3/19

Toimituksen sana
Ensimmäinen partioleiri järjestettiin Brownsean saarella elokuussa vuonna 1907. Tämä
leiri oli koeluontoinen, mutta ensimmäinen virallinen partioleiri järjestettiin jo
seuraavana vuonna. Koeluontoiselle partioleirille osallistui yhteensä 22 poikaa ja
ensimmäiselle viralliselle partioleirille osallistui 30 poikaa, jotka valittiin leirille
mukaan 29 018 ilmoittautuneesta.
Menneenä kesänä järjestettiin suuria partioleirejä, joista suurin oli Jamboree.
Maailmanjamboreet järjestetään neljän vuoden välein. Tänä vuonna leiri järjestettiin
Yhdysvalloissa. Ensimmäinen Maailmanjamboree järjestettiin Iso-Britanniassa vuonna
1920. Ensimmäisellä jamboreeleirillä oli mukana 8 000 osallistujaa ja tänä vuonna
järjestetyllä 46 000 osallistujaa.
Ensimmäisestä partioleiristä on nyt aikaa aika tarkalleen 112 vuotta. Silloin
partioleirille osallistui 22 poikaa, joka vastaa suurin piirtein meidän lippukuntaleirin
osallistujamäärää. Ensimmäisille partioleireille osallistui vai poikia, mutta nykypäivänä
leireihin osallistuu niin pojat kuin myös tytöt. Reilun sadan vuoden aikana partiolaisten
määrä on kasvanut huimasti. Tällä hetkellä partiolaisia on maailmanlaajuisesti 40
miljoonaa yli 200 maassa. Suomessa meitä on vuoden 2018 tilaston mukaan liki 60 000.
Lähteet:
Ensimmäinen partioleiri
https://fi.scoutwiki.org/Ensimmäinen_partioleiri
Partio lukuina
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partio-lukuina/
Humshaugh Camp
https://fi.scoutwiki.org/Humshaugh_Camp
Maailmanjamboree
https://fi.scoutwiki.org/Maailmanjamboree
Partiolaiset perustavat Länsi-Virginian kolmanneksi suurimman kaupungin
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiolaiset-perustavat-lansi-virginian-kolmanneksi-suurimmankaupungin/
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JOHDANTO JAMBOREE19 -JUTTUSARJAAN
Tässä ja seuraavissa Töräyksissä täräytetään juttusarja Jamboree -faktoja ja kokemuksia eri
näkökulmista. Tälläkin kertaa Nastapartiosta osallistui muutama innokas Suomen Jamboree joukkueen järjestämälle matkalle (Siiri, Heli, Iida, Minna, Jani ja Juha).
Ennen juttujen lukemista on hyvä kerrata perusfaktat ja käsitteet:
Partiolaisten Maailman Jamboree (WSJ = World Scout Jamboree) järjestetään neljän vuoden
välein.
Tänä vuonna leiripaikkana oli Yhdysvaltojen partiolaisten omistama Summit Bechtel Reserve LänsiVirginian osavaltiossa. USAn partiolaisten lisäksi järjestelyihin osallistuivat myös Kanadan ja
Meksikon partiolaiset. Varsinainen leiri oli 22.7.-2.8.2019 ja Suomen joukkueen järjestämä
oheismatka alkoi jo 15.7.2019. Edellinen Jamboree oli Japanissa 2015 ja seuraava järjestetään
Etelä-Koreassa 2023. Leireille ilmoittautuminen päättyy yleensä noin 18kk ennen leiriä.
Euroopan Jamboree järjestetään epäsäännöllisin väliajoin. Seuraava Euroopan Jamboree on
Puolassa ensi kesänä. (Ilmoittautuminen on jo päättynyt). Tällä kertaa Puolan partiolaiset päättivät
järjestää Euroopan Jamboreen, koska järjestelyjen osalta heillä oli valmius siihen. He olivat
osallistuneet "kisaan" seuraavan Maailman Jamboreen järjestämiseksi.
Finnjamboree järjestetään noin kuuden vuoden välein. Edelliset kaksi kertaa se on pidetty Evolla
(Roihu2016, Kilke 2010). Seuraava on päätetty järjestää vuonna 2022.
Leiriläinen: WSJlle eli the Jamboreelle pääsee elämässään vain yhden kerran leiriläiseksi. Päivän
tarkuudella määritellään ne syntymäpäivät, joilla on oikeus ilmoittautua leiriläiseksi. Käytännössä
ikähaarukka asettuu siten, että kaikki leiriläiset ovat alle 18-v ja yli 14-v. Eli koululuokittain
kerrottuna leiriläiset ovat yleensä yläasteella tai lukion ekalla. USAn Jamboreella Suomesta oli
leiriläisiä 671.
LLPK = Leirilippukunta: Leiriläiset ja heidän lippukunnanjohtajat (llpkj) muodostavat
leirilippukunnan. Yhdessä llpk:ssa on 36 leiriläistä ja neljä llpkjaa. USAn Jamboreella Suomen
Joukkueesta muodostettiin 19 llpkaa.
IST = International Service Team: 18 vuotta täyttäneet voivat ilmoittautua leirille ISTiksi eli
"palvelutyöläiseksi". Käytännössä kaikki aikuiset ovat leirillä jossakin pestissä. Tällä kertaa
Suomesta ISTejä oli vajaa 150.
CMT = Contingent Management Team: Tällä nimikkeellä toimivat aikuiset ovat "laajennettua
johtoryhmää", jotka osallistuvat Suomen Jamboree joukkueen matkan ja leirin suunnitteluun ja
järjestelyihin. Suomen Joukkueen CMTssä oli 35. Varsinaisen ydintiimin muodostaa joukkueen
johtoryhmä (JORY) ja nämä 11 hlöä aloittivat työskentelyn jo reilusti kaksi vuotta ennen leiriä.
Jamboree19 -juttusarja: Töräyksen tutkivan journalismin salainen ydintiimi päätti lähettää
Jamboreelle muutaman tarkoin valitun henkilön, jotka soluttautuivat tehtävässään leiriläisiksi,
ISTiksi, llpkjksi ja/tai CMT:n jäseneksi. Töräyksen lukijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus päästä
tutustumaan "sisältäpäin" leirimatkan tapahtumiin ja/tai leiriin valmistautumiseen. Nämä
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insidemanorwomen kirjoittavat vuorollaan artikkelit, joissa käsitellään
mm. leiriin valmistautumista, leirille matkustamista (oheismatka) ja
varsinaista leireilyä leiriläisenä, llpkjna, ISTinä tai CMTläisenä.
Eri artikkeleissa kenties toistellaan samoja asioita tai yksityiskohtia
mutta nämä vain siksi, jotta ei-Jamppi-kokeneelle-Töräyslukijalle
varmistetaan paras elämys. Luonnollisesti on hyvä muistaa, ettei
pitkäkään juttusarja voi antaa täydellistä kuvaa Jamboreesta;
tapahtumia ja toimintoja oli vain niin runsaasti suhteessa leirin
lyhyehköön pituuteen. Jokaisen osallistujan leirikokemus on uniikki ja
hyvin erilainen verrattuna keneen tahansa. Keskimääräinen osallistuja
näki varmastikin alle puolet siitä mitä leirillä oli tarjottavana johtuen
esim. kävelyetäisyyksistä. Osa aktiviteeteistä oli niin suosittuja, että
"päivän kiintiöt" täyttyivät jo heti aamusta tai osallistumismahdollisuus
rajattiin vain pienemmälle joukolle.
Juttusarjan aluksi lienee paikallaan hieman konkretisoida miten
massiivinen tapahtuma Maailman Jamboree on ja miten laajalle
leirialueen toiminnot oli jaettu.
T:Juha

