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2. 

PÄÄKIRJOITUS 
 
 
Työntäyteinen syksy on osittain takana ja osittain edessä. Lippukunnalla on 
menossa varmasti yksi toimintarikkaimmista syksyistään sen 
viisikymmenvuotisen historiansa aikana. Eletty on jo sateiset Birka-kisat, 
veneen talvitelakointi, historiikin tekoa, nippu erilaisia kursseja ja niin poispäin. 
Juuri tällä hetkellä on käynnissä vuosipäiväjuhlallisuuksien järjestely Oltsun 
johdolla, uuteen koloon muuttaminen ja luonnollisesti viikoittaiset kokoukset. 
 
Kursseilla onkin kuluneena syksynä käyty varsin mallikkaasti, mikä onkin vain 
positiivinen asia, sillä emmehän elä partiota varten, vaan partioimme elämää 
varten. Yksi partiomenetelmän keinoista onkin erilaiset 
kouluttautumistapahtumat, joiden avulla saamme kehitettyä itseämme 
lähemmäksi tavoitetta, eli parempaa ihmistä, niin fraasilta kuin se 
kuulostaakin. Eikä lippukunta aivan pyyteettömästi jäseniensä kursseja 
maksele, vaan tausta-ajatuksena on lippukunnan toiminnan korkean tason 
säilymisen varmistus. Lehdentekoa edeltäneenä viikonloppuna lippukunnan 
jäsenistä 13 henkeä oli erilaisilla piirin tai alueen kursseilla kouluttautumassa 
uusiin tehtäviin, hakemassa uutta virikettä vanhaan toimeensa tai 
koulutustehtävissä. Se on noin kuudesosa koko lippukunnan jäsenmäärästä. 
 
Lehtemme tulee saamaan uuden ulkoasun heti vuoden 2002 ensimmäisestä 
numerosta alkaen. Historiikkia muotoillessamme löysimme muutamia hyviä 
vaihtoehtoja lehtemme ulkoasuksi, joita pyrimme toteuttamaan luettavuuden 
ja visuaalisen näyttävyyden parantamiseksi ja sillä keinoin saattamaan 
lippukuntalehtemme lähemmäksi lippukuntamme toiminnan tasoa, eli 
korkealaatuiseksi. 
 
En jaksa paatostaa tulevista vuosijuhlallisuuksista, koska kutsu niihin on 
postitettu kaikille lippukunnan jäsenille sekä suurelle joukolle 
yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Pitkäaikaisimmat ja tarkkasilmäisimmät 
lukijani, ne molemmat, huomaavat varmasti, että tämän kertainen JoPo-jutut 
poikkeaa varsin radikaalilla tavalla totutusta. Ei ole tämän lärpykkeen sivuilla 
juttuja menneistä, eikä oikein tulevistakaan, koska olemme halunneet kyhätä 
kasaan vuosijuhlanumeron, jossa pyritään esittelemään lippukuntaa ja sen 
aktiivijohtajistoa. Olkoon se minun vuosijuhlapaatokseni. 
 

Päätoimittaja 
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3. 

TERVEHDYS, JOKIKYLÄN POIKA 
 
Taasen kerran on Jokikylän Pojilla aihetta juhlaan. Lippukunnan ohittaessa puolen vuosisadan 
merkkipaalun on varmasti jokaisella Jokikylän Pojalla aihetta hymyyn. Ei pelkästään 
merkkipaalun saavuttamisen vuoksi vaan sen, että on iloa olla jäsenenä lippukunnassa, jonka 
asiat ovat hyvällä mallillaan. Lippukunnan tämänhetkiseen tilaan on tarvittu 50 vuotta 
rakennusaikaa ja lukuisa määrä rakentajia. Runko on lippukuntaan kasattu jo kauan ennen 
tällä hetkellä vasaraa kädessään pitäviä, mutta me kaikki olemme se porukka jolla 
mahdollistetaan laadukas ja toiminnallinen elo virkeässä lippukunnassa.  
 
Olemme lippukuntana viettäneet toiminnallista vuotta 2001. Tapahtumia on ollut ajateltuna 
sudenpennusta vartiolaisten kautta aina johtajistolle saakka. Talvella pääsimme vartioporukal-
la kokeilemaan talvista leireilyä Rymättylässä, jonne jäsenistön vanhemmatkin sudenpentui-
neen pelmahtivat. Vene-kurssilla saivat kokeneiden kouluttajien kautta merenkulku-oppia lau-
ma nuoria pikkukippareita. Veneen lipuessa rantakaislikosta ulapalle pääsivät sudenpennut ja 
vartiolaiset testaamaan käytännössä uutta merikoulutus-järjestelmäämme. Elokuussa lippu-
kunnasta lähti edustusto viemään 50-vuotis-terveisiä lappiin Kevolle saakka, jossa 13 henki-
nen ryhmä taivalsi erämaassa juhlavuoden kunniaksi. Koko vuoden on tapahtumien taustalla 
pyörinyt aktiivinen johtajisto, joka on pitänyt mielessään tätä päivää 24.11.2001, Kaikki nämä 
järjestelyt ja organisoinnit huipentuvat tänään kyseisellä päivämäärällä partiotaipaleemme 
puolivuosisatais-juhlaan. Kaikki nämä edellä mainitut tapahtumat ovat vaatineet toimivalta 
johtajistoltamme huomattavia ponnisteluja, jotta kaikki tämä mitä ollaan touhuttu ja vehdattu 
on tullut ylipäätään mahdolliseksi. Tänään on julkaistu myös lippukunnan partiotaipaleesta 
kertova historiikki, jonka isänä on toiminut lippukunnan supervisor Jussi Salonen. Hänen kir-
joittamastaan historiikista voimme seurailla partioveljiemme edesottamuksia menneiltä vuosil-
ta aina seimivuosista tähän hetkeen.  
 
