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“Partioretki käyköön korpien ja tiettömien
taipaleiden halki! Siten se parhaiten
täyttää tarkoituksensa miehekkyyden ja
ruumiin voimien kehittäjänä.” Näin
Suomen Partiopoikajärjestön entinen
toiminnanjohtaja Lauri Vuolasvirta sanoi
vuonna 1946 ilmestyneessä Partiojohtajan
käsikirjassa.
Ne
ovat
sanoja,
joita
jokaisen
ÄrräPeeläisen tulisi noudattaa. Onhan
meillä äärimmäisen hienot ja pitkät
perinteet
retkeilyssä
ja
vaellustoiminnassa.
Näitä
perinteitä
tulisikin vaalia kaikin voimin, ettei
lippukuntamme
vajoaisi
kokonaan
“paperipartiolaislippukunnaksi”. Se on
valitettavasti ollut lukuisten lippukuntien
kohtalo viime vuosina.

RP

Reippaiden Poikien 103. toimintavuoden
alkaessa vuonna 2020, astuu voimaan
lippukuntamme uusi teema: kestävä
retkeily. Tämä tarkoittaa erätaitojen
kehittämistä ja harjoittamista kestävien
arvojen pohjalta. Käytännössä olisi siis
tärkeä suosia esimerkiksi riistaa tai
kasvispainotteista ruokaa ja matka
leireille olisi hyvä taittaa kimppakyydeillä
tai jalkamarsseilla.
Tämä on hieno askel tulevaan, jonka
päämääränä
on
jättää
tuleville
partiolaisille ja ÄrräPeeläisille puhdas
ympäristö ja luonto, jossa jatkaa näitä
edellämainittuja perinteitä.
Näiden sanojen saattelemana haluaisin
toivottaa
kaikille
Reippaille
Pojille
ryhdikästä ja antoisaa loppuvuotta!
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lIPPukunnanjohtajan tervehdys
Toimintavuosi 2019 on kääntynyt syksyn
puolelle ja monille varmasti jäi
ikimuistoisia muistoja muun muassa
kesän Ryske19 -piirileiriltä ja toukokuun
partiopuisto
–tapahtumasta.
Näin
syksyn tullen on ollut ilo huomata, kuinka
lippukuntamme viikkotoiminta päästään
taas reippaasti polkaisemaan käyntiin.
Olemme saaneet toimintaan taas uusia
ihmisiä
lähtien
pienimmistä
sudenpennuista aina uusiin aikuisiin.
Varsinkin tänä syksynä lippukuntamme
toiminnassa mukana olevien aikuisten
tärkeys korostuu. Edes kaltaisessamme
isohkossa ja hyvällä meiningillä

höystetyssä lippukunnassa ei ole
itsestään selvää, että vuosittain
pystyttäisiin tarjoamaan kaikille uusille
jäsenille ryhmiä. Pienistä haasteista
huolimatta, pystyimme toteuttamaan
tavoitteen ja tarjoamaan kaikille uusille
tulijoille paikat toimintaryhmissä. Tästä
voin
vain
mitä
suurimmalla
kunnioituksella
kiittää
kaikkia
vapaaehtoisia, jotka pystyvät elämän
muiden kiireiden ohella antamaan apuaan
nuorison hyväksi. Nyt syksyllä on taas
luvassa useita hienoja tapahtumia, joihin
toivon
teidän
kaikkien
pääsevän
osallistumaan. Yhdessä tekemällä näistä
tapahtumista rakentuu ikimuistoisia
partiomuistoja, jotka auttavat meitä
kaikkia tulevaisuudessa.
Hyvää ja partiosyksyä toivottaen
Atte Jantunen
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Ryske-pIIrILeIRI’
Aapo Takkinen
tasainen nurmikenttä johon suurin osa
lippukunnista rakensi leirinsä. Meidän
onneksi pääsimme leirialueen reunalle
puitten varjoon.

Lähdettiin ajamaan Ryskettä kohti.
Ajomatka kesti noin kolme ja puoli
tuntia. Matkalla kävimme Ikeassa
syömässä perinteiset lihapullat ja
perunamuussit.
Mitä
lähemmäs
Nurmesta tulimme, sitä enemmän
tasaista ja laakeaa maisemaa tuli
näkyviin.

Ensimmäisenä päivänä alkoi rakennus.
Meidän alueella oli puu kasa, josta koko
leiri sai hakea rakennus puita.
Tehtävänä oli rakentaa leiriportti,
ruokailu pusseille teline, jne. Me
tietenkin rakensimme leirin suurimman
ja parhaimman portin. Koko leirin aikana
rakensimme paljon kaikkea.

