa vaativaa tehtävää ei voi sijoittaa viimeisille rasteille. Lisäämällä arvostelijoiden
määrää tarvittava aika supistuu. Miksi ei käytetä esim. kymmentä paria ja hoideta urakka ½ tunnissa ?
Aloitustehtävät ovat valmiit ja
rastihenkilöt työnsä ääressä
arvostelemassa juoksupyörää.
Mittaaludan avulla tarkastetaan työn
mittatarkkuus kätevästi ja joutuisasti.
Jääkiekkokaukalon reunalla olevat
valmiit työt kertovat osallistujien
määrästä ja kilpailun koosta.

Jotta arvostelu on yhdenmukaista kaikille, niin arvostelijoita ei voi olla tolkuttoman paljon
arvostelukohteiden perustuessa mielipiteeseen eikä yksiselitteisiin kellolla, vaa’alla tai metrimitalla
suoritettavaan pisteytykseen. Mittojen lisäksi juoksupyörässä arvosteltiin viimeistely ja toimivuus. Tällöin
tarkasteltiin kuinka sileäksi kädensija oli hiottu ja kuinka hyvin pyörä pyöri kapeassa hahlossaan –
arvostelu perustui siis tältä osin mielipiteseen. ( Katselin elokuussa Tokiosta nyrkkeilyä tv:sta ja näin kuinka
vastustajan kädet sidottiin painin omaisesti kietomalla omat kädet toisen vartalon ympärille.
Toimivaltaisten tuomareiden näkemyksestä johtuen sitoja sai kaulaansa pronssimitalin, oma tuomioni
sylipainista oli toisenlainen. Molemmat tahot näkivät saman mutta tulkitsivat tilanteen täysin poikkevasti).

21

VIISI VUOSIKYMMENTÄ MYÖHEMMIN 2021
Mitä urastani partiopojasta partiojohtajaksi Nastapartiossa jäi elämäneväiksi? Käsin kosketeltavia muistoja
on runsaasti: Partiopuseroni , -vyöni , -huivini sekä Väinämöisen lakkini ovat tallessa
vaatehuoneessamme paperisessa pukupussissa. Puseron rintataskussa on suorituskirja, I luokan
tuomarikortti sekä partiojohtajan valtakirja. Valo- ja diakuvat erilaisista partiotapahtumista on arkistoitu
asianmukaisesti. Vartiomme päiväkirja on hyllyssäni kirja-aarteena. Arvokkain anti on kuitenkin sellaista
mitä ei voi ottaa käsiinsä kosketeltavaksi tai silmillä katsottavaksi. Korvien välissä päällinmäinen tunne on
syvä ystävyys , onnistumisen ilo sekä tietoisuus siitä, että vanhempamme sekä johtajamme luottivat
meidän pärjäävän monasti melko mittavissa hankkeissamme sekä retkillämme maastossa ajoittain
ankarissa luonnonolosuhteissa.
Partion nousujohteinen koulutustarjonta opetti johtamis- , suunnittelu- , organisointi- sekä koulutustaitoa
ja kokoustekniikkaa. Kokemukset lerin johtajana sekä runsaat erilaiset tehtävät partiotaitokilpailuissa
olivat monella tavalla kasvattavia opettaen vastuullisuutta ja ihmissuhdetaitoja.
Partiossa voitetut mitalit ovat näkösällä lukunurkkauksessani, missä silmäilen niitä mietteideni
lennähtäessä yhä kirkkaisiin muistoihini Nastolaan ja tapahtumapaikoille ympäri Suomen vuosikymmenten
taakse. Nousemme polkupyörän satulaan ja vartiomme ajaa Sysmän perukoille Kammiovuoren
läheisyyteen ravustamaan viikoksi. Yöllä mertojen kokemisen väliajalla kuulemme radiosta astronauttien
laskeutuneen kuuhun. Heidän lausumansa ilmoitus: ’’Tämä on pieni askel ihmiselle mutta suuri
ihmiskunnalle’’ jää elämään historiaan. Istumme teltassa punahehkuisen kaminan ympärillä ensimmäisellä
yön yli kestävällä talviretkellä suunnitellen kipinävuoroja. Kiipeän SPJ:n kansainvälisellä Sompio suurleirillä
Kiilopään huipulle ja tähystän horisontissa siintävän tarunhohtoisen Sokostin suuntaan. Soudamme
Kymijoen vesistön latvoilta Villähteen Kymijärveltä myötävirtaan Iittiin. Veneemme lipuessa
kotisatamastamme lukien kymmenennen järven aalloilla olemme Arrajärvellä ylitettyämme laajat järven
selät sekä niiden väliset jokiosuudet ja vedettyämme paattimme maitse koskien ohi Kumialla ja Immilässä.
Istumme rakentamamme telttasaunan lauteilla uteliaina heittäessämme löylyä ensimmäistä kertaa
leirisaunan kiukaalle. Arraleirien tunnelmalliset iltanuotiohetket tuovat nenääni savun tuoksun hiipuvan
nuotion kajossa, silmilläni näen kuvan tyvenestä ja hämärtyvästä järvestä ja korvillani kuulen kuinka
kaiku vastaa huutoomme. Seison megafoni kädessä Salpausselän harjulla ja annan innokkaille
partiolaisille luvan ryhtyä tekemään aloitustehtävää Rapasalmen ylitykessä. Katson lumen peittämää
leiriniemeämme Arrajärvellä näyttävävien jätkänkynnilöiden loimottaessa viimeiseksi jäänessä
rastimiehen tehtävässäni pt-kisassa talvella 1993. Mieleeni nousee mahtavat elämykset 25 vuotta
kestäneeltä ajanjaksolta kilpailijana sekä niiden järjestäjänä.
Niin, paljon muistamisen arvoista olen kokenut sinistä partiohuiviani käyttäessäni. Useat
partiotapahtumat ovat jääneet vahvoina mieleeni ja nivoutuneet yhteen muun elämänvirran kanssa .
Tätä kirjoittaessani tv:ssa näytettiin elokuun alussa Juha Väätäisen maaliintulo yleisurheilun EMkilpailuista vuonna 1971. Muistin heti kuinka kuuntelimme hänen voittamiaan kahta kultamitalijuoksuaan
eräpoikaleirillä Arrajärvellä matkaradiosta ennen lipun laskua ja iltanuotiota.