Lippukunnanjohtajana minulla on ollut ylpeätä seurata eturivistä pienen intensiivisen joukon 
edesottamuksia lippukunnan päivittäisen toiminnan luojina. On ollut mielettömän hienoa näh-
dä, että viikoittaisen partiotoiminnan pyörittäjät jaksavat pyyteettömästi painaa kenties lippu-
kunnan yhtä arvokkaimmista duuneista. Nyt kun on yksi sivu käännetty jälleen lippukunnan 
toimitilojen osalta on eriarvoisen tärkeää, että uudet potentiaaliset johtajan-alut saavat mah-
dollisuuden kokeilla rajojaan osana organisaatiotamme. On ollut myöskin hienoa nähdä van-
hempia ja kokeneempia partiojohtajia osallistumassa sekä jokapäiväiseen toimintaan samoin 
kuin uusien johtajien koulutukseen ja tukemiseen. Ylläpitääksemme laadukasta partiointia Rai-
siossa on hienoa myös, että lippukuntaan tulee joka syksy uusia partiolaisia. Näistä uusista 
veijareista kasvaa toivon mukaan yhtä arvokkaita lenkkejä kuten on jo meistäkin kasvanut. 
 
Yhteiskunnan hektisen kehityksen mukana on meidän lippukuntana huolehdittava myös partio-
toiminnan raikkaudesta. Santa tiimalasissa juoksee samalla tavalla kuin aikaisemminkin, joten 
edessämme on vastaisuudessa uusia kujeita samalla kun pidämme kiinni vanhoista arvokkaista 
lippukuntaperinteistä. Velvollisuutenamme on mm. huolehtia jo meitäkin toistakymmentä 
vuotta sitten naurattaneen orava-huudon pysyvyys perinteissä. Raikkautta tosin tähänkin huu-
toon on tuonut Manne lanseeraamalla hoopon ilmeen typerältä näyttävän hypyn kera. Seuraa-
vien vuosien aikana on takuuvarmasti luvassa entistäkin ehompaa partiointia Raisiossa, josta 
te kaikki tulette pitämään kiinni. Lippukunnan seuraava historiikki 25 vuoden kuluttua tulee 
nimittäin sisältämään paljon eläviä, mieleenpainuvia tarinoita, partiomuistoja ajalta jolloin ol-
laan koko porukka rakennettu yhdessä partioliikkeen sekä Jokikylän Poikien historiaa.  
 
Näinä hetkinä ollessani jo toista kertaa jossain lippukunnan suuressa juhlatilaisuudessa veto-
vuoroisena johtajana haluan toivottaa kaikille lippukuntalaisille jaksamista ja kiitosta siitä työs-
tä jota olette tehneet Jokikylän Pojissa. Kiitokset kaikille nykyisille ja aikaisemmille partioveljil-
le, jotka olette osallistuneet partiotyöhömme, 
Partioveljenne, 

Lippukunnanjohtaja 
Pekka Saarinen 
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4. 

 

KUKA-KUKIN-ON 
 
Lippukuntaamme johtaa mitä moninaisin joukko eri-ikäisiä johtajia. Hienolta 
kuulostavia titteleitä löytyy pilvin pimein, eikä niistä aina ota edes tällainen 
elämäntapapartiolainen, kuin päätoimittaja on, selvää. Siispä otin kynän 
kauniiseen(?) käteen ja aloin hahmottelemaan esittelyä Jokikylän Poikien 
johtajistosta sellaisena, kuin se 50-vuotisjuhlahumun aikaan on. Tässä jää 
moni aktiivitoiminnassa mukana oleva johtaja pois, mutta johonkin se raja on 
vedettävä, ja tällä kertaa se piirtyy tittelin saaneiden jälkeen. Armoitettu 
tussaajamme Tyynmaan Pasi, alias Juubis, on siirtänyt mielikuvansa kustakin 
henkilöstä paperille, ja näinollen saadaan myös naamavärkit kultakin tutuiksi, 
tai jotain. 
 
 
 

Lippukunnanjohtaja 

Pekka ”Peku” Saarinen, 23 
Yliopistonkatu 5 C 51 
20100 Turku 
ptsaarin@turkuamk.fi 
040-595 2776 
 
Lippukunnan ohjaksia tiukasti hyppysissään pitävä rakennusalan opiskelija se-
kä Sammon vahinkotarkastaja. Kolunnut läpi kaikki partioinnin vaiheet ollen 
muunmuassa legendaarisen PBV:n jäsen. Johtohahmo. 
 