Tulin
itse
Ryskeelle
jo
päivää
aikaisemmin kuin muut. Tulimme paikalle
ja saimme nähdä vielä leirin rakennusta.
Tutustuin vain Ryskeen alueeseen ja sen
tiloihin. Leiri pidettiin Nurmeksen
PielisAreenalla. Siellä oli iso

Vapaa ajalle rakensimme itse pesäpallo
mailan, kun meidän yhdellä vartiolaisella
oli pesäpallo ja kaksi räpylää mukana.
Pelasimme pesistä melkein aina kun oli
vapaa aikaa. Löimme pitkiä lyönteja
areenan viereisellä tiellä. Tosin pallo
meinasi hukkua muutaman kerran
pusikkoon, mutta löytyi aina pienen
etsimisen jälkeen.
Leirin järjestetty aktiviteetti oli vähän
tylsää, mutta kyllä siitä selvisi. Minun
sormi
meni
tikitettäväksi,
joten
“jouduin” jäämään vaellukselta ja
vesilaaksosta pois. Leirillä oli tarina,
joka esitettiin lavalla viikon myötä.
Tarinassa
Rauni
karhu
seikkaili
kaverinsa kanssa ja hukkasi äänensä.
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Aikanaan he löytivät äänensä takaisin
Maestron hallusta.

Leiri oli loppumaisillaan ja purku alkoi.
Kaadoimme
portin
kumolleen
ja
laitoimme
sen
osiin.
Purimme
kaikkirakentamamme asiat ja veimme ne
osissa takaisin paikoilleen. Teltat
purettiin ja kohta oli aika lähteä kotia
päin. Saatiin tavarat autoon ja lähdimme
ajamaan. Autossa tuli nukuttua univelat
takaisin. Ryske 2019 oli käyty ja
muistoja jäi paljon matkan varrelta.

Sää oli alku leiristä hyvä mutta lämpötila
vain
nousi.
Viikon
keskivaiheella
lämpötila kävi jopa 30°C. Loppu viikosta
oli kylmä ja vettä satoi. Onneksi meillä
oli katos jossa olimme sateen suojassa.
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Rp - In The RInkka
Karhut






















Makuupussi
Makuualusta
Ruokaa
Trangia
Polttoneste
Ruokailuvälineet
Juomapullo
Herkkuja, sopiva määrä
Retkipyyhe
Tulentekovälineet
Puukko
Kartta
Kompassi
Lamppu
Päähine
Hanskat
Sadeasu
Vaihtovaatteet
EA-pakkaus
Muistiinpanovälineet
RP:n huivi (kaulassa ei rinkassa)

Oletko aina miettinyt kuinka rinkka
kuuluisi pakata vaellukselle?
Rinkassa painavimmat esineet pitäisi
pakata mahdollisimman lähelle selkää .
Näin painopiste tulee lähelle kroppaa.
Painavimmat tavarat pakataan rinkan
keskivaiheille ja kevyet alimmaiseksi.
Keskiraskaat tavarat kannattaa pakata
rinkan yläosaan.. Makuualusta kannattaa
pakata rinkan ulkopuolelle. Ei ole väliä
mihin, koska se ei paina paljoa.

Tavarat tulee pakata tasapuolisesti
rinkkaan,
jotta
paino
jakautuisi
molemmille puolille. Ulkopuolella olevat
tavarat kannattaa kiinnittää hyvin, jotta
tavarat eivät putoa tai heilu. Rinkkaa on
myös helppo siirrellä kun tavarat ovat
pakattu tiiviisti sisäpuolelle.
Rinkan pitää olla särmä. Siten sen
kuljettaminen
on
helpompaa.
Ei
ylimääräisiä pusseja rinkan ulkopuolelle!
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toImItus tutkII
Jani Jokinen
Tällä erää toimitus ei kuitenkaan tutki
mitään, vaan paneutuu yhteen Suomen
partiolaisten
arvostetuimmista
suorituksista,
nimittäin
Karhunhampaaseen. Karhunhammas on
kaukovaellus, jonka aikana suoritetaan
harrastetutkimus. Tutkimus voi melkein
mitä vaan vaellusreissulla ilmenevää
asiaa/ilmiötä
tutkiva.
Vaelluksen
vaatimuksiin kuuluu, että vaellus
suoritetaan vähintään 100 kilometrin
etäisyydellä kotipaikasta ja sen kesto on
vähintään 5 vuorokautta.

1955 asti ja Reippaista Pojista
esimmäisenä,
järjestysluvultaan
viidennen Karhunhampaan sai Hannu
Kiviranta vuonna 1956. Reippaiden
Poikien vaellusintoa todisti se, että
ensimmäisistä
20:stä
Karhunhampaasta ¼ oli myönnetty
ÄrräPeeläisille.
1950-luvun
jälkeen
seuraavaa karhunhammasta saatiin
RP:ssä odottaa vuoteen 2000, kun Kari
Huttunen
vaelsi
Saariselällä.
Viimeisimmät
hampaat
ovat
suorittaneet Olli Herranen vuonna 2010
ja Asko Oikari vuonna 2016. Yhteensä
Karhunhampaan suorittaneita Reippaita
poikia on kahdeksan.