Pieni osa joukkueen tavaroista
KAIKKIEN LEIRIKESKUSTEN ÄITI
"- Kui iso se leiri sitten oli?
...Leirillä joutu kävelemään toosi paljon. Leirialue on laaja, ainakin 4000 hehtaaria...vai oliko se
eekkeria vai kuutioita mutta anyways iso se oli...
...Roihu ja muut Suomen suurleirit Evolla on yhtä isoja kuin yksi tai kaksi Jamboreen alaleiriä..."
Rakas Töräyksen lukija, partiotapahtumien perusteella tunnet varmasti hyvin Luomaniemen
miljöön tai Arramajan leirialueen.
Mutta tee nyt mielessäsi seuraava ajatusleikki ymmärtääksesi USAn Jamboreen leirikeskuksen
mittakaavan ja kävelyetäisyydet: Tässä mielikuvassa leiri sijoittuu Nastolaan vaikka todellisuudessa
leirikeskus löytyy Länsi-Virginiasta Appalakkien vuoristosta noin 500-800 metrin korkeudesta.
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Heräät aamulla teltasta esim. jossakin
Pajulahden takana olevalla
nurmikkoalueella. Avaat varovasti teltan
vetoketjun varmistaaksesi, ettei
näkyvillä ole karhuja, sillä edellispäivänä
kahden söpön Nallepuhin karhuemo oli
repinyt 100m:n päässä erään teltan
etsiessään syötävää. Aamu-usvaisessa
ruohikossa kävelet telttakujien läpi
puolen kilometrin päähän syömään
aamiaista. Yksin ei tälläkään kertaa
tarvitse
syödä; samassa Echo- alaleirin teltassa
ruokailee yli 7000 muutakin ISTiä. Eli
vähän samanlainen tilanne kuin puolet
Nastolan asukkaista kävisi syömässä
aamiaisen ja illallisen Pajulahden
jäähallissa. (Selvyyden vuoksi
todettakoon, että leiriläiset söivät
omassa leirilippukunnassaan itse
valmistamaansa ruokaa.)

Nalle Puh tarkistaa onko joku kielloista huolimatta jättänyt
herkkuja telttaan…

Tarjoilut 7 000 ruokailijalle
Ja muutoinkin leirillä on melkoisesti väkeä,
laskentatavasta riippuen partiolaisia on
yhteensä reilut 45 000 eli ainakin kolmen Nastolan
verran. Päivälipuilla vierailevia on noin 1-2 kertaa
Nastolan asukasmäärä. Lisäksi ei-partiolaisten määrää
nostaa erilaiset vapaaehtoiset tai muut työläiset:
Pelkästään "ammuntalaaksoissa" avustaa noin 400
paikallista ja kokenutta lajin harrastajaa. Leirin
lääkinnällisestä huollosta vastaa puolustusvoimat
tuoden mukanaan noin 1500 sairaanhoitajaa, lääkäriä,
kuljettajaa tai lentäjää. Leirialueelle on sijoitettu
100-200 maastokelpoista Humvee -ambulanssia,
Yksi leiriambulanssi, ja näitä oli joka paikassa
lukuisia
ensiapupisteitä, alaleirisairaalat sekä
avaruusasemaa muistuttava moduleista
rakentuva kenttäsairaala, joka vastaa
suomalaisen aluesairaalan tasoa. Kiireellisiin
sairaustapauksiin on käytössä mm. useita
helikoptereita sekä röntgen.
No miten ihmeessä noin paljon väkeä voidaan
mahduttaa yhdelle leirialueella? Vastaus on: ei
mitenkään. Leirialue pitää jakaa useaan osaan

Tässä majoittuu reilut 7 000
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varsinkin jos ollaan vuoristossa tai mäkisellä alueella.
Yleensä isot leirit rakennetaan jollekin peltoalueelle,
puistoon tai tasaiseen metsikköön. Nyt ajatusleikissä
palataan siihen mittakaavan ja kävelyreittien etäisyyksien
ymmärtämiseen...

E-leirin
pohjapiirros ja
ympyröity
saunojen
paikka

Edellä mainittu E -alaleiri eli Echokylä sijaitsee siis
Pajulahdessa. Siellä majoittuu pääosa leirin ns.
aikuispartiolaisista eli ISTeistä (=International Service
Team) jotka toimivat erilaisissa pesteissä mahdollistamassa
leirin toiminnot.
Varsinaiset leiri-ikäiset eli leirilippukunnat johtajineen
majoittuvat alaleireihin A, B, C, D tai F. Nämä leirit
Nastolan kartalla olisivat seuraavasti:
C -leiri olisi Nastolan kirkolta Kouluharjulle
D -leiri olisi Srk-talolta Kisaharjuun.
F -leiri olisi Luomaniemen takana.
A ja B -leirit olisivat Uudenkylän peltoaukeilla.
Illtanuotiopaikka eli päälava olisi Rakokivessä. (Kyse ei ole
ihan perinteisestä nuotipaikasta, vaikka se onkin järven
rannalla olevassa rinteessä. Paikka muistuttaa enemmän
jättimäistä konserttialuetta ja stadionin rinteelle mahtuu
helposti noin 80 000 katsojaa.)
Ampumaradat olisivat Villähteeltä Haravakylän kautta
Notkoon (pistoolit, kiväärit, jousi ja värikuulat)
Seikkailulaakso eli Adventure Valley levittäytyisi
Kuivannontietä Asevarikon ympäristöön
(esim alamäkipyöräilyä 47km, The Ropes, The Rocks, Big
Zip)