 
 
Lippukunnan apulaisjohtaja, sihteeri 
V-SP:n vartioikäisten jaosto 

Olli-Matti ”Oltsu” Mikkola, 22 
Hämeenkatu 7 C 60 
20500 Turku 
olli-matti.mikkola@abo.fi 
041-458 4234 
 
Ruotsinkielisesti tietotekniikkaa opiskeleva lippukunnan työmyyrä. Energiaa 
löytyy joka paikkaan ja on muutenkin kaikessa mukana. Mikkolan veljesparin 
nuorempi osapuoli, joka on kolunnut mm. legendaariset Tornado-vartion ja 
PBV:n.  
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Sampo (vartioikäisten osastonjohtaja), laumanjohtaja 
 

Pasi ”Juubis” Tyynmaa, 23 
Läntinen Rantakatu 59 C 45 
20100 Turku 
ptyynmaa@turkuamk.fi 
040-556 5486 
 
Tietotekniikkaa opiskeleva velmu, jolla kynä pysyy muuallakin kuin suussa. Yk-
si PBV:n primus motoreita, joka on potkinut eloa lippukunnan vartioikäisten 
toimintaan. Hengaillut pienestä pitäen mukana. Moottoriturpa. 
 
 
JoPo-juttujen päätoimittaja, akela (sudenpentuikäisten 
osastonjohtaja)  
V-SP:n sudenpentujaosto 
 

Jesse ”Jepu” Sinisalo, 27 
Vanha Tampereentie 54 A 6 
20300 Turku 
jesse.sinisalo@eppinentrading.fi 
040-526 7670 
 
Pitkän linjan JoPojen Hjallis Harkimo, elämäntehtävänä seuraavien kesien Pit-
kien Purjehdusten järjestäminen. JoPo-juttujen ruoska, jonka pitäisi ilmeisesti 
kiristää ohjaksia… Menneisyyteen kuuluu jäsenyys Ryhmä Rämässä. 
 

Valtermanni (vaeltajaikäisten osastonjohtaja), laumanjohtaja 
 

Timo ”Tuppo” Päivärinta, 16 
Uikkukuja 1 
21210 Raisio 
timo.paivarinta@pp2.inet.fi 
 
Energinen työmyyrä, jolle partiosta on tainnut tulla se elämäntapa. Nakkikin 
viuhuu suhteellisen usein. Vaeltajatoiminnan toiminnanohjaaja, joka aktivoi 
vartionjohtajia muuhunkin kuin pahantekoon. 
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Laumanjohtajat 
 

Teemu ”Hirvi” Hirvonen, 18 
Kuukkelikuja 15 
21210 Raisio 
hirvitys@hotmail.com 
050-300 9083 
 
Maanläheinen tulevaisuudenlupaus, joka on tehnyt äiti-maahan tuttavuutta lä-
hempääkin. Nöösipojasta alkaen touhunnut mukana matkassa. Muodostaa Ju-
hon kanssa tutkaparin, jossa edustaa sitä pienempää osapuolta. 
 
 

Juho Karppinen, 18 
Havukatu 7 
21200 Raisio 
k_juho@hotmail.com 
040-735 9939 
 
Maineikkaan soutuperheen ”pieni” vesa, joka yhdessä Hirven kanssa muodos-
tamassaan voimakaksikossa edustaa kokoa. Rauhallinen ulkokuori piillottaa 
alleen salaisia voimavaroja, joiden tehokas käyttö onnistuu vain ajoittain. 
 

 

Kari ”Filosofi” Nyrhinen, vanha 
Sienipolku 10 E 4 
21110 Naantali 
 
Pitkän linjan partiolainen, joka on antanut uuden merkityksen käsitteelle 
p****n jauhaminen. Tuo lippukunnan toimintaan rauhoittavan ulottuvuuden 
kokemuksellaan ja näkemyksillään. Yksi Pojista varmasti vielä pitkään muu-
tenkin kuin jälkikasvunsa kautta. 
 

Toni Saksanen, 15 
Peuratie 57 
21220 Raisio 
toni.saksanen@jippii.fi 
  
Poika, josta on kasvamassa mies. Aktivoi itseään ja ympäristöään joskus vä-
hän liiankin kanssa. Omaa valtavan määrän energiaa, joka oikein suunnattuna 
kaataisi parit sademetsät. Yksi lippukunnan tulevaisuuden ruumiillistumista. 
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Vartionjohtajat 
 

Juho ”JJ” Järvikuona, 15 
Varpusenkuja 5 
21210 Raisio 
juhojarv@saunalahti.fi 
040-728 0679 

Eero ”Pippuri” Salminen, 15 
Kapponkatu 8 
21210 Raisio 
pippuri1204@hotmail.com 
040-866 8168 

Aleksi ”Axu” Mannerjoki, 15 
Luostarinkatu 31 B 25 
21100 Naantali 
mannerjoki86@suomi24.fi 
040-829 1050 

Teemu Seikkula, 16 
Intolantie 17  
21260 Raisio 
044-270 9907 
 

Aluksen vastuukippari 
V-SP:n meripartiojaosto 
 

Tero ”Termos” Valtonen, 27 
Nisse Kavonkatu 2 A 9 
20610 Turku 
tero.valtonen@suomi24.fi 
040-575 6170 
 
Tero on yksi Kaanaan hurjista, jotka 90-luvun alussa pyörittivät toimintaa. Su-
denpennusta asti mukana hengaillut kaveri, joka ei itsestään liikoja metelöi. 
Ryhmä Rämä on myös häneen jättänyt jälkensä. 
 