Tutkimus tulee olla huolella valmisteltu
ja
sillä
pitää
olla
hyväksytty
tutkimussuunnitelma.
Aineistoa
kerätään vaelluksen aikana ja se
käsitellään ja raportoidaan kirjallisesti
vaelluksen jälkeen. Karhunhammasraati
hyväksyy tai on hyväksymättä raportin.

Heräsikö kiinnostus Karhunhampaan
suorittamisesta?
Jos
kyllä,
niin
lisätietoa
saa
osoitteesta
karhunhammas.partio.net
ja
Karhunhampaan
suorittaneilta
lippukuntalaisilta.
Allekirjoittaneella
ainakin ajatus muhii takaraivossa.

ÄrräPeeläisiin
kuuluu
paljon
Karhunhammasvaelluksen
pioneereja.
Karhunhampaita on myönnetty vuodesta
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Juho Hyvönen

Ukk-Vaellus

Pitkään
kypsynyt
suunnitelma
vaelluksesta
Suomen
tasavallan
pitkäaikaisimman
valtionpäämiehen
nimeä kantavaan kansallispuistoon alkoi
toteutua konkreettisesti perjantaiiltana,
kun
retkikuntamme
elintarviketäydennyksen jälkeen otti
suuntiman Jyväskylästä kohti Lappia.
Tarkoituksena oli ajaa koko yö kuin Roy
Orbison konsanaan, mutta ryhmän
ajokortti-ikäisten vähäisestä määrästä
johtuen
kuljettajien
lakisääteiset
lepoaikavelvoitteet tulivat täyteen
Rovaniemen kohdalla. Latasimme akkuja
paikallisella laavulla muutaman tunnin,
vaikka pelko mahdollisesta Subutex-

käyttäjien
läsnäolosta
laavun
välittömässä läheisyydessä tekikin
unesta
katkonaista.
Saavuimme
kuitenkin
Saariselän
Kiilopäälle
lähes
aikataulussa
ja
rupesimme niin sanotusti välppäämään
varusteita. Havaitsimme myös, että
näillä leveysasteilla oli maahan jo
muodostunut
useiden
senttien
paksuinen
lumikerros.
Ruskan
kukoistuskausi
oli
siis
jo
auttamattomasti ohi. Ensimmäisenä
koitoksena
päätimme
huiputtaa
Kiilopää-tunturin. Voimat loppuivat
kuitenkin
tämän
546
metriä
merenpinnasta
kohoavan
kolossin
puoliväliin. Tunturilla myös tuuli ja
tihkutti lunta, joten emme lähteneet
uhmaamaan näitä ääriolosuhteita vaan
palasimme takaisin vaellusreitille ja
suuntasimme kohti Suomunruoktun
autiotupaa. Matkalla herkuttelimme
päivälliseksi Blå Bandin pussiruokaa,
makuna välimerellinen darraoksennus.
En suosittele kokeilemaan kotona.
Suomunruoktulle
saavuttuamme
totesimme, että autiotupa oli väärällä
puolella jokea meistä katsottuna.
Kansallispuistoille
tyypillisen
minimalistisen infrastruktuurin vuoksi
paikalla ei ollut myöskään vesistöjen
ylittämiseen käytettävää rakennelmaa,
siltaa. Tästä johtuen jouduimme
ylittämään virtaavan vesistön avojaloin,
ilman sukkia. Z-sukupolven edustaja
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saattaisi kuvailla veden lämpötilaa
termillä
“fressi”.
Autiotuvalla
jouduimme
myös
ensimmäiseen
sosiaaliseen
kontaktiin
muiden
retkeilijöiden kanssa. Tuvan alalaverilta
löytyi Mervi (nimi muutettu) ja
pihapiirissä telttaili seurue helsinkiläisoletettuja.
Illalliseksi
nautimme
sisäfilettä
ja
kermaperunoita.
Aamulla
heräsimme
virkeinä,
pukeuduimme, söimme ja harjasimme
hampaamme, mutta emme venytelleet.
Illan aikana oli selvinnyt, että myös
Mervi ja helsinkiläis-oletetut aikoivat
tänään samalle tuvalle kuin me eli
Tuiskukuruun. Päivän patikointimatka
taittui mukavasti ja illan vietimme tuvan
ylälaverilla
lämmöstä
nauttien.
Maanantaina edessä oli pituudeltaan
reissun lyhin siirtymä, kahdeksan
kilometriä välillä Tuiskukuru-Luirojärvi.
Vaikka etappi oli lyhyt, onnistuimme silti
kadottamaan polun, mutta kiertotien
kautta pääsimme kuitenkin Luirolle.
Koska saavuimme Luirojärvelle jo