ISTien teltta

Leirille saapuvat ohjattaisiin ensin ilmoittautumaan
RubyCenteriin, joka olisi Lahden Karismassa. Leirille
saapuva liikenne ohjataan kahden portin kautta. Toinen
portti olisi Lahdessa ja toinen Mankalassa. Molemmilla
porteilla ja tien varressa päivystää useita poliisiautoja
sekä puolustusvoimien panssariajoneuvoja 24/7.
Edellä kuvasin pienen osan leirin toiminnoista ja miten
laajalle ne levittäytyisivät Nastolan kartalla. Jotenkin on
sellainen fiilis, ettei Maailman Jamboreeta oikein voitaisi Suomessa järjestää ainakaan lähivuosina.
Mistä löytyisi vapaaehtoiset tekijät tai edes leiripaikka?
T:Juha
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Jamboree-oheismatka 15.-22.7.
Matkapäiväkirja
Heli Korkeamäki, leiriläinen
maanantai 15.7. Helsinki – Keflavik – Washington D.C.
Lähtöpäivän aamuna pakkasin vielä viimeiset tavarat kasseihin, vetäisin päälle
joukkueen t-paidan ja Suomen partiolaisten edustushuivin ja unohdin eväsleivät
jääkaappiin. Isäni (Korppu) vei Helsinki-Vantaan lentokentälle minut, Janin sekä
Saran, joka oli kanssani samassa leirilippukunnassa ja asui matkan varrella.
Lentokentällä meidät ohjasi oikeisiin lentovartioihin jamboreejoukkueen maapalvelu.
Meille jaettiin myös matkalaukkutunnisteet, joiden perusteella meidät perillä jaettiin
bussiryhmiin, joissa kuljimme koko oheismatkan ajan. Siitä sitten alkoi tuntikausien
matkanteko. Vaihdoimme konetta Islannissa (lensimme Icelandairilla), ja perillä
Amerikassa olimme yhdentoista aikaan paikallista aikaa, eli Suomen aikaa kuudelta
tiistaiaamuna. Kaikki pääsimme läpi maahantulotarkastuksesta, vaikka ainakin
minulta oli jäänyt sininen tullilomake saamatta, koska olin nukkunut niitä jaettaessa.
Lentokentän ovesta ulos astuessa kohtasimme ensimmäistä kertaa reissumme
vallitsevan ilmanalan, joka sillä hetkellä oli tosi lämmin ja kostea. (Aamupäivisin oli
kuumaa ja kosteaa, keski- ja iltapäivällä tukalan kuumaa ja melko kosteaa).
Ohjelmaan oli kirjattu illallinen Hard Rock Café:ssa, mutta ymmärrettävistä syistä
bussi vei meidät suoraan hotellille ja saimme laatikossa käteemme amerikkalaisen
tulkinnan eväsateriasta: täytetty leipä, pikkupussi sipsejä, kaksi suklaakeksiä ja pullo
vettä. Hotellilla vielä odottelimme jonkin aikaa avaimia, ja kun lopulta pääsimme
huoneeseen ja nukkumaan, ei unta tarvinnut odotella kauaa.
tiistai 16.7. Washington D.C.
Ilma oli aamulla lämmin ja kostea kuin lehmän henkäys, kun kävelimme aamiaiselle
läheiseen Buca di Beppo -ravintolaan. Pääsimme tutustumaan aitoon amerikkalaiseen
aamiaiseen, jossa luultavasti ainoa luonnollinen osa oli hedelmäsalaatti. Tarjolla oli
muun muassa muovisia yksittäispakkauskuppeja sokerihuurrettuja muroja. Lisäksi oli
kalapuikon näköisiä friteerattuja juttuja, jotka maistuivat kaneliselta friteeratulta
paahtoleivältä ja isompia (suolaisia) friteerattuja juttuja, jotka olivat paljon enemmän
friteerattuja kuin juttuja. Ensimmäisten kanssa tarjottiin vielä vaahterasiirappia ja/tai
hilloa. Leipää ei ollut, mutta kolmea laatua pieniä muffineja kyllä. Mehu ja maito oli
pakattu noin 1,5 desin tölkkeihin.
Päivän ohjelmassa oli kiertoajelu kaupungin nähtävyyksille. Kävimme Arlingtonin
hautausmaalla ja siellä John F. Kennedyn haudalla. Hautausmaalla oli
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silmänkantamattomiin valkoisia hautakiviä
siisteissä riveissä nurmen ympäröiminä. Jos
kiviä ei olisi ollut, olisi paikka muistuttanut
golfkenttää. Kävimme Korean ja Vietnamin
sotien muistomerkeillä. Abraham Lincolnin
muistomerkillä katselimme Reflecting pool:in
(Heijastusallas) vastarannan obeliskia, jonka
tosiaan kuvastui altaan pinnassa, ja otimme
tapaamiemme ruotsalaisten kanssa
yhteiskuvan Lincolnin patsaan juurella.
Valkoisen talon näimme vain aidan takaa. Sitä
vartioivat mustiin (luoti?)liiveihin pukeutuneet
tuimailmeiset vartijat, joiden rintapielessä luki
suurin kirjaimin SECRET SERVICE. Erittäin
salaista totta tosiaan. Kaukaa näimme myös
Capitol-kukkulan. Kierroksen jälkeen sai
valita, lähtikö hotellille vai jäikö vielä
katselemaan kaupunkia. Jäin tietenkin vielä
Lincoln memorial (ylempi) ja
keskustaan, kun kerran sinne asti oli tultu. Miksi
Reflecting pool (alempi)
ihmeessä olisin lojunut hotellissa
Yhdysvaltojen pääkaupungissa? Tässä
vaiheessa mainittakoon, että D.C. oli
hyvinkin rauhallinen ja melko pienikin
kaupunki, aivan erilainen kuin esimerkiksi
New York, jossa myöhemmin kävimme.
Kevyehkön, puistokahvilasta ostetun lounaan
jälkeen lähdin mukaan siihen ryhmään, joka
kävi taidemuseossa ja luonnontieteellisessä
museossa. National art gallery:ssa oli esillä
varmaan hyvinkin monenlaista taidetta, mutta
ehdin käydä vain yhdessä osassa. Ihailin mm.
aitoja Monet’n ja van Goghin maalauksia.
Toisaalta hiukan hassua tulla Yhdysvaltoihin
ja nähdä lähinnä eurooppalaista taidetta.
Museossa oli syystä, jota voimme vain arvailla, sääntö, jonka mukaan reppuja sai
pitää vain yhdellä olkapäällä, kun kulki näyttelytiloissa. Ainakin Suomen joukkueen
Kånkenin kanssa se oli hiukan epämiellyttävää, kun olkahihna hankasi hartiaa, mutta
ajattelimme, että luultavasti sääntöä kannatti totella, Yhdysvalloissa kun oltiin.
Taidemuseon jälkeen kävimme Natural history museumissa, jossa nimen mukaisesti
esiteltiin luonnon historiaa. Siellä oli näyttelyitä eläimistä, muinaismerten elämästä ja
evoluutiosta ja jopa kivistä.
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keskiviikko 17.7. Washington D.C. – Philadelphia
Aamupala oli samassa paikassa ja samanlainen kuin edellisenä päivänä. Aamiaisen
jälkeen lähdimme ajamaan kohti Philadelphiaa sillä suunnitelmanmuutoksella, että
kävimme matkalla tutustumassa Amish farmiin ja Hershey´s suklaa”tehtaaseen”,
joihin oli ollut tarkoitus mennä vasta viimeisenä päivänä, mutta joihin oli aikataulun
puolesta parempi mennä nyt. Hershey´s -paikka oli oikeastaan jonkinlainen risteytys
kauppaa, suklaatehdasta, mainosvaloja ja elokuvateatteria. Paikassa olisi ollut
turisteja varten tehty ”tehdaskierros” (paikkahan siis oli käsittääkseni vain
turistinähtävyys, oikeaan tehtaaseen turisteilla tuskin olisi asiaa), jolla olisi saanut
maustaa mieleisensä suklaapatukan ja varmaan tehdä jotain muutakin. Meidän
bussiryhmämme ei kuitenkaan käynyt kierroksella, vaan katsomassa suklaa-aiheisen
lasten 4D-lyhytelokuvan. Siinä esiintyi mm. puhuva Hersheyn suklaapatukka. 4Detuliite tuli siitä, että paitsi että animaatio oli 3D, siinä myös esimerkiksi katsomoon
tippui vesipisaroita, kun animaatiossa roiskui sulaa suklaata. Käynti oli siis
jonkinasteinen pettymys.
< Hershey’s
suklaamyymälä

Suklaapaikan jälkeen kävimme amissien
elämää esittelevässä paikassa, jota kutsuttiin
farmiksi, mutta en tiedä, viljeltiinkö
kyseisessä paikassa enää maata, vai oliko se
vain turistikohde. Joka tapauksessa vierailu
oli mielenkiintoinen. Farmilla kävimme siis
opastetulla kierroksella tyypillisen
amissikodin kaltaisessa talossa, jossa oli
esillä mm. amissien vaatteita. Itse opin paljon
uutta amisseista. Ainakaan useimmat amissit
eivät käytä sähköä, aja autoa tai lämmitä ta
viilennä asuntojaan keittiötä lukuun
ottamatta. He eivät kuitenkaan elä aivan niin askeettisesti kuin äkkiseltään saattaisi
kuvitella, sillä vaikka he eivät käytä sähköä, on heillä esimerkiksi propaanilla
toimivia jääkaappeja ja muita kodinkoneita. Eri yhdyskunnissa käytännöt ovat
kuitenkin keskenään hieman erilaiset, sillä ne eivät kovin tiiviisti pidä yhteyttä
toisiinsa. Netistä löytyy valokuvia amisseista, mutta periaatteessa heitä ei saisi
Hyvin vähän tietoa amisseista
Amissit (the amish) ovat alun perin
Sveitsistä uskonnollisia vainoja pakoon
lähtenyt ryhmä. Ensimmäiset amissit
muuttivat Yhdysvaltoihin 1700-luvulla.
Amissit puhuvat edelleen keskenään
saksaa, mutta osaavat myös sujuvaa
englantia. He elävät ja pukeutuvat
hyvin vaatimattomasti.