 
Tässä siis listaa lippukunnan tämänhetkisistä johtajista. Tarkemmat esittelyt 
vartionjohtajista jäivät valitettavasti pois painoteknisten syiden takia. Paljon 
toimivia ja aktiivisia johtajia jäi tästä listasta pois, kuten Petri ”Pete” Lind-
ström, Jussi ”Tjucci” Salonen, Jukka ”Juki” Vanto, Manne ”Faija” Nevakko, Lau-
ri ”Lapa” Pohjanen, Tuomas ”Tumppi” Koskinen ja niin poispäin.  

mailto:mannerjoki86@suomi24.fi
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8. 

RYHMÄESITTELYT 
 

Vartiot ja laumat ovat ne pienryhmät, joissa poikien viikottainen partiointi ta-
pahtuu. Porukat ovat yleensä erittäin hyvin yhteen hitsautuneita, ja siksi lie-
neekin paikallaan, että JoPo-jutut antaa heille suunvuoron ja siten mahdolli-
suuden kertoa itsestään. Ehkä me muut opimme ymmärtämään näitä veijarei-
ta... 
 
Hamsterit 
 
Hamsterit-lauma kokoontuu 
toista vuottaan Teemu Hirvosen 
ja Juho Karppisen paimenta-
mana. Lauma kokoontuu maa-
nantaisin klo 18-19 Wanhan 
Pappilan isossa salissa. Energi-
nen porukka on kutistunut ehkä 
puoleen, ja tänä syksynä lau-
maan liittyi viisi uutta viheltäjää. 
Lauma puhaltaa aika hyvin yh-
teen hiileen, niin positiivisessa 
kuin negatiivisessakin mielessä. 
Jos mielekästä tekemistä löytyy, 
kaikki ovat ihan innoissaan mukana, ja jos ohjelma ei kiinnosta, sen myös 
huomaa. Joka tapauksessa lauma on toimiva ja aikaansaava.  
 
 
Kultakotkat 
 
Lauma on toiminut vuodesta 
1999 Pasi Tyynmaan ja Jukka 
Vannon johdossa. Kultakotkien 
sudenpentumäärä on vakiintu-
nut vuosien saatossa noin 
kymmeneen ja pian näillä har-
voilla ja valituilla onkin edes-
sään vartioon siirtyminen. Kul-
takotkien mielestä leirit ja ret-
ket ovat partion parasta antia. 
Kokouksien tämän syksyn 
ehdoton hitti on ollut 
kirkonrottapeli – varsinaisen koulutuksen ja suorittamisen lisäksi tietenkin. 
Kultakotkin vanha tuttu huuto kuuluu tietenkin: ”Meille maistuu sianpotka, 
laumamme on KULTAKOTKA!” 
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9. 

Leijonat 
 
Leijonat on syksyllä 2001 
aloittanut sudenpentulauma. 
Lauma suorittaa tällä hetkellä 
hukka-vaihetta jonka pitäisi olla 
suoritettuna keväällä 2002. 
Kokoukset aloitetaan lauman 
huudolla ”ihanaa leijonat, 
IHANAA” ja niissä leikitään noin 
puolet ajasta ja toinen puoli 
kuluu suorittamiseen. Leijonilla 
on hyvä yhteishenki ja lauma on 
varsin energinen ja vilkas. Tähän 
mennessä lauma on jo opetellut merimiessolmun ja lisää on luvassa viimeis-
tään joulun jälkeen. Lauma kokoontuu maanantaisin klo 17-18 Wanhassa Pap-
pilassa ja laumanjohtajina toimivat Kari Nyrhinen ja Timo Päivärinta. 
 
Vartiotoimintaa 
 
Lippukunnassamme toimii tällähetkellä kaksi toimintakunnossa olevaa vartiota. 
Kärpäsvartio, joka aloitti vartiotoimintansa syksyllä ja Nitro-vartio, joka on 
toiminut syksystä 2000 asti täysillä. Kukin vartio toimii noin kolme vuotta aktii-
visessa ohjauksessa, minkä tarkoituksea on kasvattaa vartiolaisista itsenäi-
sempiä, taidokkaampia ja tiedokkaampia partiolaisia, jotka pystyvät selviyty-
mään luonnon armoilla niin maalla kuin merellä. 
 
Erilaista toimintaa löytyy ympäri vuoden. Syksyisin olemme oleet haravoimas-
sa mummujen pihoja, kesäisin purjehtimassa ja tietenkin ympärivuoden toimi-
va vaelluskausi ja lippukunnan yhteiset tapahtumat täydentävät toimintakalen-
teria sopivasti. Toimintaa riittää joskus hieman liikaakin. 
 
