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Räsikäleen toimitus:
 Lasse Lampenius

Tämään numeroon ovat kirjoittaneet:
Elina Koivu ja Anni Pertiö

Morjens!

Lippukunnan syyskausi on täydessä vauhdissa ja ryhmät ovat aivan pullollaan uusia ja
vanhoja partiolaisia! Se on hieno juttu se! Tervetuloa siis kaikki mukaan toimintaan!
Tuorein tieto Kuksasta kertoo, että lippukunnassamme on nyt 66 ilmoittautunutta
jäsentä. Uusien jäsenten jäsenmaksuposti on jo ainakin matkalla ja viimeisetkin saavat
laskunsa noin kahdessa viikossa ilmoittautumisesta. Hoidathan sen maksun kuntoon?
Se kattaa jäsenkulut vuoden 2022 loppuun saakka ja mahdollistaa turvallisen ja
onnistuneen partioinnin kaikissa sen eri muodoissa.

Lippukunnan hallitukseen kuuluu syyskokoukseen asti:

Juha Valta (pj)
Marjukka Lampenius (sihteeri)
Lasse Lampenius (tiedotus)
Suvi Pertiö (seikkailijat ja samoajat)
Mikko Harkonmaa (seikkailijat ja tarpojat)

Seuraava hallituksen kokous on perjantaina 15.10.2021 klo 18.00. Kokouksen asialista on
pitkä. Erityisesti valmistelemme tulevaa syyskokousta. Mikäli haluat tutustua tulevan
syyskokouksen valmisteluun, seuraa tätä linkkiä!

Syyskokokusessa valitaan lippukunnalle uusi hallitus seuraavaksi vuoseksi. Tällä
hetkellä eholla ovat:

Juha Valta
Mikko Harkonmaa
Suvi Pertiö
Sanna Heloaro

Otamme hallituksessa mielellään vastaan lisää kiinnostuneita ehdokkaita
hallitustyöskentelyyn! Ota siis rohkeasti yhteyttä meihin ja ilmoittaudu mukaan kisaan!

Muistattehan, että syyslomaviikolla ei ole partiota? Kannustamme toki kaikkia
retkeilemään ja tekemään partiolaisen hyviä tekoja silloinkin! Kerran partiolainen -
aina partiolainen!

Mukavaa viikkoa kaikille!

T: Juha Valta
lippukunnanjohtaja



Lippukunnan johtajisto

tilaatilaa
lippukunnanlippukunnan

kalenterikalenteri

Hallitus

Lippukunnan johtaja
 Juha Valta, lippukunnanjohtaja@polarispartio.fi 
Pestijohtaja, jäsenrekisterihoitaja, Whatsapp +358 40 7229344

Sihteeri Marjukka Lampenius 
Ohjelmajohtaja, viestintä, Lasse Lampenius 
Suvi Pertiö, luotsi
Mikko Harkonmaa, kalustovastaava, sampo, luotsi, 

Turva-aikuinen
Marjukka Lampenius
Venevastaava Mikko Harini 

Ryhmänjohtajat

Perhepartio
Radka Aaltonen
Katri Oja
Eva Hájková

Sudenpennut
Ida Jyrkkänen
Suvi Kaukonen
Sanna Heloaro

Seikkailijat
Sanna Heloaro
Immo Aakkula
Suvi Pertiö
Mikko Harkonmaa

Tarpojat
Mikko Harkonmaa
Katri Oja

Samoajat 
Suvi Pertiö
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Partiolippukunta Polaris järjesti kesäleirin Pulahdus (12.7-16.7).

Leiriläiset nukkuivat teltoissa  ja riippumatoissa. Leiri pidettiin Urheiluopisto
Kisakeskuksen maisemissa.
Osallistujia oli yli 30. Vesiteemaisen leirin ohjelmaan kuului muun muassa SUP-
lautailua, uimista ja melomista miehistökanootilla. Kilpapurjehtija Hymy Savela
kävi opettamassa partiolaisille jollapurjehdusta. Juha-Pekka Peltonen (JP) tuli
esittelemään puukkoja. ”Opin, että puukkoa ei saa lyödä kärki edellä pöytään,
 puukko ojennetaan kahva edellä ja että puukolla ei koskaan saa leikkiä”, kertoo
sudenpentu Venny Koivu. Lippukunnanjohtaja Juha Valta tervehti partiolaisia
videopuhelun välityksellä. Vierailupäivänä leirillä kävi Mannerheimin
Lastensuojeluliiton jäseniä. 
Leirin johtajana toimi Mikko Harkonmaa: ”Tämä oli päheetä”.

Toimittajat: Tarpojat Elina Koivu ja Anni Pertiö.
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Partion iltateet

Kokoonnumme maanantaisin klo 20 ajankohtaisten partioaiheiden pariin. Tältä
sivulta löydät iltateekuvaukset, osallistumislinkit ja tallenteet kaikista menneistä
iltateistä.
Tule kanssamme iltateelle!