11

valokuvata (mekään emme saaneet). Käsittääkseni he kokevat, että se etäännyttäisi
heitä Jumalasta ja jotenkin korottaisi ihmisen Jumalan yläpuolelle tai jotakin.
Kuulemma amissit erottaa pukeutumisen perusteella toisesta hyvin samankaltaisesta
uskonnollisesta uudisasukasryhmästä naisten hatun takaosan muodon perusteella. Ei
ihme, että ryhmät kuulemma hyvin usein sekoitetaan toisiinsa.
Farmilla saimme myös kierrellä ulkona
paikkoja ja söimme lounasta. Ruoka,
jota saimme (grillattu broileri ja peruna
coleslaw-salaatin kera) oli mielestäni
hyvää, mutta paikan
kertakäyttöaterimet olivat reissun
ylivoimaisesti huonoimmat. Kun
haarukalla ja veitsellä yritti leikata
jotakin, ne vain taipuivat kuin olisivat
olleet kumia.
Paikassa oli pari erilaista myymälää,
joista yhtä piti mies, joka oli vuollut
koivunoksista pieniä kukkoja ja kanoja.
Amissien koulurakennus ^
Ne olivat siroja ja taidokkaita, ja
pienimpiä tuskin näki (ne oli kehystetty pieniin kehyksiin, jotteivat ne häviäisi).
Kävin myös amissien koulurakennuksessa. Iso osa esillä olevista koulukirjoista oli
saksaksi kirjoitettuja, missä näkyi amissien eurooppalainen kulttuuriperintö.
Illaksi saavuimme Philadelphiaan, missä kävimme oikeasti Hard Rock café:ssa
illallisella.
torstai 18.7. Philadelphia – New York city
Meitä oli pari bussiryhmää samassa hotellissa, ja tällä kertaa meille osui aikaisin
aamupalavuoro klo 6.30.
Yhdysvalloissa hotellit ovat hieman erilaisia kuin Suomessa. Ensinnäkin suurin osa
niistä toimii huonommin ainakin sisäänkirjautumisen osalta. Enimmillään jonotimme
avaimia kaksi tuntia. Joskus huoneet oli tuplavarattu (ei tosin meidän
huoneryhmällämme) ja avainkortit piti käydä vaihtamassa kiusallisen tilanteen
jälkeen, kun huoneessa olikin jo ollut joku. Kerran taas sain käteeni kahden huoneen
kortit, joista jälkimmäisen palautin. Avaimet saattoivat tulla vähin erin aina
muutamalle kerrallaan.
Meille oli varattu kahden hengen huone aina neljää henkeä kohti niin, että yhdessä
sängyssä olisi kaksi peittoa. Sängyt olivat niin leveitä, että ainakaan meidän
huoneryhmällämme niiden jakamisessa ei ollut ongelmaa, mutta peittoja oli joka
paikassa vain yksi ekstraleveä sänkyä kohden. Me emme jaksaneet vaivautua
pyytämään toista peittoa, mutta monet muut kyllä tekivät niin.
Aamupala ei myöskään yleisesti kuulunut huoneen hintaan, minkä takia vain
kahdessa paikassa söimme aamiaisen hotellilla. Niissäkin se oli katettu meille
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johonkin saliin, eikä selkeästikään ollut kaikille asiakkaille tarkoitettu juttu.
Philadelphia oli toinen hotelliaamupalapaikoista, ja siellä saimme jopa leipää.
Aamiainen ei kuitenkaan muistuttanut yleensä suomalaista runsasta hotelliaamupalaa
(eikä kyllä kotiaamupalaakaan).
Aamiaisen jälkeen meidän oli tarkoitus heti lähteä Philadelphian keskustaan. Bussin
kanssa oli kuitenkin sähläystä. Se oli kai epähuomiossa tilattu tuntia myöhemmäksi.
Kävimme sitten pienellä aamukävelyllä jollakin Love park -nimisellä aukiolla, jolla
taas otimme bussiryhmän yhteiskuvan.

Philadelphian Chinatownin portti ^
Liberty bell ^

Keskustaan mennessä kävimme joillakin ilmeisesti tärkeillä ison taidemuseon
portailla, jotka käsittääkseni olivat samantyyppinen nähtävyys kuin Tuomiokirkon
portaat Helsingissä. Keskustassa sitten jakauduimme mielenkiinnon kohteiden
mukaan ryhmiin, joissa kiersimme paikkoja. Osa lähti shoppailemaan. Voinette
päätellä, että minä en. Samoja ylikansallisia tuotteita ja ketjuja kuitenkin löytyy
muualtakin, kun taas kaupungin omia nähtävyyksiä ei. Meidän ryhmämme kävi
katsomassa Liberty bell:iä, Yhdysvaltojen itsenäisyyden symbolia, jota kai oli
soitettu valtion perustamisasiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen. Kellossa on
halkeama, ja joitakin siitä irronneita palasia on joissakin yhdysvaltalaisissa korkeissa
kunniamerkeissä. Kellon jälkeen suuntasimme kohti American Revolution
museumia. Todettuamme sen olevan melko hintava jakauduimme niin, että ne, jotka
välttämättä halusivat museoon, menivät sinne yhden aikuisen kanssa, ja me loput
lähdimme Chinatowniin, missä kävimme matkamuisto-ostoksilla ja syömässä
kiinalaista ruokaa. Itse söin aivan ihanan nuudeliannoksen.
Philadelphiasta ajoimme illaksi New Yorkiin, Manhattanille. Hotellimme oli aivan
Times squaren vieressä, ja kävimmekin illalla pienissä ryhmissä hiukan kiertämässä
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kuuluisaa aukiota ja sen kauppoja. Omasta mielestäni siellä oli erittäin paljon liikaa
ihmisiä ja meteliä. Näimme kuitenkin myös muita partiolaisia. Isossa (uuni)omenassa
oli kanssamme yhtä aikaa ainakin brasilialaisia ja alankomaalaisia partiolaisia.
perjantai 19.7. New York city
Tänään oli taas bussilla kaupunkikierros.
Näimme Empire state buildingin ja
Trump towerin. Kävimme Central
parkissa ja 9/11 -muistomerkillä.
Vapaudenpatsaankin näimme
kaukaisuudessa. Lounasta söimme
Central parkissa pikniktyyliin.
Amerikkalainen eväsruoka tosiaan on
melko sipsi-, keksi- ja täytetty leipä painotteista.
the Manhattan skyline ^
Kierroksen jälkeen jakauduimme
ryhmiin, joissa sitten lähdettiin kaupungille pääasiassa shoppailemaan. Itselläni oli
hieman vaikeuksia löytää ryhmä, jonka mukana pääsisin edes lähimpään, alle puolen
kilometrin päässä sijaitsevaan kirjakauppaan haudattuani haaveen Strand book
storesta. Se oli reilun kolmen kilometrin päässä oleva kirjakauppa, jonka valikoimiin
kuului yhteensä 18 hyllymailia uusia, vanhoja ja jopa harvinaisia kirjoja. No, kaikkea
ei voi saada. Vähän kyllä tuli pohdittua ainaisen shoppailun ja partioihanteiden
yhteensopivuutta. Partiolaiset halusivat päästä (ja pääsivätkin) shoppailemaan sekä
halpatavaraa että merkkituotteita useampana
oheismatkan päivänä. Kulutusta pitäisi
kaiken järjen mukaan vähentää, mutta
ilmeisesti se koettiin jonkun muun
tehtäväksi. (Joo, lensin juuri Atlantin yli ja
takaisin, mutta kai sitä voisi edes vähän
miettiä vastuullisuuttaan kuluttajana?)
New Yorkin betonisessa
kaupunkiympäristössä korostui kaikkialla
vallitseva tukala kuumuus. Ulkona
kävellessä määränpäätä ajatteli aina
seuraavana ihanan ilmastoituna ja viileänä
sisätilana. Itsekin pääsin lopulta
Barnes&Noble -kirjakauppaan, joka on ehkä
Suomalaiseen kirjakauppaan verrattavissa
oleva ketju. Sen valikoima oli kuitenkin
laajempi, ja myymälän yhteydessä oli jopa
kahvila. Itselleni osti Name of the Wind:in (suom. Tuulen nimi) pokkaripainoksen.
14