Viikottain vartiot kokoontuvat kololla pitämään hauskaa ja oppimaan uusia asi-
oita vartionjohtajien opastuksella. kokouksissa käydään muummuassa läpi en-
siapua, solmuja, työkalujen hoitoa/kunnostusta yms. yms.  
Joka vuosi vartiolaisen varttuessa vartiolainen saa erilaisia vastuu tehtäviä. En-
simmäinen jokaisen kohdalle tuleva lienee vartioillan päätöksen pito, kirkossa 
lippuvahtina oleminen tai erinäisten retkien muonituksen hankkiminen.  
 
Kaikinpuolin vartiolaisille toimintaa lienee kaikkeista eniten ja monipuolisinta, 
jos ei lasketa johtajien valmistelutyötä mukaan. Vartiolaisten tulisi nauttia kai-
kin siemauksin heille tarjotuista "eduista" ja hyötyä niistä. 
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Kärpäsvartio 
 
Risto 
On kiva ja aktiivinen kokoustaja. 
 
Mikko-Samuli 
On kiva kaveri ja häsläri ja ilmestyy 
myös kololle kokousaikaan. 
 
Juho V. 
On kokoajan äänessä oleva 
vartiolainen. 
 
Tommi 
On hiljainen, mutta menossa mukana 
oleva sälli. 
 
Otto 
On lentopalloguru, jolla on ainakin 
huivi mukana. 
 
Klaus 
On superhauska perus-vartsalainen. 
 
Aleksi 
Keskikaupungin futismies. 
 
Ilkka 
Sählää kokouksissa, mutta osaa tehdä solmuja. 
 
Juho S. 
On joka paikan säätäjä ja hänellä on aina hauskaa. 
 
VJ:t Eero ja Juho 
Keksivät niin paljon tekemistä ettei mukana pysy ja laput saattavat olla hiukan 
myöhässäkin. Loistava aisapari. 
 
Kuvasta puuttuvat Toni ja Mikko jotka ovat yleispäteviä häsläreitä. 
 
Muuta 
Vartiomme kokoontuu tiistaisin 18.00-19.00 Wanhassa Pappilassa 
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Nitro-vartio 
 
Vartiomme on toiminut vuoden 
2000 syksystä asti rakkaalla 
JoPo-mökillä, mutta siirtyy muit-
ten lailla uudelle kololle. 
Vartiolaiset ovat suorittaneet 3-
luokkamerkin ja muita 
suoritusmerkkejä, joista uusin 
on uintimerkki. Kulunut kesä oli 
vartiolle ensimmäinen yönyli 
kestävillä purjehduksilla 
Nordwestilla. Ryhmämme olikin 
aika aktiivinen purjehduksilla, 
josta johtajisto voi olla tyytyväinen. 
 
Vartioomme kuuluu johtajat Aleksi Mannerjoki ja Teemu Seikkula, joiden jäl-
jestä tulee: 
 
Matti Väätäinen, joukkiomme "tosipartiolainen". Aina valmis paneutumaan eri 
asioihin ja auttamaan VJ:tä tai muita tasamaantallaajia. Kunhan Masari selviää 
pituuskasvusta, niin meillä on järkeviäkin mukana toimminnassa. Selvää JoPo 
ainesta. 
 
Jarkko Lindqvist, JoPojen alempi palovastaava VPK:sta. Iloinen mukana heilu-
ja. 
 
Juuso Kantonen, jolta puuttuu manageri. Hieman hiljainen, mutta tekee hom-
mansa, kunhan hänelle hieman tokaisee. Luotettava kuin Juuso. Mukana toi-
minnassa ja antamassa kehittäviä ideoita. 
 
Juha Niemisellä on yleensä naama punainen jonkin asteen ylikierrosten aiheut-
tamasta energiasta. 
 
Thomas Vuorenlinna pyörii Juhan kanssa myös vapaa-ajallakin ja valitettavasti 
he "unohtavat" välillä tulla kokouksiin. 
 
Henri Honka on uusin hankintamme toisesta ryhmästä. Nopeasti terävää(kin) 
palautetta antava miesyksikkö, joka haluasi enemmän "tosimiehen" toimintaa. 
 
Kokoukset menevät yleensä rauhallisissa ja tapoihin juurtuneissa merkeissä, 
joitakin poikkeuskertoja on kyllä mahtunut mukaan. Vartiossa on kyllä muu-
tamilla aktiviteetin puutetta, mutta olemme muutan hyvin aktiivista porukkaa. 
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12. 

