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Aapo Takkinen
Pääkirjoitus

Kuluneena partiovuonna on tullut opittua paljon uusia tapoja ja taitoja. Osa
niistä retkiin ja seikkailuihin liittyviä,
osa jylläävän viruksen kanssa toimimiseen liittyen. Mutta, vuonna 2021
on alkanut uusi sivu RP:n historiassa.
Uuden sivun myötä Repostin Päätoimittaja ja Toimitus on vaihtunut. Rasmus
Savelius on luopunut pestistään ja antanut tämän uudelle sukupolvelle työstettäväksi. Minä, Aapo Takkinen, olen saanut
kunnian olla Repostin Päätoimittajana,
mukanani olen tuonut vartioni Fuskun
lehden Toimitukseen. Syksyn 2021 lehti on uuden Toimituksen ensimmäinen,
joten toivottavasti sisältö miellyttää
ja saa edes muutaman hymyn huulille.

Uuden toimituksen suuruuden kautta pyrimme julkaisemaan lehden jopa
KAKSI kertaa vuodessa, joten valmistautukaa Kesä- ja Talvi-Reposteihin.
Uusi RP:n sivu on tuonut paljon uusia
asioita. J. M. Jokinen on perinyt valtaistuimen paikan kuluneen viiden vuoden
pituisen sivun kuninkaalta A. K. Jantuselta. Jokisen taakkaan tuo vielä lisää painoa
tälläkin hetkellä jylläävän viruksen tilanne. Selviääkö hän haasteista? Tähän löydät vastauksen lukemalla seuraavilta sivuilta Lippukunnanjohtajan tervehdyksen.
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LIPPUKUNNANJOHTAHAN TERVEHDYS
Aurinkoista kesän alkua! Täällä kirjoittelee uusi lippukunnanjohtaja Jani. Astuin
pestiin vuoden alussa Aten jäädessä
”eläkkeelle”. Kiitokset Atelle lippukunnan
luotsaamisesta näinä viitenä vuotena.
Kuten kaikki tiedämme, on alkuvuosi ollut tilanteesta johtuen melko hankala.
Reippaat Pojat ovat kuitenkin hienosti
selviytyneet koronan koettelemuksista.
Olemme pystyneet tarjoamaan laadukasta partiotoimintaa miltei kaikkina
aikoina kasvotusten ryhmien koloiltojen
muodossa. Niinä muutamana viikkona,
kun rajoitukset eivät ole lähitoimintaa
sallineet, olemme toimineet kaikille jo
varmasti tuttujen etäyhteyksien avulla.
Koronan aikana on retkeilty niin kotona sekä virtuaalisesti kuin myös omissa ryhmissä ihan livenä! Tämä aika on

muuttanut partiota ja sen harrastamista
pakon sanelemana, mutta uskon, että
tästä ajasta jää myös meille paljon uusia ideoita ja kehitettyjä toimintatapoja
korvan taakse, joita voimme soveltaa
myös normaalissa partiotoiminnassa.
Retkillekin on päästy. Ryhmät ovat harkintansa mukaan retkeilleet omissa porukoissaan ja Kieppi-retki järjestettiin
Harjun Partiotyttöjen kanssa yhteisellä
ohjelmalla omissa ryhmissä. Kesällä ikäkaudet tekivät omia retkiään. Tunturipöllöt
vaeltivat Seitsemisessä, Kotkat vierailivat
Haukkapirtillä ja Sudarit leireilivät Harjun Partiotyttöjen kanssa Syvälahdessa.
Nyt syksy on startattu partiotoiminnankin
osalta. Toimintakauden aloitusta vietettiin
24.8. Mäki-Matin perhepuistossa sankoin
joukoin. Oli enemmän kuin mukavaa nähdä lippukunta koolla pitkiin aikoihin. Erityisen onnellinen olen uusien Ärräpeeläisten määrästä. Pääsimme starttaamaan
uuden sudenpentulauman ja muutama
ryhmä täydentyi uusilla nimillä. Nyt katse syksyyn, Lorskiin ja yhteisiin retkiin.
Tehdään tästä mahtava partiosyksy!
Partiovasemmalla
Jani Jokinen
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KURKISTUS SISUJEN ETÄKOKOUKSEEN
Malla Eira
Kun astuu sisään Aseman Pysäkille, on
vaikeaa uskoa, että siellä todella olisi parhaillaan menossa partiokokous. Paikalla
on vain muutama johtaja, ja seurakunnan
työntekijä Henrik Ketola virittelee tietokonetta paikoilleen kolomme nurkassa.
Paikka vaikuttaa suorastaan autiolta.
Mutta tietokoneen ruudulla on menossa
kaiken aikaa melkoinen säpinä. Sisujen
etäkokoukseen on osallistunut teamssin
kautta yhteensä 14 partiolaista. Kovin
monet tutut, iloiset kasvot ovat kumartuneet ruutujen äärille. Tapaaminen on
järjestetty joka viikko koko helmikuun
ajan, ja sinne on jokainen sisu ollut tervetullut. Kuulumiskierroksen aikana
jokainen pääsee kertomaan kuluneesta
viikostaan. Monet partiolaiset eivät ole