Kirjakaupan jälkeen kävimme vielä matkamuistomyymälässä, josta ostin
postikortteja ja -merkkejä. Kymmenen tavallista postikorttia maksoi $1, merkit niihin
$20… Näin liikkeessä myös Donald Trump -vessaharjan, mutta en viitsinyt käyttää
siihen rahaa.
lauantai 20.7. New York city – Kalahari resorts –vesipuisto
Aamiaisen jälkeen lähdimme ajelemaan kohti viimeistä oheismatkakohdettamme,
Kalahari resorts -vesipuistoa. Matkalla oli vielä pysähdys outlet-myymälöistä
koostuvassa ostoskeskuksessa. Sieltä ostin yhden tuliaisen kotiin vietäväksi.
Ostoskeskukseksi paikka oli suhteellisen kivan näköinen. Se oli kuin pieni asuinalue,
jossa liikkeillä oli omat talot tai rivitaloasunnot.
Tämän jälkeen jatkoimme matkaa Kalahari resortsiin. Ennen illallista oli
mahdollisuus olla vesipuistossa puolisentoista tuntia, kunhan oli vähintään parin
kanssa. Muut huoneestamme kuitenkin lähtivät ennen minua, eikä minulla ollut juuri
kenenkään yhteystietoja, jotta olisin voinut pyytää jotakuta (ja muutkin saattoivat olla
uimassa eivätkä silloin tietysti vastaisi). Menin sitten yksin, kun totesin, että se oli
ainoa vaihtoehto, jos halusin uimaan päästä. En joutunut ongelmiin.
Illallisen söimme hotellilla, minkä jälkeen hengailimme ja pelasimme korttia
ruokasalin läheisessä aulassa.
sunnuntai 21.7. Kalahari resorts
Puuroa! Aamupalalla oli kaurapuuroa! (Jälkikäteen kuulin, että aikaisemmat ryhmät
olivat kaipailleet sitä, ja meillä oli viimeisenä ryhmänä ilo saada sitä.)
Aamiaisen jälkeen pyykkäsin kuuden muun tytön kanssa käytävän isossa
pyykkikoneessa, jonka käyttö maksoi $2, joten henkeä kohti hinta oli varsin
edullinen. Ruokailuja lukuun ottamatta vietin, kuten suurin osa muistakin, oikeastaan
koko päivän vesipuistossa. Se oli kyllä aika mahtava, mutta myös tosi täynnä
porukkaa. Osaan liukumäistä mentiin neljän hengen renkaalla, joka muodoltaan
muistutti neliapilaa. Uskaltauduin jopa ilman rengasta laskettavaan liukumäkeen,
joka alkoi siitä, että mentiin taaksepäin nojaavaan seisoma-asentoon kapseliin, josta
hetken päästä lähti lattia alta. Sinä päivänä saimme myös ilmaista pizzaa, sillä hotelli
tahtoi hyvittää sen, että edellisenä iltana viimeiset olivat illallisella saaneet hieman eri
ruokaa kuin muut.
maanantai 22.7. Kalahari resorts – Bechtel summit scout reserve
Aamupala oli klo 6.00. Sieltä saimme eväitä mukaan bussimatkalle. 7.00 alkoi matka
kohti Jamboree-leirialuetta.
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SUDARI
Kuinka monta nelikulmiota löydät
kuvasta?
________________
Kuinka monta kulmaa löydät kuvasta?
________________

Miten kuvasarja jatkuu?
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SIVUT

Piirrä peilikuva, koristele ja väritä.