 
Vaeltajatoiminta 
 
Vaeltajat ovat yli14 vuotiaita 
partiolaisia, jotka ovat suoritta-
neet vartiovaiheen. Vaeltajatoi-
minnassa keskeistä on yhdessä 
tekeminen ja porukkahenki. 
Yleensä lippukuntamme vaelta-
jatoimintaa johtaa yksi vaeltaja-
ikäisistä ja viimekädessä hänen 
vastuullaan on porukan toi-
minta. Tätä johtajaa kutsutaan 
valtermanniksi. Varsinaista joh-
tamista ei kuitenkaan tapahdu, 
koska vaeltajaporukan toiminta 
perustuu enemmänkin ystävyy-
delle, me-hengelle sekä keskinäiselle luottamukselle. 
Lippukunnassamme toimii yksi aktiivinen vaeltajaporukka nimeltään Paranor-
maalit Eränkävijät ja valtermannina säheltää tällä hetkellä Päivärinnan Timo 
Joukkion pääasiallinen kokoontumisaika on maanantai-iltaisin ja paikkana lip-
pukunnan kolo. Revohkamme toimintaan kuuluu erilaiset oman porukan kes-
ken tehdyt reissut, lippukunnan erilaisten tapahtumien järjestäminen ja osan-
otto sekä luonnollisesti PT-kisat. Porukkamme seuraava suuri haaste siintää 
kesäkuussa –02 jolloin järjestämme PincciPicnic nimisen leikkimielisen PT-ki-
san. Lisäksi ennen vaaleanpunaista huviretkeä olisi tarkoitus järjestää muu-
tama oman porukan retki sekä lähteä ”ihan oikeisiin” PT-kisoihin.  
 
 
 

KYNTTILÄVARTIO 
 
 
Kynttilävartio pidetään perinteisesti 
itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 18:00 – 20:00. 
Ohjelmassa on totuttuun tyyliin sankarivainajien 
sekä Karjalaan jääneiden muiston kunnioittamista, 
makkaranpaistoa ja hyvää seuraa. Tytöt, eli 
Raision KilliNallit ovat mukana toimessa myös. 
Kaikki joukolla paikalle huivi kaulassa ja lämmintä 
ulkovaatetta päällä niin saadaan pidettyä perinteitä 
yllä. 
 
 
 
 
 

 
 



JoPo-jutut 4/2001 
 
 

13. 

JOKIKYLÄN POJAT 
 

 
Niin kuin jotkut lukijoistamme jo tietävät, on lippukuntamme nimi saanut 
alkunsa Aarne Mustasalon alias eversti Heikki Nurmion kolmiosaisesta 
kirjasarjasta, jonka ensimmäisen kirjan nimi oli lähes täydellisesti ”Jokikylän 
Pojat”. Tämän kirjasarjan teoksia ei kuitenkaan valitettavasti ole enää helposti 
saatavilla, joten JoPo-jutut julkaisevat muutamia tarkasti valikoituja otteita 
kirjasta osoittamaan, että lippukuntamme nimi ei ole lainkaan kaukaa haettu, 
vaan varsin osuva vielä tänäkin päivänä vuosikymmeniä myöhemmin. 
 
”…Kukkulan juurella 
aivan heidän edessään 
alhaalla levisi heidän 
kotikylänsä, maailman 
uljain Jokikylä, jonka 
mainetta ja kunniaa he 
mielestään olivat jo 
useassa kiivaassa kä-
häkässä puolustaneet 
moitteettoman ul-
jaasti…” 
 
 
 
”…Jokikylän pojille oli 
ominaista, että he äk-
kiä eräässä paikassa 
katosivat kuin maan 
alle ja sukelsivat aa-
vistamatta esiin kokonaan toisaalla, joskus kilometrien päässä. Ei ollut lähiseu-
dulla sitä metsäpolkua, mitä he eivät tunteneet. Jokainen pellonoja ja aidan-
vieri oli heidän liittolaisensa, heinäladot, riihenalustat heidän kokoontumis- ja 
piilopaikkojaan. Niinpä sattui usein, että kun poikia olisi tarvittu asioita toimit-
tamaan, pikkutehtäviin jne.,oli heitä mahdoton löytää mistään. Äsken he me-
takoivat talon pihalla, mutta nyt näytti maa nielleen heidät housuineen päivi-
neen. 
 
Mutta annapas, että toimitettiin jotain, mitä tahdottiin pojilta salata! Heillä oli 
hajuaisti kehittynyt kuin ketuilla. Jostakin ullakolta tai nurkasta kuului kahinaa 
ja kun katsoit sinne, näit pyöreitä, sinisiä silmäpareja, jotka ripsiä väräyttä-
mättä seurasivat tapahtumia ja jälkeenpäin muistivat ne vaihe vaiheelta, piirre 
piirteeltä, unohtamatta pienintä yksityiskohtaakaan…” 
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”…Koko venekunnan 
täytti salaperäinen 
kunnioitus suurta 
luontoäitiä kohtaan, 
jonka mahtavat pu-
hallukset tuon pur-
jepahasen avulla nyt 
kiidättivät heitä koh-
ti tuntematonta 
tulevaisuutta. Pojat 
istuivat kauan ää-
nettöminä ja katseli-
vat sitä menoa. Ta-
lot ja puiden latvat 
tuntuivat vierivän 
hiljalleen heidän 
ohitseen. Joen loivat mutkatkaan eivät vauhtia haitanneet, ja pian alkoi keu-
lasta kuulua iloinen solina veneen vauhdin kasvaessa. 
Tuolla näkyi jo Jokikylän maantienranta, missä eukot pesivät pyykkiä. Poikien 
rinta paisui ylpeydestä. Nytpähän näkevät kerran kummia jokikyläläisetkin, 
näkevät, millaisia purjehtijoita ja merisankareita Jokikylän pojat ovat. 
- Kai ne meitä nyt töllistelevät ja ihmettelevät, arveli Vaito, ja Reino lisäsi: 
- Kun ne nyt kaikki näkisivät tämän menon, ettei sitten kenenkään tarvitsisi 

harmitella, ettei ollut rannalla…” 
 
 
 
”...Päästyään Rantalaan pojat olivat vakavalla 
tuulella. He tiesivät, mitä heillä tämän jälkeen oli 
odotettavana Kukolan taholta. 
Pahimmalla päällä oli Vaito. Hän, Juho Vesainen, 
iiläisten ja liminkalaisten johtaja, oli pötkinyt 
pakoon naisen vuoksi. Sellaista hän ei ollut lukenut 
mistään Vesais-kertomuksesta. Ihmeellinen olento 
on nainen...” 
 