päässeet näkemään ystäviä pitkään aikaan, joten puheensorina ja lentelevät
sydämet täyttävät ruudun. Eräs nuori partiolainen kuljettaa tablettiaan pitkin asuntoa, ja näyttää meille kotiaan innoissaan.
Pelailemme, leikimme, juttelemme ja
laulelemme koko tunnin. Illan huipennuksena on aina iltasatu, jonka Jani
Tanskanen lukee tunnelmallisesti kirjahyllyn edessä. Vieressä kitaralla säestää
luova mestarimme Hannes Järvenpää.
Lopulta jokainen laittaa kotonaan vasemman käden oikean päälle. ”Tokko partiomieles tallella on”, laulamme sisaruspiirissä, jossa kenenkään käsi ei koske toista.
Yksitellen ruudut pimenevät villien vilkutusten saattelemana. Onneksi näemme pian taas partiossa.
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TOIMITUKSEN TURHA TOP 4
Fusku
Tässä Repostin uudessa tulokkaassa listaamme toimituksen kanssa asioita paremmuusjärjestyksen. Tällä kertaa aiheena on rakkaan Haukkapirttimme parhaat nukkumapaikat.

1. Pali-laavu
Pali-laavu sai eniten arvostusta toimituksen piirissä ja on täten virallisesti paras
yösija Haukkapirtin luona. Isoimpana
syynä tähän on tunnelma laavun luona.
Nukkumaan mennessä on mukava katsella “pientä” nuotiota, jonka tekeminen on
mahdollista laavun loistavalle nuotiopaikalle. Nuotion ääressä on myös mukava
istua iltaisin ja keskustella toinen toistaan
tärkeämmistä asioista. Pali-laavu sai toi- tilaa varmasti on kaikille tavaroille. Kanmituksen ykkössijan myös sen helppou- nattaa siis suunnata Pali-laavua kohti
den takia. Makuualustat ovat jo valmiina seuraavan kerran kuin Pirtille menee.
laavussa odottamassa uutta käyttäjää ja

2. Pirtti
Pirtin sisätilat ylsivät toiselle sijalle kiivaassa kamppailussa nukkumapaikkojen
kesken. Pirtin sisätilat häviävät selkeästi
voittajalle tunnelmassa, koska sisällä voi
nukkua kotonakin eikä siellä uinumisessa
ole sen vuoksi erityistä hohtoa. Pirtin sisätilojen suosiota nostaa sen mukavuus.
Patjat ovat sisällä valmiina, sääolosuhteita ei tarvitse miettiä ja sisällä on pimeää
ja hiljaista kesäisinkin. Toki sisällä nukku-
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misesta voi saada helposti paperi partiolaisen leiman, joten vaikka pirtin sisätilat
sijoittui toiseksi virallisessa listaukses-

saa kannattaa harkita valintaa vielä
kerran kun lähtee mukavuuden perään.