hyvissä ajoin, päätimme vielä tehdä
päiväretken
läheiselle
Raappanan
kammille.
Kammi
oli
opiskelijaasuntotyyppinen viihtyisä maakuoppa ja
viereinen käymälä oli vähemmän täynnä
kuin Luiron vastaavat. Saniteettitilojen
testauksen jälkeen siirryimme takaisin
Luirolle, johon oli alkanut kerääntyä
toistakymmentä väsynyttä retkeilijää.
Vaellusharrastuksen
viime
vuosina
saavuttama eskapistisen trendikäs
status on selkeästi heijastunut myös
tämän kansallispuiston kävijäprofiiliin.
Erilaiset
korkeamman
tason
luontoyhteyttä
tavoittelevat
elämäntapaintiaanit
ja
fillarikommunistit
ovat
arkipäiväistyneet kuruissa ja kairoissa.
Illalla pääsimme myös saunomaan ja
pesemään raskaan hikoilun aiheuttamat
kuonat iholtamme. Jälkilöylyt otettiin
ylälaverilla.
Tiistai 15.10. valkeni utuisena.
Lämpötila oli arviolta noin 50 astetta
lämpimämpi kuin talvisodan kylmimpänä
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päivänä 17.1.1940, jolloin pakkasta
mitattiin
Summassa
-49°C.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan
tarkoituksemme oli tällä päivämäärällä
kiivetä kansallispuiston korkeimmalle
tunturille Sokostille. Saamamme tiedon
mukaan Sokostilla vaikutti kuitenkin
olevan lunta ja näkyvyys oli huono, mikä
olisi heikentänyt maisemien ihailun
tuomaa visuaalista nautintoa. Edellä
mainittujen seikkojen vuoksi päätimme
tehdä muutoksia matkasuunnitelmaan ja
lähteä suoraan Lankojärvelle. Tämä
etappi oli selvästi raskain sekä
pituudeltaan
(n.
20km)
että
olosuhteiltaan (märät sukat). Matkalla
oikaisimme suon poikki, mutta se ei
haitannut, koska sukat olivat jo
valmiiksi
kosteat.
Polku
oli
vaikeakulkuista ja matka tuntui pitkältä,
mutta lounaaksi nautittu narkkipadan ja
pasta bolognesen risteytys toi voimia
ponnistella läpi Via Dolorosan. Ennen
päämäärään saapumista jouduimme vielä
kahlaamaan Palovankanjoen poikki. Myös
tässä
joessa
vesi
oli
melko
viileää. Elättelimme toivoa siitä, että
Lankojärven tupa olisi vapaa muista
vaeltajista ja voisimme keskenämme
tuijottaa hiljaa pimeyteen alalaverilta,
mutta jouduimme taas pettymään.
Kollektiivisessa käytössä olevan tuvan
lisäksi myös viereinen varaustupa oli
kansoitettu. Yöllä nautimme ylälaverin
lämmöstä.
Keskiviikko ja viimeinen kokonainen
vaelluspäivä starttasivat. Hiiret olivat
yön aikana suorittaneet aggressiivista
tiedustelua leipäpussiimme jo toisen
kerran viikon aikana ja jättäneet

jälkeensä
kohtuullisen
määrän
sirotemiinoja rinkan pohjalle. Emme siis
syöneet leipää. Söimme puuroa. Päivän
tavoitteena oli edetä Suomunlatvan
laavulle ja viettää reissun ensimmäinen
yö Rovaniemen jälkeen ulkosalla.
Matkalla söimme taas lounasta, mutta
emme leipää. Ylitimme tunturin ja
näimme myös huomattavan määrän
lappalaisia hirviä. Saavuimme laavulle ja
sukat olivat taas märkänä, koska kengät
eivät olleet edellisenä yönä ehtineet
kuivua. Yöllä pakkanen oli arviolta noin
kymmenen astetta kylmempi kuin
meriveden lämpötila Pohjois-Atlantilla
15.4.1912, yönä jolloin Titanic upposi.
Tuolloin meriveden lämpötila oli n. 2,2°C.
Mitä kylmältä suojautumiseen tulee, yö
Suomunlatvalla
muodostui
osalle
retkikunnan
jäsenistä
lähes
samanlaiseksi
kokemukseksi
kuin
iltauinti Pohjois-Atlantilla rapiat sata
vuotta sitten. Omien puheidensa
mukaan kokeneet erämiehet olivat,
kokeneisuudestaan
huolimatta,
varautuneet lokakuiseen vaellukseen
comfort
+32°C
makuupusseilla.
Aamulla yllätys, positiivinen tai ei, oli
se, että kukaan ei ollut jäätynyt
hengiltä. Koppuraksi jäätyneet kengät
istuivat jalkaan hieman huonosti, mutta
paluu
länsimaisen
korkeakulttuurin
pariin motivoi pistämään jalkaa toisen
eteen. Noin kymmenen kilometriä
taittui nopeasti ja pian olimme taas
lähtöpisteessä
Kiilopäällä.
Emme
kuitenkaan suorilta käsin lähteneet
kotimatkalle vaan olimme varanneet
seuraavaksi yöksi mökin Saariselältä.
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Sitä ennen vierailimme tutustumassa
paikallisen kasvukeskuksen eli Ivalon
ravintolatarjontaan.
Nautimme
pääkadun varrella sijainneessa à la
cartessa herkullisen yhden ruokalajin
lounaan.
Palasimme
Saariselälle,
saunoimme, katsoimme televisioista
rappioviihdettä
ja
nukuimme
kuvaannollisesti puhtaissa lakanoissa.
Perjantaina oli aika karistaa jänkhän
tomut
ja
suunnata
kohti
männikkömetsiä ja rantojen raitoja.