 
”...Suutari alkoi jo surkeasti huohottaa, mutta 
hänen kiukkunsa vain kasvoi sitä mukaa, mitä 
uupuneemmaksi hän tuli. Hän olisi mielellään jo 
lyönyt pään poikki tuolta itsepäiseltä elukalta. Hm! 
Eikö ihminen ole sokea? Elukka, joka ei heti 
antaudu hänen lyötäväkseen, on - muka – 
itsepäinen...” 
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”...Isä! Onkohan Ruotsin vanhassa laissa 
sellainen pykälä, että omenia saa va-
rastaa, jos syö ne paikan päällä. 
Lukkari katseli poikaansa, katseli 
kirjakaappiaan ja taas poikaansa ja räjähti 
nauramaan. Hän nauroi ja nauroi, löi 
suurilla lihavilla kämmenillään polviaan ja 
nauroi. 
Vaito tuli levottomaksi, sitten hän suuttui 
ja lausui katsellen tiukasti isäänsä: 
- No niin! Sanotaan sitten, että minä ja 

Klemolan Reino ja muut pojat olemme 
olleet Laukan puutarhassa 
omenavarkaissa, ja nyt olisi hyvä 
tietää, onko se luvallista vai ei?...” 

 
”...Kun he sitten kohosivat korkeammalle, 
näkyi pian koko kirkonkylä ja kaukana 
kohosi heidän oma Jokikylänsä. Siellä se 
taas kuten sadat kerrat ennenkin päilyi 
ilta-auringon paisteessa. Katot hohtivat ja 
ikkunat välkkyivät kuin kirkkain kulta. Ne 

olivat kuin täynnä valoa ja kultaa. Ei mikään ollut Jokikylän veroinen. Se oli 
kaiken vertailun yläpuolella, paras kaikista paikoista maan päällä...” 
 

”...Reinon silmistä oli 
pusertautua kyynelvirta. Hän 
ajatteli, että vaikka hän tulisi 
kuinka viisaaksi ja oppineeksi, 
Jokikylää hän ei hylkäisi koskaan. 
Aina se on oleva hänen oma 
kylänsä – hänen kotinsa. 
Klemolaa, tuota esi-isien rai-
vaamaa tilaa, kenellekään hän ei 
sitä luovuta. Niin kauan kuin 
hänellä on terveet käsivarret, 
hän sitä viljelee. Siellä on hänen 
kotimaansa ja sitä hän ei petä. 
Aurinko tuli jälleen esille suuren 
pilvenlongan aukeamasta ja 

kietoi kirkkaaseen sädeverkkoonsa laajan Jokikylän. Kaikki muu maailma oli 
Reinon mielestä sumuista ja hämärää. Jokikylä yksin oli kirkas ja valoisa – iha-
na kuin taivaan valtakunta...” 
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VANHEMPAINTOIMINTA JOKIKYLÄN POJISSA 
 
Jokikylän Pojilla on vuosien saatossa ollut vanhempaintoimintaa vaihtelevalla 
menestyksellä. Vanhemmille suunnattua toimintaa on ollut välillä vähemmän ja 
välillä useammin. Viime vuosina lippukunta on pyrkinyt pitämään siteitä jäse-
nistön vanhempiin järjestämällä vanhemmille erilaisia tapahtumia.  

 
Vanhempaintoiminnan tarkoituksena on tuoda partiota myöskin perheen yhtei-
seksi harrastukseksi. Vanhempaintoiminta on myös tehokas vuorovaikutus-
keino lippukunnan johtajistoon. Tämä kanava on tärkeä  keino lippukunnan 
toimivalle johtajistolle, jotta varmistetaan laadukkaan partiotoiminnan ylläpito 
Raisiossa. 

  
Lippukuntaa vanhempaintoiminta on auttanut myös käytännön asioissa, kuten 
esimerkiksi perinteisen joulupukkipalvelun asusteissa. Nämä Jokikylän Poikien 
”äitikerhon” saneeraamat vaatteet ovat sittemmin ilostuttaneet monissa per-
heessä jouluisin. 

 
Olemme lippukuntana tarjonneet vanhemmille mahdollisuuden tutustua toi-
mintaamme lähinnä vuosittaisten vanhempain-iltojen, purjehdusten sekä puu-
rojuhlien kautta. Olemme myöskin pyrkineet kutsumaan vanhempia  lei-
reillemme, jolloinka vanhemmat ovat saaneet jonkinlaisen näkemyksen par-
tiotoiminnasta Jokikylän Pojissa. Tulevaisuudessa tulemme tietoisesti panos-
tamaan lisää vanhempaintoimintaan.  
 