Suomen mestari

Tom

LÄHTEET: Kotka -vartion päiväkirja, kirjoittajan arkisto, kirjoittajan ajan kultaamat muistikuvat, kirjoittajan
dioista digitoidut kuvat sekä Kukkasen koulun kotisivut
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Sarjan johtaja Reino ylittää
Rapasalmeksi ristimäämme
kapeikkoa Villähteen ja PikkuKukkasen välissä

Työnjako on tehty ja juoksupyörän
akselille porataan reikää

Osa ompelee reippaasti Väiskiä
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Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas kansallinen partioleiri, jolle
myös kansainväliset vieraat ja ei-vielä-partiolaiset ovat tervetulleita.
Missä? Evon retkeilyalueella
Milloin? 15.–23.7.2022 (plus rakennusleiri ennen ja purkuleiri jälkeen)
Kenelle? Kaikki ikäryhmät tarpojasta ylöspäin (tarpoja, samoaja, vaeltaja,
aikuinen), myös nuoremmat voivat osallistua vanhempiensa seurassa. Tarpojan
alaikäraja on 12 vuotta (täytettävä vuoden 2022 aikana).
Miten pääsen mukaan? Ilmoittautuminen leirille aukeaa 1.12.2021 ja ohjeistusta
saa oman lippukunnan Kajo-yhteyshenkilöltä (= Kajari) sekä Kajon nettisivuilta
Paljonko tulossa väkeä? Kajolle odotetaan 12.000–18.000 osallistujaa
Mitä maksaa? Kajon leirimaksu on kokoaikaisilta leirin osallistujilta tarpojasta
ylöspäin 250 euroa. Heidän leirimaksua lippukunta tukee 50 eurolla. Tuki
edellyttää aktiivista toimintaa lippukunnassa.
4-12 - vuotiaat voivat osallistua leirille vanhempiensa kanssa. Heidän leirimaksu
on 165 euroa (lippukunnan tuki 25 euroa).
0-3 – vuotiaat pääsevät leirille ilmaiseksi vanhempiensa kanssa.
Leirimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujamaksuihin
myönnetään stipendejä portaittain aina koko leirimaksun kattavaan stipendiin
saakka.
Ohjelmaa? Ohjelmalaaksot: Action-laakso, Battle-laakso, Elämälaakso,Heurekalaakso, Rauhalaakso ja Tulevaisuuslaakso
Alle tarpoja-ikäisille on tarjolla ohjelmaa oman aikuisen valvonnassa
Nastapartion Kajari? Antti Pohja, antti.pohja@partio.fi, 0407719617
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