Yhdistä pisteet, täydennä ja värit
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Leirilippukunnanjohtajan kokemuksia World Scout Jamboree 2019 –leiristä
Jamboree on neljän vuoden välein järjestettävä maailman suurin partioleiri. Vuoden
2019 maailmanjamboreen teema oli “Unlock a New World” (Avaa uusi maailma).
Teema kuvaa niitä uusia seikkailuja ja erilaisia kulttuureja, joita 22.7.–2.8.2019
järjestettyyn tapahtumaan osallistuneet partiolaiset ympäri maailman pääsivät
tutustumaan, sekä kaikkia uusia kansainvälisiä partioystävyyksiä, joita leirin aikana
syntyi. Leirille osallistui yli 46 000 partiolaista yli 150 eri valtiosta.
Valmistautuminen Jamboreelle
Se tuli kuin märkä rätti vasten kasvoja: ”Olisitko halukas toimimaan
leirilippukunnanjohtajana seuraavalla Jamboreella?” Olin suuresti hämmästynyt miksi
asiaa kysyttiin, sillä ilmoittautumisaika oli päättynyt jo kuukausia sitten. Suomen joukkue oli
ollut onnekas ja saanut yli kaksisataa lisäpaikkaa kiintiöönsä. Näin ollen suomalaisia olisi
lähdössä USA:n jamboreelle yhteensä 920 henkeä ja leirilippukunnanjohtajiakin tarvittiin
lisää. Yksi leirilippukunta koostuu 36 nuoresta ja 4 aikuisesta johtajasta. Niin minä sitten
hakemukseni jätin joukkueen johdolle…
Nykyiset säädökset henkilörekistereistä eivät mahdollista vapaata tutustumista
osallistujaluetteloon. Sen vuoksi en tiennyt muita osallistujia Nastapartiosta kuin sen
perusteella mitä huhuina kuulin. Ja osittain sen vuoksi me kaikki NaPa:laiset olimme
sijoitettuna eri leirilippukuntiin, mikä tuntui minusta erikoiselta. Nastapartiosta leirille
osallistui kuusi henkilöä, jotka olivat Siiri (leiriläinen leirilippukunnassa Aurum), Heli
(leiriläinen leirilippukunnassa Luosto), Nyyti (IST = International Service Team =
palveluleiriläinen), Juha-Matti (CMT = Contingent Management Team = joukkueen
johtajisto) sekä Ida ja Jani (leirilippukunnanjohtaja leirilippukunnassa Kaltio).
Jamboree -projekti on pitkä. Joukkueen johdon osalta se alkaa monta vuotta ennen leiriä,
kun itselläni se alkoi noin vuoden ennen leirin alkua. Melko pian ilmoittautumiseni
hyväksymisen jälkeen sain tietää tulevien kollegoitteni nimet. Koska olin antanut luvan
sijoittaa itseni johtajaksi myös toisen piirin alueelle ja sainkin komennuksen Järvi-Suomen
Partiolaisten porukkaan. Itselleni ainoa ennestään tuttu oli pitkän linjan Nastapartiolainen
Ida. Kaksi muuta, Vappu ja Kaarina, tulivat Järvi-Suomen Partiolaista. Eli ensimmäiset
uudet ystävät tulivat jo ennen leiriä.
Elokuun lopulla matkustin jännittyneenä ja intoa puhkuen leirilippukunnanjohtajien
tapaamiseen, joka pidettiin Inkoon Kavalahdessa. Tapahtumaan oli järjestetty bussikyyti
Helsingin rautatieasemalta. Astuin bussiin joka oli pääsääntöisesti lastattu vierailla
kasvoilla, joista lähes kaikki olivat itseäni huomattavasti nuorempia. Istuin penkkiin ja
laitoin viestin LLPKJ-kollegoilleni. Ida olikin tulossa autolla suoraan Kavalahteen, Kaarina
ei päässyt tapahtumaan ollenkaan ja Vappu istui bussin etuosassa. Itse olin takaosassa.
Siirryin bussin etuosaan ja toinen aiemmin tuntemattomista kollegoista tuli tutummaksi
matkan aikana. Ohjelma tapaamisessa oli huippuhyvä. Harjoittelimme useita itselleni uusia
ryhmäytymis- ja tutustumisleikkejä sekä kävimme filosofisia pohdintoja
leirilippukunnanjohtajana toimimisesta. Ei huano, sanoisi Jorma Uotinen. Muiden yöpyessä
leirikeskuksessa, meidän leirilippukuntamme johtajat yöpyivät läheisessä kestolaavussa.
Kuinkas muuten…
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Ennakkotapaamiset
Jamboree-projektiin kuuluu myös tutustuminen oman leirilippukunnan nuoriin jo ennen
leirille lähtöä. Se on etu meille johtajille, koska on hyvä tuntea johdettavansa, kun ollaan
kaukana kotoa ja kotioloista poikkeavissa olosuhteissa. Ennakkotapaamisten ohjelmaan
kuului oleellisena osana myös ryhmäytyminen. Sen vuoksi järjestimme kolme viikonlopun
yli kestänyttä ennakkotapaamista. Haasteen ennakkotapaamisille aiheutti
leirilippukuntamme jäsenten pitkät etäisyydet toisistaan. Jäsenet asuivat Mikkeli – Kuopio
– Lieksa -kolmion sisäpuolella, joten välimatkaa saattoi olla jopa 300 km.
Ensimmäisen tapaamisen järjestimme
Leppävirralla, jossa pääsimme
tutustumaan leirilippukuntamme nuoriin.
Oli suunnaton helpotus huomata, että
porukkamme koostui järkevistä,
ahkerista ja hyväkäytöksisistä nuorista,
joiden kanssa tulisimme varmasti
pärjäämään Jamboreella. Samalla
jaoimme leirilippukunnan vartioihin,
joiden vastuulla oli vastata mm.
lippukunnan ruoanhankinnasta ja valmistuksesta. Nuoret saivat itse keksiä
vartioilleen nimet ja niistä tulikin varsin
persoonallisia sekä vaikeasti selitettäviä ja lausuttavia. Vartioiden nimet olivat Yöväli,
Ilmaiset Ämpärit, Pohjamuta ja Jäätelötötteröt.
Kaksi muuta tapaamista järjestettiin Ilomantsissa ja Mikkelissä, jotta saisimme matkojen
osalta pidettyä homman tasapuolisena kaikille.
Oheismatka
Koska olin päättänyt lähteä näin pitkälle ja kalliille leirille, halusin saada reissusta kaiken
irti. Sen vuoksi osallistuin myös oheismatkalle, joka alkoi reilun viikon ennen varsinaista
leirimatkaa. Suomesta oheismatkalle osallistui n. 600 partiolaista ja ryhmä oli jaettu
kolmeen eri alaryhmään.
Oman ryhmäni aloituspaikka oli Washington DC, jossa vietimme kaksi yötä paikallisia
nähtävyyksiä ihastellen. Tutustuimme mm. Arlingtonin hautausmaahan, Lincoln
Memorialiin sekä valkoiseen taloon. Ajoimme myös bussilla Pentagonin ympäri. Nuoret
saivat vapaa-aikaa olla kaupungilla ja mahdollisuuden tutustua mielettömän upeaan
museotarjontaan, jossa pääsi tutustumaan mm. USA:n
avaruusohjelmaan. Suosittelen!
Seuraava matkakohde olikin sitten Philadelphia jossa
vietimme yhden yön niin ikään tutustuen nähtävyyksiin.
Yksi mieleenpainuvimmista oli vierailu Amissi-tilalle.
Ryhmällemme sattunut opas osasi kertoa Amissien
elämästä niin loistavasti että innokkaimmatkin nuoret
jaksoivat hiljentyä kuuntelemaan.
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Sen jälkeen vuorossa olikin legendaarinen The New York, jossa vietimme niin ikään kaksi
yötä. Majoituimme sopivasti kaiken ytimeen, Times Squarelle. Siinä kaupungissa nähtävää
riittää ja vaikka näimme mielettömästi, niin
varmasti paljon jäi myös näkemättä.
Hienoimpina elämyksinä näimme mm. Wall
Streetin, Vapaudenpatsaan, Trump-towerin,
Central Parkin, Empire State Buildingin, yms.
yms. Yksi vaikuttavimpia paikkoja oli WTCtornien muistomerkki, jossa on
suihkulähteiden reunaan kaiverrettu kaikkien
turmassa kuolleiden nimet. Muistomerkin
hoitajat vievät joka päivä pienen kukan niille,
joilla olisi sinä päivänä ollut syntymäpäivä.
Paikka on koskettava!
”Ison Omenan” jälkeen pääsimme lataamaan akkujamme pariksi päiväksi Kalahari Resort
-nimiseen kylpylään. Sekin paikka oli uskomaton. Jos jonkinlaisia altaita sekä liukumäkiä
oli loputtoman tuntuisesti. Ja yksi parhaita juttuja oli, että pääsi pesemään pyykit
pesukoneessa ennen leirille menemistä.
Oheismatkan aikana aukesi WSJ-appi, josta pääsi katsomaan kaikkea leirialueella
tapahtuvaa toimintaa. Appin kautta näki mm. eri aktiviteettien sijaintipaikat sekä
mahdolliset jonotusajat niihin. Jo aiemmin oli luvattu että koko leirialueella on kattava Wi-Fi
-verkko ja se piti paikkaansa. Verkko oli ajoittain hidas tuhansien käyttäjien vuoksi, mutta
toimi kaikilla luvatuilla alueilla.
Jamboree
Leiripaikka oli Summit Bechtel Reserve ja saavuin sinne maanantai-iltana valtavassa
kaatosateessa. Sanotaan että Amerikassa kaikki on suurta. Siitä en tiedä, mutta sade
ainakin on aivan tolkutonta. Sitä vettä tuli ajoittaisina suihkuina koko illan ja yön. Meidän
leirilippukuntamme tuli leirille useammassa erässä. Itse olin ensimmäinen johtaja paikalla
ja saapuessani leiriin, oli paikalla jo 25 nuorta. He olivat ansiokkaasti pystyttäneet
ruokailukatokset, joissa sitten pystytimme majoitusteltat, etteivät ne kastuneet sateessa.
Valmiit teltat vietiin paikalleen ja näin saimme kaikille kuivan yösijan.
Onneksi sade loppui tiistaina aamupäivällä ja keli
muuttui täysin päinvastaiseksi aurinko paistoi
täydeltä terältä ja lämpömittarin elohopea kiipesi 30
0
C asteen kuumemmalle puolelle. Leiriorganisaatio
ilmoitti WSJ-appissa toistuvasti juomisen
tärkeydestä. Mm. lämpötilan ollessa yli 30 astetta, oli
jokaisen juotava n. puolitoista litraa tunnissa.
Nestehukan kanssa ei ole leikkimistä, ja kaikeksi
ikäväksi muutamat suomalaisetkin joutuivat sen
kokemaan.
Leiriohjelman käynnistyttyä päivät kuluivat erilaisista aktiviteeteista nauttien ja omista
seikkailuista muille kertoen. Illallispöydässä riitti tarinoita mitä uskomattomammista
seikkailuista.
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Leirin ohjelma oli upea. Leirillä pääsi kokeilemaan vaikka mitä. Summit Bechtel Reserven
ylpeys on etenkin sen tarjoama monipuolinen seikkailuohjelma. Alueelta löytyy
kilometrikaupalla zipline-ratoja ja jamboreella oli mahdollista päästä kokeilemaan mm.
koskenlaskua ja Wipeout-vesiohjelmaa. Adrenaliinintäytteisen seikkailuohjelman lisäksi
ohjelmarungosta löytyi onneksi myös aktiviteetteja rauhallisempaankin makuun.
Kulttuuriohjelmassa pääsi mm. tutustumaan eri uskontoihin sekä pohtimaan syvällisesti
maailman nykytilaa.
Yksi Jamboreekulttuurin ”helmi” on swoppaaminen, eli partiotavaroiden vaihtaminen toisiin
partiotavaroihin. Myös swoppaustarinoista saimme nauttia illallispöydässä. Suomen
joukkueen tarvikkeet, kuten valkoinen Kånken-reppu olivat ”kuuminta hottia”
ulkomaalaisten kesken. Reppujen perässä saatettiin kävellä useita kilometrejä
vaihtamassa niitä milloin mihinkin.
Jamboreella ohjelma ei suinkaan päättynyt päiväaktiviteettien jälkeen, sillä jokaisena iltana
on tarjolla myös iltaohjelmaa. Suuret stadionohjelmat kokosivat koko huiman 46 000
partiolaisen joukon yhteen kolme kertaa jamboreen aikana!
Jos haluat tutustua leirin ohjelmaan tarkemmin, niin käy
katsomassa Suomen joukkueen sivuilta artikkeli
leiriohjelmasta https://jamboree.fi/leiriohjelma/. Pelkästään
sitä lukiessa tuntee hengästyvänsä. Tarjontaa on niin
valtavasti. Ja luulen että tulevilla Jamboreilla sitä on vieläkin
enemmän…
Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin 12 päivän jälkeen loppui
WSJ:kin. Lähtöpäivän aamuyöllä purimme leirimme,
pakkasimme tavarat ja suuntasimme kohti bussin
lähtöpaikkaa. Tuliaisiksi saimme hirveän määrän elämyksiä,
paljon uusia kavereita, rinkallisen reipasta partiomieltä ja
leirillä käyttämämme upeat Jamboree teltat.
Jos haluat kuulla Amerikan Jamboreesta lisää, niin osallistu lippukuntaleirille 4.-6.10.2019.
Leirillä Nastapartion Jamboree-kävijät kertovat kokemuksiaan ja tarjoavat Jamppielämyksiä muille leiriläisille.
Jamppi-miettein…
Jani

