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TULEVAA TAPAHTUMAA  
 
 

Kesäkuu 
7.-8.6. Suurjuhla 2014 
13.-15.6. VOK, käytännönosa 

 

Heinäkuu 
11.-13.7. ROK-kurssi 
22.-30.7. Piiru 2014 - piirileiri 
 

Elokuu 
12.-20.8. Koulukampanja 
19.8. Avoimet ovet 
22.-24.8. Kokoontumispurjehdus 
26.8. Syyskirkko, JoPo-jutut 2/2014 ilmestyy 
 

Syyskuu 
6.-7.9. L-SP:n syyskilpailut 
19.-21.9. Archipelago Race 
26.-28.9. Ryhmien retket 
 
 

SAAVUTUKSET  
L-SP:n pronssinen ansiomitali 
Mikko-Samuli Kolkkanen, Timo Päivärinta, Otto Tuononen, Juho Vainio 
 

II-luokan Mannerheimsolki 
Jukka Vainio 
 

L-SP:n talvimestaruuskilpailut Karhunkierros 2014 Porissa 8.2. 
Vihreä sarja: Vohvelikaritsat, 7. sija 
Harmaasarja: Kättsäräpylät, 5. sija 
 

L-SP:n kevätmestaruuskilpailut RockyRace 2014 Raisiossa 26.4. 
Seikkailijat: Foxes Team, 27. sija 
Vihreä: Vohvelikaritsat, 11. sija 

Su Se Ta Sa Va 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kenelle? 



 

 4   

P Ä Ä K I R J O I T U S 

Jukka Vainio, 
Lippukunnan tiedotusvastaava 

J a viimeistä viedään! Olen toiminut 
lippukunnan tiedotusvastaavana nyt 
noin kolme vuotta, mutta se aika on 

tullut lopulta tiensä päähän. Itselleni nä-
mä vuodet ovat olleet hienoa aikaa, jol-
loin olen päässyt oppimaan todella pal-
jon. Niin sanotusti ”Siperia opetti” mi-
nua, mutta olen siitä kiitollinen nyt näin 
jälkikäteen. Ensimmäinen lehteni oli hy-
vin rikkonainen ja täynnä kirjoitusvirhei-
tä. Virheistä opittuani lehti sekä äidinkie-
len arvosanani paranivat. Lopulta tulos 
näkyi kiitettävänä ylioppilasarvosanan äi-
dinkielessä. Tästä iso kiitos lippukunnalle. 
 
Pestini oli osaltaan melko aikaa vievä, ja 
harrastus olikin toisinaan vaikea sovittaa 
muuhun elämään. Tämä ei kuitenkaan ole 
syy, joka siirtäisi minut syrjään rakkaasta 
pestistäni. Syy löytyy yksinkertaisesti Suo-
men puolustusvoimista - armeija kutsuu 
minua jo heti heinäkuussa. En kuitenkaan 
uskallakaan poissulkea täysin sitä vaihto-
ehtoa, että palaisin armeijasta takaisin tie-
dottajaksi. Joka tapauksessa tiedotuksesta 
tulee huolehtimaan nyt joku muu kuin 
minä. Veljeni Petri ”perii” lehden päätoi-
mituksen, mutta nettipuolesta en osaa tä-
tä juttua kirjoittaessani sanoa. 
 
Tarkkasilmäisimmät varmaan jo huoma-
sivatkin tämän hauskan yksityiskohdan. 
Kyllä, tiedottajaksi tulee siis jälleen Vai-
nio-sukunimeä kantava henkilö. Minua 
ennen tiedottajana toimi Juho Vainio (ei 

sukua) 2006-2011, josta minä jatkoin 
vuosina 2011-2014 eli Vainiot ovat toimi-
neet tässä pestissä pian kokonaisen vuosi-
kymmenen. Onhan se  merkkipaalu se-
kin. Isompi merkkipaalu on kuitenkin 
JoPo-jutut, joita on toimitettu pian 100 
numeroa. Tämän ja yleisen innostuksen 
takia myös lehden ilme muuttuu nyt täy-
sin, noudattamaan enemmän  partion 
graafista ilmettä. Itseäni suorastaan har-
mittaa lähteä pestistäni. JoPo-juttujen uu-
si pohja on nyt niin paljon mielenkiintoi-
sempi kuin ennen, että olen kateellinen 
Petrille. Lisäksi juhlanumeron toimittami-
nen viedään minulta kuin ”varkain”, mut-
ta toivon Petrille kuitenkin hienoja hetkiä 
lehden parissa. Numeroon 1 000 on kui-
tenkin vielä matkaa (heh)… 
 