Lippukunta tarjoaa vastaisuudessa edelleenkin vanhemmille vuosittaisia ta-
pahtumia muutaman kerran vuodessa. Ennen kaikkea tapahtumat liittyvät 
olennaisena osana lippukunnan jokapäiväiseen partiotoimintaan. Vanhemmilla 
on mahdollisuus päästä purjehtimaan sekä keväisin että syksyisin, maistamaan 
nuotiolla keitettyä kahvia talviolosuhteissa, sekä kokemaan partiohauskaa lei-
reillä.  
Olemme ”pitäneet ilmassa” 100mk vapaaehtoista kannatusmaksua lippukun-
nan taustajäsenille. Tällä rahalla on mahdollistettu näiden tapahtumien järjes-
täminen. Tulevaisuudessa sama vapaaehtoinen taustajäsenen kannatusmaksu 
pysyy paikoillaan, mutta vanhemmille suunnatun toiminnan laatu laajenee.  
 
Lippukunta julkaisee 4 kertaa vuodessa lehteä JoPo-jutut, joka on tärkein in-
formaatiokanava lippukunnan sekä jäsenten välillä. Osallistumalla  taustajäse-
nen kannatusmaksuun sata markkaa varmistaa, että JoPo-jutut tipahtaa pos-
tilokerosta 4 kertaa vuodessa. Samalla varmistaa paikan lippukunnan vanhem-
paintoiminnalle suunnatuissa tapahtumissa.  
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SATAHANKA X 24.-31.7.2002 HANKO, SYNDALEN! 
 
Suomen meripartiolaisten suurleirin Satahangan ilmoittautumisaika on käyn-
nissä. Leiriläisiksi voivat ilmoittautua vuosina 1985-90 syntyneet. Näitä 
vanhemmat ilmoittautuvat palveluleiriläisiksi. Ilmoittautumisohjeet ja -
kaavakkeet löytyvät Partiolehden numerosta 5/2001 
 
Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2002. Lippukunnan Satahanka-asiamies 
on Aleksi Mannerjoki (040-8291 050), jolle ilmoittautumislaput ja leirimak-
sun ensimmäinen osa tulee toimittaa ennen määräaikaa. Leirimaksu on euro-
määräinen, joten rahoja otetaan vastaan mieluiten vasta vuodenvaihteen jäl-
keen.  
 
Nordwest IV:nkin on tarkoitus lähteä leirille, joten lähde sinäkin. Satahanka 
on kokemisen arvoinen niin leiriläisenä kuin johtajanakin. 
 
 

LUMIKÄÄRME 
 
Jokikylän Poikien talvileiri 11.-13.1.2002 
 
Leiri koko lippukunnan jäsenistölle järjestetään Naantalin Kesärannassa tun-
nelmallisena tammikuun viikonloppuna. Luvassa on talvileiritaitoja ja par-
tiohauskaa. Leirillä sudenpennut majoittuvat sisätiloissa ja vartiolaiset hakevat 
tuntumaa kamiinateltoista. Sudenpennut ilmoittautuvat oheisella lapulla lau-
manjohtajalleen ja muut palauttavat lapun kolon ilmoittautumislaatikkoon 
Wanhassa Pappilassa. 
 

Leirimaksu 20 euroa  
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.12.2001. Ilmoittautuneille toimitetaan 
tarkemmat ohjeet tammikuun alussa. 
 
----------leikkaa---------------------------------------------------------------------- 
Nimi:_____________________________________________ 
Osoite:____________________________________________ 
Puh.nro:___________________________________________ 
Ruoka-aineallergiat:__________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus:________________________________ 
 
Rastita oikea vaihtoehto 
Sudenpentu  
Vartiolainen  
Vaeltaja   
Johtaja   
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HUHUTAAN, ETTÄ... 

 
 
 
 

...suojelumääräysten takia Wanhaan Pappilaan ei saisi  
rakentaa uima-allasta… 

 
...ensi kevään PinkkiPicnicissä syötäisiin  

vuosituhannen karhu… 
 

…suhteita uusiin naapureihin olisi vireillä  
enemmänkin (Tapsu,Lapa,Timo)…  

 
…käytettäisiin kuitenkin sitä sivuovea (WP)… 

 
…yhteen laatikkoon tulisi muuten 24 veistä… 

 
…JoPo:a olisi kurssitettu... 

 
…joillakin olisi seitsenvuotinen suunnitelma lippukunnan  

jäsenmäärän lisäämiseksi... 
 

…Kiiski olisi kerrankin samaa mieltä... 
 

…Presidentti olisi saanut kutsun 50-vuotisjuhliin... 
 

…JJ olisi kokenut valaistuksen vasta kovin myöhään  
ja liittynyt lippukuntaan vain pari vuotta sitten... 

 
...isikin tulisi jouluksi kotiin... 

 
…JoPo-juttujen toimitus lakkoilisi… 

 
…tietokoneaika ei olisikaan niin autuasta… 

 
...Axu toimisi kronometrin tahtiin... 

 
 