Puoli vuorokautta kestävä ajomatka
rasitti niin sielua kuin ruumista, mutta
Jyväskylä
saavutettiin
illalla
kahdeksalta.
Tätä kirjoittaessa noin kolme päivää
kotiutumisen jälkeen aika on jo
kullannut muistot ja ajatuksissa siintää
jo
seuraava
reissu
joskus
tulevaisuudessa.
Retkikunnan kokoonpano oli: Jani, Juho,
Rasmus
ja
Lauri.
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repostIn reseptI
Jani Jokinen
Koska Reippaat Pojat ovat (kestävän) kehityksen lähettiläitä, päätimme aloittaa
lähestymisen kohti vegeä. Tämän kertainen kokkikoulun tuotos ei vielä maailmaa
pelasta, mutta on kevyt laskeutuminen pois lihapullamakaronimössöstä ja 99%
lihapitoisuuden omaavista makkaraa muistuttavista jalosteista.
Ainekset:
400g spagettia (yritäppä mahduttaa tämä hyvällä menestyksellä Trangian kattilaan)
1 pkt keltaisia kirsikkatomaatteja
1 pkt punaisia kirsikkatomaatteja
1-3 pkt halloumijuustoa maun mukaan
1 punasipuli
1 valkosipulinkynsi, suosittelen kahta, koska v-sipulia ei ole koskaan liikaa
Oliiviöljyä ja voita
Balsamicoa
Basilikaa (ja rucolaa)

Ohjeet:Leväytä trangia mättäälle,
kokoa se niin, kuin Sudarina
opettelit ja laita vesi porisemaan.
Jos olet kova jätkä teet tämän
avotulella.
Laita spagetti reilusti suolattuun
kiehuvaan veteen. Spagetin
poristessa hienonna v- ja
tavallinen sipuli. Pilko
sateenkaaren väreissä olevat
kirsikkatomaatit. Kun pasta on
keitetty ylikypsäksi, nosta se pois
trangialta ja valuta vesi. Aloita
sipuleiden ja tomaattien
kypsentäminen. Laita pannulle
öljyä voita, balsamicoa sekä
sokeria, jos reissulla sattuu
olemaan mukana. Kuullota sipaleet
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ja tomaatit pannulla pehmeiksi ja siirrä
sivuun, mahdollisesti jo
spagettikattilaan. Ota voita ja öljyä ja
mahduta kaikki kolme paketillista
kuutioitua halloumia trangian
kompaktille pannulle. Kun juusto on
saanut kultaisen värin ja rapean pinnan,
on se valmista. Sekoita kaikki ainekset
kattilassa ja laita päälle REILUSTI