Myös nettisivujen parissa on työskennelty 
ahkerasti. Sivuja on moitittu hitaiksi sekä 
epäselkeiksi, ja tilannetta ollaankin kor-
jaamassa. Sivuja on erityisesti yritetty no-
peuttaa, mutta pyydän kärsivällisyyttä. 
Ongelmat ovat syvällä sivuston ”rungos-
sa”, joten korjaukset vaativat aikaa. 
 
Tässä nyt siis hyvin pieni lohkaisu antoi-
sasta pestistäni. Haluankin  kannustaa jo-
kaista teistä harkitsemaan pestien vas-
taanottamista. Oli tehtäväsi mikä tahansa, 
niin partio tekee siitä varmasti antoisan. 
Ryhmänjohtajanakin toimiminen on pal-
jon suurempi kokemus kuin luulisi. Il-
moittaudu nyt, niin missaat vähemmän! 
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L P K J - P A L S T A 

Mikko-Samuli Kolkkanen, 
Lippukunnanjohtaja 

Moikka! 
 
Kesä 2014 lähestyy huimaa vauhtia ja sen 
myötä myös kesän partiotoiminta. Tänä 
kesänä lippukuntamme jäseniä voi tavata 
ainakin Kouvolasta, Hämeenlinnan Evol-
ta sekä tietysti kaikille rakkaalta Saaristo-
mereltä. Partion puolesta kesä tarkoittaa 
tietynlaista hengähdystaukoa viikkotoi-
minnasta, mikä ei kuitenkaan tarkoita si-
tä, ettei partiota voisi harrastaa myös ke-
sällä. Lippukunnan oma koulutusalus s/y 
Nordwest IV on jo aloittanut kesän pur-
jehduksensa kenties paremmassa kunnos-
sa kuin koskaan. Veneemme liikkuu ke-
sän jokaisena viikkona, joten kehotan 
kaikkia tutustumaan lippukunnan purjeh-
duskalenteriin – ilmoittaudu rohkeasti 
mukaan, sillä Suomen kesä on tunnetusti 
kovin lyhyt ja vähäluminen, joten siitä 
kannattaa ottaa kaikki irti! Ohjeet purjeh-
duksille ilmoittautumisesta ovat tulleet 
sähköpostilla muutama viikko sitten. 
 
Kulunut vuosi on ollut sekä minulle että 
koko muulle johtajistolle opettelun aikaa. 
Lippukunnanjohtajan vaihdos viime syk-
synä on valitettavasti tuonut välillä pieniä 
haasteita lippukunnan arjen pyörittämi-
seen, mutta hyvällä yhteistyöllä ja JoPo-
hengellä olemme selvinneet niistä kunni-
alla läpi. Ensi heinäkuussa lippukunnan 
jäsenistä peräti kolme henkilöä astuu 
Puolustusvoimien palvelukseen innokkai-
na alokkaina, joten muutoksia on tiedos-

sa johtajistossa myös ensi syksynä. Pojilla 
on varmasti hyvät eväät varusmiespalve-
luksen suorittamiseen kunnialla niin maa- 
kuin merivoimissakin, sillä ovathan he 
partiolaisia, jotka ovat tottuneet metsässä 
ja merellä olemiseen.  Heinäkuun muihin 
kohokohtiin kuuluu Piiru14-piirileiri, joka 
kokoaa yhteen yli 3500 partiolaista Hä-
meenlinnan Evolle Lounais-Suomen Par-
tiopiirin alueelta. JoPojakin tälle leirille 
osallistuu melkein 50. Huippua! 
 
Haluankin pidemmittä puheitta omasta 
sekä koko lippukunnan puolesta toivot-
taa kaikille JoPoille oikein hyvää ja ren-
touttavaa kesää. Partiokokoukset jatkuvat 
syksyllä jälleen perinteisellä syyskirkolla 
26.8. klo 18 Raision kirkossa. 
 