3. Telttatasanne
PJ-paikka saavutti kolmannen sijan kiven kovassa taistelussa parhaasta nukkumapaikasta. Paikkana kyseinen alue
on vähän mitäänsanomaton, eikä herätä
minkäänlaisia tunteita. Kolmannen sijan
PJ-telttapaikka kuitenkin saavuttaa sillä, että onhan nyt puolijoukkueteltassa
tai hawussa aina mukava tunnelma ja
hyvä olla. Varsinkin talvella kun kamina
mukavasti lämmittää ja kääriytyy läm- mukavuus ovat tähtiluokkaa. Sijoitus jää
pimän makuupussin sisään hyvien ka- kuitenkin kolmanneksi sen vaikeuksien
vereiden kanssa vierekkäin, tunnelma ja vuoksi. Vähän on ahdasta, teltan pystytys kestää ja ulospääsy on haastavaa.

4. Takametsä
Metsän keskellä yöpyminen ylsi neljännelle sijalle Haukkapirtin nukkumapaikoissa.
Haukkapirtin metsissä on monia paikkoja
joihin voi kellahtaa yötä viettämään. Metsän keskellä yöpymisessä on kuitenkin
omat haasteensa. Esimerkiksi sääolosuhteet ja hyvän nukkumapaikan löytäminen. Metsän keskellä yöpyjällä etuna
on majoitteiden monipuolisuus. Siellä voi
nukkua vaikka riippumatossa, teltassa
tai taivasalla. Metsän keskellä helppoutta ei ole lainkaan muihin verrattuna ja
mukavuuskin on vaikeammin tavoitelta-

vissa. Metsän keskellä tunnelma vaihtelee tosi paljon nukkujasta, nukkumapaikasta, seurasta ja varusteista riippuen.
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Erikoismaininta:
EP-kämppä. Emme voineet ottaa kyseistä paikkaa mukaan listaukseen tietojen
puutteellisuuden vuoksi, mutta huhut kertovat paikan olevan kelpo majoittumiseen.

Tässä oli toimituksen virallinen listaus parhaista nukkumapaikoista Haukkapirtillä.
Suosittelemme listauksen muistamista, kun seuraavan kerran Pirtille menee. Mielipiteitä nukkumapaikoista voi olla monia, mutta tämä on ainut oikea.
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ARKISTON PÖLYT
Fusku
Tällä kertaa pölyisestä arkistosta kaivaitui esille dokumentti, jossa päätetään perustaa lippukunnalle oma jäsenlehti, RePosti. Kyseinen asiakirja on vuodelta 1966 ja sen luovutti toimitukselle RP:n konkari Juha ”Muju” Toivonen.
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PELLE JA KEKE
Heikki Marjanen

LUKU 1, OSA 18

Polulla oli taas hiljaista. Mies ei puhunut mitään, eikä poikienkaan tehnyt mieli jatkaa
juttua. Hiljaisuus vain piteni. Lopulta mies vastasi jotenkin kireällä äänellä: - Ei tässä
mitään, vähän kaaduin tossa. Kyllä tää tästä. Menkää vaan.
• Asia vilpitön, me jatketaan matkaa, Pelle huikkasi.
Pojat sytyttivät lamput ja läksivät tramppaamaan äänekkäästi polulta poispäin.
Hetken kuluttua he sammuttivat ensi toisen, ja sitten toisen lampun ja hiljensivät
askellustaan. Lopulta he pysähtyivät ja kuulostelivat yön ääniä henkeään pidätellen.
Oli hiljaista. Polulta kajasti jotakin epämääräisiä valonvälähdyksiä mutta ääniä ei
enää kuulunut.
• Hiivitään hiljaa takaisin, Keke kuiskasi.
Pojat alkoivat hiipiä takaisin kohti polkua, hieman vasemmalle kaartaen. Välillä pysähdellen, jokaista askelta tunnustellen, jokaista kasvojen eteen tulevaa oksaa kädellä
varovasti siirtäen, he etenivät hitaasti. Matkaa tuntui vain riittävän ja riittävän. Polulla
valo häälyi edestakaisin ja kuuli pientä puhinaa ja ähinää. Jotakin siellä edelleen
ährättiin.
Päästyään suuren kiven taakse vain vajaan 10 metrin päähän polusta, he pysähtyivät
hengähtämään.
• Mitä ihmettä se siellä oikein touhuaa, Keke kuiskasi.
• Ei saa kyllä mitään selvää. Nääksä pääsikse seisomaan vai onkse vielä maassa,
Pelle jatkoi.
• Kyll se seisoo ja heittelee jotain ympärilleen. Tais kaverit tehä sille oharit; ottivat
kaiken rahan arvoisen mukaansa ja jättivät sille vaan jotain painolastia. Mahtaa
ottaa päästä.
Pojat hiipivät niin lähelle polkua kuin vain uskalsivat. Askel kerrallaan, tunnustellen
ensin jalalla joka liikahdusta, he lähestyivät kyyryssä kohti miestä.
Juuri kun pojat pääsivät muutaman metrin päähän polusta, kaatuneen puun suojaan,
alkoi mies taas temmeltämään itsekseen. Ilmeisesti repun tutkiminen oli päättynyt,
koskapa maassa oli kankaan riekaleita ja muuta roskaa.
Mies manaili ensin isoon ääneen itsekseen, keräsi sitten pussinsa ja läksi lopulta
tallustamaan eteenpäin. Pojat makasivat märässä maassa, nenä melkein kiinni sam-
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malissa, kunnes mies oli ehtinyt parinkymmenen metrin päähän. He läksivät seuraamaan miestä, kuitenkin siten, että jos tämä äkkiä kääntyisi, ei taskulampun valo heitä
ainakaan heti paljastaisi.
Pojat seurasivat miestä melkein puoli tuntia. Ilman valoa sysipimeässä metsässä
eteneminen oli hankalaa. Monta kertaa he olivat kaatua jalan tökätessä polulla jököttävään kiveen, kantoon tai puunjuureen.
Lopulta edessä alkoi häämöttämään jotakin vaaleampaa; metsä harveni ja jostain
pilkotti himmeä valoa.
Yhtäkkiä mies pysähtyi….