mahdollisimman tuoretta basilikaa ja
rucolaa. Nauti kesähelteessä,
syyssateessa tai talvipakkasilla.
Toimitus testasi ja kehitti reseptin
Tampereen toimipisteellä, Kintulammin
retkeilyalueella. Jos Manseen eksytte,
niin poiketkaa alueella!
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pelle ja keke
lUkU 1, osa 16
Heikki Marjanen
Pellestä tuntui, että polulta tulviva valo valaisi heidät aivan selvästi. Aika tuntui pysähtyvän ja
piinallisen kauan taskulampun valokiila tuntui pysyvän heidän kohdallaan. Kumpikaan ei uskaltanut
liikahtaa milliäkään, sillä he tiesivät molemmat, että sivuttaisliike paljastaisi heidät armotta.
Vihdoin miesten lamppu kääntyi muualle ja pojat puhalsivat hitaasti ilman pois jännittyneistä
keuhkoistaan.
Joku miehistä otti jo muutaman askeleen melkein kohti poikia, mutta toinen komensi hänet takaisin.
Puheesta ei saanut selvää, sen verran hiljaa ja matalalla äänellä he puhuivat. Mutta sen pojat
ymmärsivät, että kiire näillä oli ja että tilanne oli jotenkin jännittynyt ja kärjistynyt.
Välillä äänet kohosivat ja äänensävyt jyrkkenivät ja välillä oli melkein hiljaista. Näytti siltä, että polulla
olevasta repusta tai kassista selvästi etsittiin kiivaasti jotakin, jota siinä olisi pitänyt olla.
Vihdoin, perusteellisen penkomisen jälkeen yksi miehistä sadatteli hartaasti ja suureen ääneen; kaikki
ei siis ollut reilassa.
Heti kun taskulampun valo oli siirtynyt takaisin polulle, pojat laskeutuivat hiljaa alemmas, melkein
mahalleen märkään maahan.
Sydän hakkasi vieläkin. Tuntui, että sen jyskeen täytyi kuulua polulle saakka.
Käsin tunnustellen ja polvillaan kontaten he hitaasti siirtyivät hieman kauemmas polusta suuren petäjän
rungon taakse.
Päästyään varmasti näkösuojaan, pojat nousivat hitaasti ylös.
 Huh, olin ihan varma, että nyt jäätiin kiinni, Pelle kuiskasi.
 Niin. Se olisi sitten ollut menoa, nuo äijät ei varmaan paljon sääliä tunne.
Ajatus kylmäsi. Sekin olisi riittänyt, että miehet olisivat köyttäneet pojat puuhun ja häipyneet omille
teilleen. Kostuneet vaatteet ja myöhäissyksyn melkein nollakeli olisivat kyllä hoitaneet pojat aamuun
mennessä puhumattomiksi, ehkä lopullisesti.
 Mitäs nyt?
 Ootetaan hetki, jotain niillä on pielessä. En haluais olla nyt tuolla.
Polulla tilanne oli kuumentunut lähes tappeluksi. Yksi miehistä koetti selvästi rauhoitella kaikkein
kiihtyneintä osapuolta ja kolmas ulisi ja voihki kuin olisi tullut sairaaksi.
 Mikäs niillä nyt, Pelle ihmetteli hiljaa, suu melkein Keken korvassa kiinni.
 Joku on ehkä huijannu niitä, ja taitaa olla kama loppu, ainakin tolta yhdeltä. Nythän tää vasta
mielenkiintoseksi käänty. Kohta varmaan alkaa tappelu.
Siltä se tosiaan kuulosti. Polulla mielipiteenvaihto kiihtyi kaiken aikaa ja ainakin siellä jo tönittiin ja
läimittiin puolin ja toisin. Taskulampun valokiila heilui holtittomasti sinne tänne ja äänet kohosivat yön
hiljaisuudessa.
Kuului raskas tömähdys, kun joku kaatui maahan ja kähinä polulla vain jatkui.
 Mennäänkö vähän lähemmäs, kysyi Pelle.
 Ei taida olla viisasta, vastasi Keke juuri kun…

Jatkuu seuraavassa RePostissa
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ArkIston pölyt
Tällä kertaa Arkiston pölyissä muistellaan hiukan rakkaan Haukkapirttimme saunan
historiaa. Sauna rakenneettiin vuonna 1968 ja siitä lähtien se on tarjonnut
ÄrräPeeläisille nasauttavat löylyt lämpiminä kesäiltoina, kuin myös kovina pakkasöinä.
Tarkastelemme myös vuonna 1992 kastetun EP-vartio ”Jiwen” edesottamuksia
kolmannessa koulutuksessa.
(Toivon, että tämä kyseinen palsta toimisi myös omalle EP-vartiolleni ”Letkikselle”
eräänlaisena muistutuksena saunan rakennusvuodesta.)

“Haukkapirtin sauna”-palsta on
peräisin vuoden 1968 RePostista

RP

17

repostI 1/2019

JIwe-koulutus
RePosti 2/91
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sudarInurkka
VärItystehtävä
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LoreleI rodeo xlI
Jani Jokinen
Reippaiden Poikien perinteisen
partiotaitokilpailun aamu valkeni sangen
utuisena noin kuuden aikaan, kun
kilpailunjohtaja lähti päätoimittajan
kanssa virittelemään vaijerirataa
Tuomiojärven rantaan päivän koitoksia
varten. Insinöörikoulutuksestaan
huolimatta vaijeria ei saatu tarpeeksi
korkealle ja kallistuskulma muodostui
auttamatta liian pieneksi. Noh, ei se
mitään tällä mennään. Luonnollisesti
olimme luottaneet hanskaavamme
kaiken hyvissä ajoin, JO kisa-aamuna,
eikä rataa tarvinnut testata
aikaisemmin.