21

Nastapartio Ilves19 – piirileirillä
23.7.
Leirin aatto. Rakennusleiri on tehnyt kovasti työtä ja leiri on jo hyvällä mallilla, mutta tehtävää
vielä riittää. Nastapartion, Kymen Kotkien ja HSV:n jäseniä on jo paikalla rakennusleirin hommissa.
Näistä lippukunnista muodostuu Teratapit-leirilippukunta Tera-alaleiriin.
Kalusto sekä osa johtajista ja leiriläisistä saapuu paikalle tiistai-iltapäivänä. Kalustoteltta pystyyn ja
tavarat suojaan. Näin valmistaudutaan leirin alkuun, kun kalusto on odottamassa leiriläisiä. Vielä
leirialueen suunnittelua ja innolla odottamaan huomista.
24.7.
Leiri alkaa! Aamupalaa laitellessa Ylen uutiset bongaavat Napalaiset ja osa leiriläisistä pääseen
haastatteluun ja alueuutisiin.
Yhdentoista aikaan saapuvat loputkin leiriläiset. Kaksi bussia kaartaa leirisuoralle, ihmiset ja
tavarat ulos busseista ja bussit paluu matkalle. Lähes 5000 leiriläistä saapuvat minuuttiaikataululla
leirialueelle.
Ensimmäinen päivä on leirin pystyttelyä ja rakentelua. Uudenuutukaiset teltat nousevat reippaasti
paikoilleen ja leiriläiset alkavat majoittautua. Jätskille toki jo ehditään.

Illalla on leirilippukunnan oma ilta, jossa pääsemme tutustumaan toisiimme paremmin leikkien.
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25.7.
Tänään aukeavat laaksot. Sudenpennut pääsevät aamupäiväksi vesitouhuihin Valtameri-laaksoon.
Tarpojat viettävät samassa Valtameri-laaksossa koko päivän. Luvassa on melontaa, suppailua ja
totta kai uimista ja saunomista. Iltapäivän sudenpennut tutustuvat BiiPii-laaksoon.
Seikkalijat viettävät leirilippukuntapäivää. He ovat päivän leirilippukunnan hommissa, rakentaen
mm. leiriporttia ja pääsevät tutustumaan leirialueeseen.

Illalla avajaiset, jossa ensimmäistä kertaa kaikuu ilmoille koko leirin voimin leirihuuto.
Evon metsä raikaa
Ilves-leirin taikaa.
Pölyä ja kuumaa!
Ystävyyden huumaa!
Rakennetaan maailmaa
ihmeellistä, ihanaa.
Loikkaa kohti uutta tulevaisuutta.
ILVES!

23

26.7.
Myös seikkailijat pääsevät laaksoihin. He ovat päivän Horisontti-laaksossa, jossa päästään
kokeilemaan mm. dronen ohjelmointia ja virtuaalilaseilla pelattavaa Ilves19-peliä.
Sudenpennut ovat aamupäivän Luontoon-laaksossa ja iltapäivällä heidän viimeisenä laaksona on
Horisontti. Tarpojat viettävät päivän KITT:ssä.

Illalla päästään osallistumaan partiomessuun ja ystävyyden iltanuotiolle.
27.7.
Lauantai on vierailupäivä. Leirin vahvuus
kasvaa päiväksi yli 2000 hengellä, kun
vanhemmat ja läheiset tulevat katsomaan
leiritunnelmaa. Päivä on leirin kuumin ja
jätskijono onkin ennätyspitkä.
Päivällä on sudenpentuleirin päättäjäiset
ja he palaavat leirivieraiden kanssa kotiin
samalla bussilla. Leirillä on ollut kivaa,
mutta kiva myös palata kotiin. 😊
Illalla on leirille jääneille luvassa leffailta
herkkuineen.
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28.7.
Sunnuntain tarpojat viettävät BiiPii-laaksossa ja seikkailijat touhuavat Sepelissä.

Illlalla on leirisuoralla karnevaalit, jossa on monenlaista touhua, hiusten letitystä, glitterimaalausta,
isojen saippuakuplien tekoa ja sirkkojen maistelua.
Illan pimetessä on johtajille tarjolla vielä kanoottiehtoollinen.

25

29.7.
Seikkailijoilla on vuorossa Luontoon-laakso, missä
rakennetaan mm. hyönteishotellia ja päästään
tutustumaan metsäkoneeseen.
Tarpojat viettävät leirilippukuntapäivää, jossa he
auttavat alaleiri-illan valmisteluissa.
Alaleiri-illassa leiriläiset kiertävät toimintarasteja muissa
leirilippukunnissa Tera-alaleirissä. Illan aikana meilläkin
käy kymmenittäin vieraita.

30.7.
Sää kylmenee ja muuttuu sateiseksi eli on seikkailijoiden aika mennä
päiväksi Valtameri-laaksoon. Se ei onneksi kuitenkaan menoa
haittaa.
Tarpojat tutustuvat vuorostaan Luontoon-laaksoon.
Illalla on leiriläisillä vapaailta, jolloin johtajillakin on aikaa kierrellä
leiriä ja tuleehan metsästä vastaa iso käsikin.

31.7.
Viimeiset laaksot
kutsuvat leiriläisiä.
Seikkailijat menevät
BiiPii-laaksoon ja
Tarpojat suuntaavat
Horisontti-laaksoon.
Illalla onkin
päättäjäisten aika...
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1.8.
Torstai tulee ja on aika lähteä kotiin. Aamun reippaan omien tavaroiden ja kaluston pakkaamisen
jälkeen bussit saapuvat hakemaan leiriläisiä kotiin. Vaikka leiri on ollut pitkä, niin kotiinlähtö
tuntuu haikealta ja leirille haluaisi vielä jäädä.
Kun bussit ovat lähteneet, niin kaluston kuskaajatkin suuntaavat kohti kotia ja purkuleiri pääsee
käyntiin.
Leiriltä lähtiessä on mielessä, että onneksi seuraava FinnJamboree on jo kolmen vuoden päässä 😊