Jatkuu seuraavassa RePostissa
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SUDUNURKKAUS
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REPOSTIN NAAMA
Juho Hyvönen
Tämänkertaisen naaman jonnet saattavat muistaa, mutta veetit todennäköisesti eivät.
Haastattelussa eräs lippukunnan tähtipelaajista 2010-luvulta. Valitettavasti hyvin alkanut
uraputki RP:n johtopesteissä katkesi, kun kotiosoite siirtyi Pohjanlahden toiselle puolelle.
1. Kerro hieman itsestäsi, kuka olet ja mitä teet?
Hei! Olen Roni RP:n entinen toiminnanjohtaja. Asun Malmössä ja opiskelen tällä
hetkellä lääkäriksi Lundin yliopistossa 5. vuotta. Opintojen ohella työskentelen Lundin
yliopistollisen sairaalan syöpätautien klinikalla.
2. Oletko Ruotsissa asuessasi osallistunut partiotoimintaan?
Valitettavasti en. Tulevaisuudessa tosin liityn johonkin paikalliseen lippukuntaan!
3. Mitä sinusta tulee isona vai tuleeko mitään?
Hyvä kysymys. En tosin osaa vastata tähän vielä. Ehkä lääkäri, ehkä jotain muuta vem
vet. Tällä hetkellä lasten-, tartunta- sekä silmätaudit ovat kolme mahdollista erikoisalaa.
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4. Milloin viimeksi olet osallistunut RP:n toimintaan?
Syyskokous 2020!
5. Kerro jokin partiomuisto joka on jäänyt mieleen.
Niin paljon hyviä partiomuistoja! Esimerkiksi EP-koulutus on jäänyt hyvin mieleen
sekä sieltä on paljon tarinoita. Roihu16 on myös jäänyt hyvin mieleen, siellä sattui ja
tapahtui paljon. Se on myös yksi viimeisimpiä partiomuistoja ennen Ruotsiin muuttoa!
Roihulta yksi muisto on, kun partiohuivini varastettiin savun portista ja tämän jälkeen
en ole omistanut RP:n huivia…
6. Miten kuvailisit Reippaita Poikia?
Ehdottomasti Suomen paras lippukunta!
7. Mikä on Ruotsissa parasta verrattuna Suomeen? Entäpä huonointa?
Hankala kysymys! Parasta on ehdottomasti falafelrulle ja huonointa on, ettei täällä ole
astiankuivauskaappeja.
8. Surströmming vai pepparkakor?
En falafelrulle med blandad sås och alla grönsaker tack! (Falafelrulla on Skånen
kansallisruoka maksaa 25-35kr paikasta riippuen.)
9. Edellinen Repostin naama halusi kysyä: Milloin olet viimeksi käynyt marjastamassa?
Siitä on monta vuotta. Villi veikkaus olisi joskus 2010–12 välillä.
10. Mitä haluaisit kysyä seuraavalta naamalta?
Kumpi on parempi kesä- vai talviaika? Miksi?
11. Mitä itse vastaisit?
Kesäaika. Päivät ovat valoisampia.
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REPOSTIN RESEPTI
Fusku
Aikaisemmissa
Reposteissa
on
pyritty
valmistamaan
kasvissyöjä-ystävällistä ruokaa, mutta NYT leikki loppuu ja lyömme lihan pöytään. Tällä kertaa ruokana toimii lihaisa koskenlaskija-lihamättö.
Lihamätön ainekset neljälle:
- 400g jauhelihaa
- 300g makaronia
- koskenlaskija (voimakas) n. puolisen
pakettia
- 2dl ruokakermaa
- sipuli
- grillimauste