lusikoita väkerrellen. 13 vartiota
aloittivat 60 minuuttia kestävän tiukan
kolmen tehtävän lähtörastin.
Paasauksesta ja varoittelusta
huolimatta valitettavan moni Trangia
meni sokerileikeissä kierrätyskuntoon.
Liekkö liaan haastavaa?
Haastavaa se varmasti oli, mutta ei
liian. Hienoja suorituksia nähtiin niin
lusikoissa kun piparitaloissakin.
Parhaimmat neuloivat mattoa niin, että
langat loppuivat kesken. Puulusikan
veistossa nähtiin sekä perinteisiä
työkaluja kuin kulmahiomakonetta ja
kuviosahaakin. Oikea meininki! Matkan
alkupäässä oleva vaijerirata osoitti
nolosti toimintavirheensä radalla
ollessa hieman enemmän
putoamiskiihtyvyyden ja massan tuloa,
mutta rastipäällikkö hoiti homman
mainiosti.

Itse kisat polkaistiin käyntiin kolomme
pihassa Piparkakkutaloja, mattoja ja

Päivän reitti kulki kololta Seppälään,
Palokkaan ja Mannilan kautta takaisin
kololle. Noin 25 kilometrin matkalle
mahtui jousiammuntaa, öljylampun
tekoa, puuron keittoa ja paljon muuta.
Tänä vuonna kisattiin satujen
maailmassa ja tehtävät olivat sen
mukaisia. Oli allergikko-Lumikki,
Aladdinin taikalamppu ja lentävää
mattoa vetten päällä. Sadunhohtoisen
päivän jälkeen lounastettiin maalissa
maittavaa soppaa ja jaettiin päivän
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menestyjille mainetta ja etenkin
mammonaa. Vaajan Valppaat ottivat
tuplavoiton ja mainittakoon, että
ÄrräPeen Karhut olivat mainiosti

kolmansia omassa sarjassaan. Kiitoksia
kaikille Mainiosta kisasta ja onnittelut
voittajille. Toivottavasti ensi vuonna
nähdään yökisan merkeissä!

Voittajajoukkueet palkintojenjakotilaisuudessa

ärrÄPee 100-hIstorIIkkI
Mene ja tilaa siis NYT omasi
https://holvi.com/shop/repokauppa

50€

RP

22

repostI 1/2019

RepostIn Naama
Tällä kertaa RePostin naamassa vierailee seikkailija ja eräopas Jussi Pusa.
Jussi nousi ihmisten tietoisuuteen, kun hän vaelsi yksin halki Suomen kahdeksan
erämaan. Matkaa kertyi 36 päivän aikana 750km.
1. Nimi ja ikä?
Olen Jussi Pusa ja iältäni 29 vuotta.
2. Onko sinulla partiotaustaa?
Ei ole partiotaustaa ollenkaan, mutta tuolla
maaseudulla asustellessa on tullut luonto
läheiseksi. Silloin ei alueella ollut partiotoimintaa
ja jälki käteen ajateltuna kyllä hiukan harmittaa
kun ei päässyt mukaan.
3. Mistä retkeilytaustasi on saanut alkusysäyksen?
Maaseudulla kun asui niin metsä alkoi heti takapihalta, joten sinne tuli lapsena
tehtyä monia retkiä. Kavereissa oli myös innokkaita erämiehiä, joten reissuja
tuli tehtyä paljon metsiin ja kansallispuistoihin. Sitten kun kasvoi ja vähän
itsenäistyi, niin reissut alkoi suuntautua enemmän pohjoiseen. Ensimmäisen
vaelluksen erämaahan tein Käsivarressa.
4. Mikä on paras retkeily/vaellusmuisto?
Oon aina sanonu, että en halua laittaa reissuja parhausjärjestykseen.
Kaikista reissuista löytyy niitä omia viehätyksen kohteita, mutta toki tuo
Käsivarren erämaa-alue on aina ollut tärkeä paikka itselleni. Siellä maisemat
on niin poikkeukselliset muihin paikkoihin verratuna.
5. Mikä on lempiruokasi reissun päällä?
Oon aika kaikki ruokanen. Mulle paras mauste on nälkä, joka tulee aika
helposti. Jos joku ruoka täytyy nostaa ylitse muiden, niin se on varmaan
tortillat. Yksinkertainen tehdä ja nuotiolla paistaa.
6. Mikä lause kuvaa sinua parhaiten?
Helposti innostuva ja toimeen tarttuva
ihminen.
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7. Mikä on oudoin paikka missä olet nukkunut? 10. Miten 750km vaikutti sinuun fyysisesti?
Nukuttiin kaverin kanssa kuusen alla yli 20°C
pakkasella. Kaivettiin sinne puun alle kolo ja
nukuttiin siellä. Se on ehkä oudoin.
8. Mistä idea 8 erämaan vaellukseen lähti?
Kuten jo aiemmin totesin, oon tehnyt paljon
vaelluksia ympäri Suomea. Heräsi sitten
ajatus lähteä toteuttamaan pidempää
vaellusta yksin. Sain suunnitella ja toteuttaa