Kiitos kaikille hienosta leiristä!
Antti
Teratapit
PS. Nastapartion kuvasivustolla on hurjasti kuvia leirimuisteluun
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Elokuun viimeisenä viikonloppuna suuntasin autollani Joensuusta Evolle. Olin innoissani tulevasta.
Osallistuin tapahtumaan ensimmäistä kertaa, joten en ollut aivan varma, mitä tuleman pitää. Olin
kuitenkin vakuuttunut, että edessä on kokemusrikas viikonloppu täynnä vanhoja ja uusia
partiokavereita!
Mistä oikein oli kysymys? Johtajatulista tietenkin – täysi-ikäisille suunnatusta
johtajuusseminaarista. Tapahtuma myytiin loppuun ja osallistujat onnistuivat kaatamaan
innokkuudellaan jopa työpajailmoittautumisen netissä.
Saavuin paikalle perjantai-iltana – bussijonot kiemurtelivat pitkin kapeita hiekkateitä. Ympärillä
kuului iloista puheensorinaa. Johtajatulet keräsi metsään yli 3 000 innokasta oppijaa, joista EVP:tä
(ei vielä partiolaisia) oli huimat 600!
Perjantai-ilta kului rennon yhdessä olon parissa. Kuulumisia vaihdettiin iltanuotioilla,
telttasaunassa sekä paljuissa. (Paljut olivat rakennettu rekkojen kuormalavoista, joten näissä
ihmiskeitoissa tilaa riitti kaikille halukkaille!)
Lauantaina päivän aloitti Alexander Stubb puhumalla itsensä johtamisesta ja Kati Riikonen
muutoksen johtamisesta. Vaikuttavien avauspuheenvuorojen jälkeen oli aika siirtyä erilaisiin
työpajoihin, joista osallistujat
olivat ennakkoon valinneet
mieluisimmat. Työpajat
käsittelivät muun muassa
johtajuutta, persoonaa,
vaikuttavuutta, päämäärää ja
vuorovaikutusta. Oli hienoa
päästä kuulemaan erilaisia
ammattilaisia ja heidän
kokemuksiaan, mutta vielä
antoisampaa pajoissa oli kuulla
muiden osallistujien
herättämää keskustelua ja
pohdintaa. Päivän taittuessa
iltaan kokoonnuimme
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päälavalle kuuntelemaan Camilla Tuomisen mietteitä, miten onnistutaan tunnejohtamisessa. Illan
pimetessä keskustelut siirtyivät kahvilaan ja saunalle. Reippaimpien vielä vetäessä juoksutossut
jalkaan ja kompassin kartan kaveriksi käteen.
Sunnuntaina jokainen pääsi osallistumaan tai toteuttamaan yhteistä ohjelmaa vertaisverstaiden
parissa. Valittavana oli kaikkea keskustelun, melomisen, polkujuoksun, kynsien lakkauksen tai
puukon teroituksen väliltä.
Tapahtuman päättyi kahteen puheenvuoroon. Ensimmäisenä lavalle asteli Thomas Erikson, Idiootit
ympärilläni -kirjan kirjoittaja. Erikson otti kantaa erilaisten ihmisten johtamiseen – miten
ymmärtää toista ja suunnata hänen potentiaalinsa mahdollisimman tehokkaalla tavalla.
Perttu Pölönen, joka on listattu Euroopan merkittävimpien nuorten keksijöiden joukkoon, puhui
vaikuttavasti johtajuuden muutoksesta nyt ja tulevaisuudessa.
Viikonloppu oli erittäin antoisa ja uskon, etten todellakaan ole yksin ajatuksieni kanssa. Rennon
yhdessä olon ja iloisten jälleennäkemisten lisäksi sain rutkasti ajateltavaa ja työkaluja niin
työelämään kuin harrastusten pariin!
Toivottavasti ensi kerralla sinäkin olet mukana!
Ida
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019 LOKAKUU-JOULUKUU
LOKAKUU
Aluetapaamiset
1.10.2019 LPKJ-monimuotokoulutus, aloitustapaaminen (Häme)
1.10.2019 Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle (Häme)
2.10.2019 Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle (Häme)
2.10.2019 Lippukunnan hallinto -koulutus, aloitustapaaminen (Häme)
3.10.2019 Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle (Häme)
4.-6.10.2019 Lippukuntaleiri Luomaniemi
4.-6.10.2019 Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu (SP)
5.10.2019 Seikkailijakisat (Häme)
5.-6.10.2019 Syys SM-kisat, Etelä-Karjalan Partiolaiset ry (SP)
6.10.2019 Hallituksen kokous
8.10.2019 Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, 3. tapaaminen (Häme)
12.-13.10. Rentokisat, Lahden alue (LAP)
12.-13.10.2019 Sisu EA (Häme)
18.-20.10.2019 Explo-tapahtuma (samoajille)
19.-20.10.2019 JOTA-JOTI (SP)
19.10.2019 After Ilves -Tarpojien Taitopäivä goes JOTI (Häme)
22.10.2019 LPKJ-monimuotokoulutus, 2. tapaaminen (Häme)
25.-27.10.2019 Partiojohtajaperuskurssi 5/2019, I-osa (Häme)
26.-27.10.2019 Laajennettujen valiokuntien tapaaminen (SP)
30.10.2019 Johtis
MARRASKUU
1.-3.11.2019 Partiojohtajaperuskurssi 4/2019, II-osa (Häme)
2.11.2019 Superlauantai (Häme)
2.11.2019 Partiokamu-koulutus (Häme)
3.11.2019 Luotsikoulutus (Häme)
3.11.2019 Supersunnuntai (Häme)
3.11.2019 Partiokamu-koulutus (Häme)
5.11.2019 Kuksa-koulutus lippukuntakäyttäjille (Häme)
9.11.2019 Sudenpentutapahtumat (Häme)
9.-10.11.2019 EA1 (Häme)
12.11.2019 Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, 4. tapaaminen (Häme)
15.-17.11.2019 Sudenpentuleiri Luomaniemi
15.-17.11.2019 Pelastautumiskurssi (SP)
16.11.2019 Piirin syyskokous (Häme)
16.-17.11.2019 Nuotiokitarakurssi (Häme)
22.-24.11.2019 After Ilves -samoaja-vaeltajatapahtuma (Häme)
24.11.2019 Johtis
24.11.2019 Syyskokous
24.11.2109 Hallituksen kokous
24.11.2109 Johtajien pikkujoulut
25.11. Lahden alueen partiolaiset ry, syyskokous
26.11.2019 LPKJ-monimuotokoulutus, 3. tapaaminen (Häme)
29.11-1.12.2019 Partiojohtajaperuskurssi 5/2019, II-osa (Häme)
JOULUKUU
6.12.2019 Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkue (Napa)
7.-8.12.2019 EA2 (Häme)
9.12.2019 Tonttuilta
10.12.2019 Partiotoimiston joulukahvit (Häme)
27.12.2019-1.1.2020 Ko-Gi 135 -kurssin kaamososa (SP)
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”Ei mennyt taivaaseen”

”en enää ikinä ota partiopestejä”
kunnes hän kuuli piiriteltan kutsuhuudon

”Jos joutuu leirisairaalaan, se on käytännössä lomaa.”
- ylirasittunut johtajakahvilan väki

Johtajakahvilan lattiafarssi
”joo kyllä me nää pöydät kannetaan”,
sanoivat Julia ja Tia
”jaa meinasitte vai? niit on aika
monta”, epäilijät sanoivat.

SUIHKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA!
Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa
sähköpostilla osoitteeseen marjoanttila96@gmail.com
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Iltatarina
Kerttu ja Elias soutelivat Saimaalla kauniina kesäpäivänä. He päättivät rantautua
läheiseen rantaan, jossa ei näkynyt taloja tai asutusta. Pian oltiin rannassa ja vene
kiinnitettynä. Kaverukset hyppäsivät veneen reunan yli maalle ja etsivät eväspaikkaa.
Vähän matkan päässä oli pieni niemennokka, jonka takana kuului naurua. Kaksi
pienempää poikaa uivat siellä vanhempiensa valvonnassa.
Kerttu ja Elias jatkoivat vähän pidemmälle metsään ja sytyttivät nuotion maahan.
Nuotiolla makkarat paistuivat ja eväleivät maistuivat. Syötyään
he sammuttivat nuotion vesipullollaan ja lähtivät kohti rantaa. Sillä aikaa rantaan oli
saapunut toinen vene, josta oli noussut nainen rantaan koiraansa ulkoiluttamaan.
Nainen heitti taskustaan kasan karkkipapereita rantaan. Kertusta roskaaminen ei ollut
kivaa, joten hän pyysi naista siivoamaan roskansa takaisin taskuun.
Elias nappasi veneestään ongen ja kiinnitti siihen madon. Hän käveli niemennokkaan
onkimaan. Sillä aikaa Kerttu lähti takaisin metsään etsimään marjoja ja sieniä
päivällistä varten. Löytyisiköhän jo kantarelleja? Saakohan niitä kerätä kenen maalta
vaan, pohti Kerttu. Uimassa olleet pojat olivat löytäneet myös tiensä metsään jossa he
tutkivat linnunpesiä ja siirsivät sieltä munia maahan.
Kun Kertun kori oli täynnä sieniä, hän palasi takaisin rantaan ja poimi mukaansa vielä
sylillisen kukkasia. Päivällisen jälkeen Kerttu ja Elias kaivoivat veneestään teltan,
pystyttivät sen metsän reunaan ja pian teltasta kuuluu vain tasaista tuhinaa.
Lähde:
Esikoulujen Partioviikko, opettajan opas
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/08/eskari2018_openopas.pdf
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