Tätä maukkaampaa ja helpompaa leirimättöä ei helpolla löydä! Aloitetaan keittämällä makaroneja mielellään kiehuvassa vedessä kunnes ne ovat mielestäsi
valmiit. Samalla kun makaronit kiehuvat taikapadassaan, pilko sipuli suuhun sopivaksi. Sitten siirrytään tärkeimpään, LIHAAN! Ruskista sipuli ja paista liha mehevän ruskeaksi. Mausta liha omaan makuusi. Kun makaronit ja jauhelihat ovat
valmiita, poista vesi makaronien seasta, kippaa liha mukaan ja sekoita hellin käsin. Iske sekaan vielä koskenlaskia ja ruokakerma. Lopuksi lämmitä päivän mättösi kevyellä lämmöllä huolellisesti sekoittaen, kunnes koskenlaskia on sulanut
sopivan pehmeäksi. Ateriasi on nytten valmis ja odottaa sinua herkuttelemaan.
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TULEVAT TAPAHTUMAT
25.-26.9.		
Lorelei Rodeo
25.9.		Sudenpentuseikkailu
1.-3.10.		 Tarpojien ja samoajien retki 		
			Tampereelle
29.-31.10.
Kekri (lippukunnan retki)
21.11.		 Syyskokous
11.12.		 Joulujuhla
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YHTEYSTIEDOT
Reippaiden Poikien hallitus 2021 + varastopäällikkö
Lippukunnanjohtaja, Haukkapirtin isäntä
Jani Jokinen
050 5512 6031
jani.jokinen10@gmail.com

Sisuosastonjohtaja
Malla Eira
040 910 6051

Ohjelmajohtaja
Rasmus Savelius
045 2703310
rasmus.savelius@gmail.com

Hallituksen jäsen
Aapo Takkinen
040 9308889

Pestijohtaja
Tuija Kautto
040 503 2953
tuija.kautto@partio.fi

Hallituksen jäsen
Antti Alanko
044 2222488

Talouspäällikkö
Eetu Kallio
050 573 8409

Hallituksen jäsen
Jonne Pesola
044 3510599

Varastopiällikkö
Toni Münster
040 7300085

Sihteeri
Ella Takkinen
045 112 5566

Kiitokset Jyväskylän nuorisovaltuustolle!
Haimme talvella Jyväskylän nuorisovaltuuston jakamaa hankerahaa kolmeen Frilufts
Grassholm 8 - telttaan. Rahat hankkeen toteuttamiseksi myönnettiin ja teltat ovat jo
lippukunnan hallussa. Kiitokset nuvalle uusien leiritelttojen hankinnan mahdollistamisesta. Nyt kelpaa nukkua!
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FUSKU ON KASTETTU!
Reippaiden Poikien eräpoikaryhmä, FUSKU, sai kasteensa 5.9.2021 pitkän ja
haastavan EP-koulutuksen päätteeksi. Lippukunta haluaa toivottaa koko
vartiolle onnea komeasta suorituksesta.

Vasemmalta lukien: Aapo Takkinen, Jonne Pesola, Otto Haanperä, Antti Alanko, Elmeri
Mikkonen ja Aleksi Ahola
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