Mulle ei tullu oikeestaan mitään ongelmia
ekan viikon jälkeen, jolloin oli tosi
kuuma. Sillon tuli jotain hiertymiä.
Mukana mulla oli pelkästään tuttuja ja
hyväksi todettuja varusteita, joten
uskon sen olevan yksi avaintekijä
fyysiseen jaksamiseen.
11. Edellinen RePostin naama halusi

juuri sellaisen reitin kuin halusin. Monta

kysyä, että milloin aijot käydä kuussa?

vuotta tätä pyörittelin ja erillaisia
suunnitelmia kävin läpi. Tein sitten päätöksen

En ikinä. Taidan pysyä mielummin
täällä maan kamaralla.
12. Mitä haluaisit kysyä

lähteä reissuun.
9. Miten vaellus vaikutti sinuun henkisesti?
Oli se välillä aika vaikea olla niin pitkään
itekseen. Kaikki kokemukset tuntui

seuraavalta RePostin naamalta?
Mikä on sinun luontosuhde?
13. Mitä itse vastaisit?
Se, että voin lähteä retkelle metsään
minä vuodenaikana tahansa tai millä

erillaisilta kuin normaalisti, koska niitä ei
pystynyt jakamaan kellekkään siinä

säällä tahansa. Silloin saan nauttia
kunnolla luonnosta. Aina ei myöskään

hetkessä. Osasin kuitenkin nauttia
rauhasta ja omasta seurasta. Jälkikäteen
huomasinkin, että tuo reissu kasvatti mua

tarvii olla vaikka täydellinen syyskeli,
kun lähtee ulos luontoon.

henkisesti aika paljon.
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rp:N ansIoRIstI
Historiallinen hetki: RP:n ansioristit sitoutumisesta ja pitkäaikaisesta työstä
lippukunnan eteen julkaistiin joulujuhlassa. Kuvassa ensimmäiset tunnustuksen saajat.
Ansioristin saajat:
I luokka nro 1: Olli Herranen
I luokka nro 2: Heikki ”Hessu” Marjanen
II luokka nro 1: Asko Oikari
II luokka nro 2: Hannes Järvenpää
II luokka nro 3: Martti ”Mara” Wilhlems
III luokka nro 1: Atte Jantunen
III luokka nro 2: Tuija Kautto
III luokka nro 4: Jorma ”Joppe” Raitio
III luokka nro 5: Jukka Klemetti
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yhteYstIedot
Reippaiden Poikien hallitus
Lippukunnanjohtaja
Atte Jantunen
050 350 9866
jantunen.atte@gmail.com
Ohjelmajohtaja
Jani Jokinen
050 5512 6031
jani.jokinen10@gmail.com
Pestijohtaja
Tuija Kautto
040 503 2953
tuija.kautto@partio.fi
Talouspäällikkö
Eetu Kallio
050 573 8409
RePostin päätoimittaja, varastopäällikkö
Rasmus Savelius
045 270 3310
Sihteeri
Ella Takkinen
045 112 5566
Sisuosastonjohtaja
Malla Eira
040 910 6051

Tarpojaosastonjohtaja
Olli Herranen
050 591 5316
Samoajaosastonjohtaja
Lauri Lehtinen
040 705 5093
Sisuosastonjohtaja
Malla Eira
040 910 6051

Muut vastuuhenkilöt
Haukkapirtin isäntä
Asko Oikari
050 561 1243
Sidosryhmäjohtaja, Repotuki ry ja
konkarit
Heikki Marjanen
040 709 2130
Vuoritsalon isäntä
Hannes Järvenpää
040 418 2993

Osastojen johtajat
Sudenpentuosastonjohtaja
Martti Wilhelms
050 538 4334
Seikkailijaosastonjohtaja
Jaakko Niukkala
040 718 8500
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sudenpennut
Sudet

keskiviikko

Klo 17.30-18.00

Metsot

keskiviikko

Klo 18.00-19.00

seIkkaIlIjat
Kotkat

keskiviikko

Klo 17.30-18.30

Tarpojat
Karhut

keskiviikko

Klo 18.30-20.00

sIsuosasto
Sankarisisut

Joka toinen maanantai Klo 18.00-20.00

Shakaalit

Joka toinen tiistai

Klo 18.00-20.00

Sisu-Karhut

Joka toinen torstai

Klo 18.00-20.00
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