Voit osallistua haluamastasi paikasta, koska teehetkemme on virtuaalinen.
Tarvitset vain nettiyhteyden ja älylaitteen, jolla saat klikattua
nettineuvottelulinkin auki. Kuulokkeet voivat olla hyödylliset etenkin jos osallistut
meluisasta paikasta.

Ma 25.10. klo 20: Partiokoulutusten mahdollisuudet partiolaisille
Ma 8.11. klo 20: Kestävästi partiossa
Ma 22.11. klo 20: Lippukunnan toiminnansuunnittelu partion strategian pohjalta
Ma 13.12. klo 20: Vuosien 2022 ja 2023 ohjelmapainostuksella kohti kestävämpää
partiotoimintaa



Hallituksen kuulumisia

Hallitus on kokoustanut kesän jälkeen 20.7., 6.9. ja 15.10.

Olemme käsitelleet Pulahduksen kuulumisia, suunnitelleet johtajistoa tulevalle kaudelle, kauden

aloitusta.

Polaris on lippukunnanjohtaja Juha Valtan kautta tilaamassa juhlahuiveja lippukunnalle. Juhlahuivit

teetetään Nepalissa ja niiden kappalehinnaksi tulee 10/€huivi. Painatus jää kotimaan tuotantoon.

Loppusyksystä samme kuulla listää juhlahuiveista. 

Hallitus hyväksyi 15.10 2022 kustannusarvion ja toimintasuunnitelman ja päätti pitää syyskokouksen

7.11.2021 klo 15.00-17.00 verkossa. 

Jäsenmäärä on 15.11.2021 66 jäsentä. 

Lasse Lampenius on valittu lippukunnan ohjelmajohtajaksi vuoden 2021 loppuun. 

Kalenterivastaavaksi on valittu Piia Salminen

Johtajahuolto pidetään ke 20.10. Fiskarsin kylätilalla. Uudenmaan piiri tukee johtajahuoltoa

10€/osallistuja. 

Hallitus kävi läpi syksyn ja kevään koulutuksia ja suosittelee johtajille sopivia koulutuksia. 
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Kajo 2022
Kajo siintää jo horisontissa!

Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas kansallinen partioleiri, jolle myös
kansainväliset vieraat ja ei-vielä-partiolaiset ovat tervetulleita.
Missä? Evon retkeilyalueella Hämeenlinnan Lammilla
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
lippukunnnasta riippuen 12 tai 13 vuotta.
Miten pääsen mukaan? Ilmoittautuminen leirille aukeaa 1.12.2021 ja ohjeistusta saa
oman lippukunnan Kajo-yhteyshenkilöltä (= Kajari) sekä näiltä verkkosivuilta
Paljonko tulossa väkeä? Kajolle odotetaan 12.000–18.000 osallistujaa
Mitä maksaa? Kajon leirimaksu on kokoaikaisilta leirin osallistujilta tarpojasta ylöspäin
250 euroa. Leirimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujamaksuihin
myönnetään stipendejä portaittain aina koko leirimaksun kattavaan stipendiin saakka. 
Miten? Kajo toteutetaan pääosin vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteistyökumppaniemme
kanssa.
Edelliset finnjamboreet? Karelia (1979), Miilu (1985), Tervas (1990), Loisto (1996), Tarus
(2004), Kilke (2010) ja Roihu (2016)
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Katri Oja onmeidän uusi Kajari



Partioryhmien
Partioryhmien

kuulumisiakuulumisia

Sudenpennut
patikoivatKieloniemeen 
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Sudenpentujen Seikkailijoiden,  Tarpojien,

Samoajien ja yhden aikuisen
lupauksenanto
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Seikkalijat pystyttivät  
puolijoukkueteltan

15 minuutissa

Kuva: Immo Aakkula

Perhepartiolaiset kävivätlokakuussa retkelläPappilanniemen laavullaKarjalohjalla. Laavulle onnoin 1,5km pitkä metsäretki,jonka varrelle oli järjestetty 5eri tehtävää. Lapset saivattehtävistä kirjaimet, joista tulisanaksi orava. Sen jälkeenjokainen partiolainen saioman oranssinvärisenoravamerkin. Laavunnuotiolla paistettiin makkaraaja askartelimmepartiopasseja. Lisäksi luettiinkirjaa metsänväestä, sekähuudettiin partiohuutoja.
Teksti: Radka AaltonenKuvat: Radka Aaltonen, Katri Oja, Eva Hájková

 



Eräloki Podcast

Shugemery riipparikanava

Kanootti ja tomaatti (YT)

Riippumattoilun
perusteet
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https://soundcloud.com/user-329104097-806422512
https://www.youtube.com/channel/UC27nqmEhKzD9YHK1IFwG7qA
https://www.youtube.com/c/KanoottiTomaatti
https://www.youtube.com/watch?v=t9d73ztm1Kw

