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Lippukunnan kesäleirin nimi on Pulahtus ja se järjestetään 
Kisakeskuksessa ma 12.7 –to 15.7.2021.
Leirin johtaja on seikkailijoiden vetäjä Mikko Harkonmaa. 
Leiri toteutetaan perheyksikköinä eli leiriläiset nukkuvat omissa majoitteissaan ja
huolehtivat omasta muonituksesta. Yhtenä leiripäivänä tulee olemaan
yhteisruokailu. 
Yksi leiripäivä on MLL-päivä jolloin MLL Fiskarsin jäsenet pääsevät tutustumaan
partioon ja partioleiriin. 



Kausi päätettiin Västerbyssa
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Partiovuosi päätettiin tiistaina 25.5. partiokämppä Davatorpin yhteyteen
tehtyyn pieneen vaellukseen laavulle. Yli kolmekymmentä pientä ja suurta
partiolaista ja huoltajaa kokoontui Västerbyn Davatorpille patikoidakseen
Storträsketin laavulle. Rohkeimmat kävivät pulahtamassa ja useat lämmittivät
eväitä avotulella.  

Teksti: Lasse Lampenius, kuvat Suvi Pertiö
 



Rekryillassa kuultiin partiosta

Riipparit kovalla käytöllä

Tarpojien riippumatot ovat olleet
kovalla käytöllä. Useampia reissuja on
jo ehditty tehdä. 

Tostaina 27.5 useat EVPt eli Ei Vielä
Partiolaiset kookoontuivat Bakluran lavalle
Fiskarsiin kuulemaan lippukunnanjohtajan
esittelyä partiotoiminnasta. Tarpojat Anni ja
Elina esittelivät jollapurjehdusta optimisti-
jollalla jota halukaan myös pääsivät testaa-
maan. 

Kyläseuran puheenjohtaja Pekka “Peku”
Palsanen toi kyläseuran tervehdyksen.
Kyläseura on lippukunnan taustayhteisö ja
mahdollistaa meille mm. kolon ja kylätilan
käytön. Lisää taustayhteisön roolista voit lukea
Polariksen sivuilla.  
LL
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Hallitus kokoontui 4.6.

⚜  Hallitus kokoontui etänä 4.6. Kokous
myönsi apulaislippukunnanjohtaja
Nina ”Mansikka” Mansikkamäelle ero
hallituksesta hänen pyynnöstään.
Polaris kiittää Mansiklaa hänen
työstään hallituksessa. 

 Samassa kokouksessa valittiin Jonna
ja Immo Aakkula lippukunnan
taloudenhoitajiksi. Tervetuloa mukaan! 

  Lippukunta on hankkinut kaksi uutta
paattia: yhden optarin ja yhden Terhi
375-jollan. 

Tarpojatytöille leiriavustus 
Tarpojatytöt ovat hakeneet
leiriavustusta kesällä järjestettävälle
purjeshdusleirille. Leiri maksaa 100€
per henkilö ja avustus tulee ryhmän
kalenterimyynnistä. Koulutuksen
tarkoitus on syventää purjehdustaitoja
ja viedä niitä vastavuoroisesti eteenpäin
nuoremmille partiolaisille. 
Hallitus päätti että vastaava avustus
kohdistuu ensi vuonna vastaavaan
poikaryhmään. 



Partiohuudot ja laulut

Paalusolmu on solmu, jolla tehdään köyden
päähän kiinteä silmukka. Siitä käytetään myös
nimiä polsteeki ja polstekki. Paalusolmu on
helppo tehdä ja helppo avata myös kovan
kuormituksen jälkeen. Solmu on melko luotettava,
mutta kuitenkin köyden ollessa liukasta tai
jäykkää, solmun on havaittu murtuvan
kuormittaessa tai luistavan auki kuormaa
purettaessa.
Solmua käytetään esimerkiksi kiinnitettäessä vene
laiturin paaluun ja lipun yläpäätä solmittaessa.
Kiipeilyyn solmua ei enää suositella.

Opettele solmu itse täällä

Lähde

Podcasteja ja YT-kanavia

Solmukoulu: PaalusolmuTällä kertaa esittelyssä on kiitos ruuasta-
huutoja.

Huutoihin ja lauluhin voit käydä tutustumassa
Polariksen sivuilla.

Hyvä Soppa
Hyvä soppa, kuinkas muuten
pata tyhjäksi, vaikka nuollen

Kiitos kokit
 Kiitos Kokit
Kiitos kokit
Kiitos kokit
Tiskit pesee mukit

Käy kuuntelemassa ja seuraamassa
partioaiheisia podcasteja

Johtajatulilla              Kipinävuoro-podcast

Youtube ja TikTok
Partio löytyy myös Youtubista sekä
tiktokista
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https://www.youtube.com/watch?v=vpmCSy3WS8s
https://peda.net/kuortane/kejp/leppalankoulu/oppiaineet/valinnaiset-opinnot/luonto-ja-retket
https://www.polarispartio.fi/2021/03/17/partiohuudot-ja-laulut/
https://fi.scoutwiki.org/images/6/65/H_kiitos_kokit.ogg
https://www.supla.fi/audio/3467193
https://open.spotify.com/show/73UE3Gq6VhCqTlcrqfbdLn?si=g9Ol&nd=1