P.S. Jokikylän Pojat etsii edelleen jouk-
koonsa innostuneita isiä ja äitejä, joilla 
olisi halua olla mukana lippukuntamme 
viikkotoiminnassa ensi syksystä alkaen. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä allekirjoitta-
neeseen: 
mikkosamuli.kolkkanen@gmail.com  
040 824 4809. 

mailto:mikkosamuli.kolkkanen@gmail.com
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K I P P A R I N S A N 

Otto Tuononen, 
Lippukunnan 1. vastuukippari 

L 
ippukunnan toimintakausi lähe-
nee loppuaan ja kokoukset jäävät 
kesätauolle, mutta toiminta jat-

kuu purjehdusten muodossa läpi kesän. 
Tänä vuonna kausi päästiin aloittamaan 
täydellä teholla jo aivan toukokuun alus-
ta, mikä on poikkeuksellisen aikasin ver-
rattuna moneen viime vuoteen.  Aikaisen 
ja hyvin organisoidun kevätkunnostuksen 
jälkeen Nordwest IV on jälleen entistä 
paremmassa kunnossa ja valmiina kesän 
purjehduksiin. Tänä vuonna kevätkun-
nostuslistalla olivat mm. peräsimen laake-
roinnin uusiminen, maston jalan tukipis-
teen vahvistaminen sekä uusiminen ja si-
sätilojen maalausta ja lakkausta. Myös 
monta muuta pikkujuttua tuli kevään 
viikkoina korjattua. Vene on nyt parem-
massa kunnossa myös ajatellen käynnissä 
olevaa veneprojektia ja nykyisen koulu-
tusaluksemme myyntiä. Veneprojektista 
lisää myöhemmin tässä lehdessä. 
 
Kuten monet ovat varmaan jo huoman-
neetkin, olemme siirtyneet sähköiseen 
purjehdusten ilmoittautumisjärjestel-
mään, jotta välttyisimme useilta päällek-
käisiltä ilmoittautumisilta ja sitä kautta 
veneen ylibuukkauksilta. Ilmoittautumi-
sesta on vielä tarkemmat ohjeet tässä leh-
dessä. Purjehduksia on tarjolla tuttuun ta-
paan niin viikonloppuisin kuin arki-
iltoinakin siten, että kaikille lippukunnan 
jäsenille tarjoutuu mahdollisuus lähteä 
mukaan. Sudenpentujen ja seikkailijoiden 

vanhemmilla on myös mahdollisuus osal-
listua iltapurjehduksille mikäli tilaa ve-
neessä on. Lisätietoa purjehduksista löy-
tyy sähköpostilla saapuneesta purjehdus-
tiedotteesta sekä lippukunnan nettisivu-
jen tiedotteet-osiosta. 
 
Merellä nähdään! 
 
Kesällä 2013 lippukunnan merisuoritus-
järjestelmässä ylenneille on myönnetty seu-
raavat arvot: 
 
Purjehtijaksi: 
Jussi Ristimäki 
Jasper Oikarainen 
 
Gastiksi: 
Akseli Aaltonen, Henry Våg 
Otto Grönblom, Kalle Laakso 
Arttu Virtaranta 
 
Jungmanniksi: 
Eemeli Nieminen 
Akseli Aaltonen 
 
Onnea ansioituneille! 

A 
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Lopuksi haluan vielä muistuttaa kaikkia purjehduksille ilmoittautumisesta, varsinkin nyt, 
kun ne on siirretty täysin nettiin. Homma toimii siis näin. 
 

PURJEHDUKSILLE ILMOITTAUTUMINEN: 
1. Mene osoitteeseen jokikylanpojat.net/purjehdukset 
2. Klikkaa haluamaasi purjehdusta 
3. Täytä avautuvan sivun alaosassa näkyvät kentät ja klikkaa ”lähetä ilmoittautuminen” 
4. Saat syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin onnistuneesta ilmoittautumi-
sesta 
 
Ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa sähköisesti. Mahdolliset peruutukset 
tulee hoitaa suoraan purjehduksen kipparille. Purjehdukset on suunnattu ensisijai-
sesti kalenteriin merkitylle ryhmälle, mutta mikäli tilaa näyttää jäävän yli, voivat kaik-
ki ilmoittautua mukaan. Tarkemmat ohjeet purjehduksista löytyvät purjehdustiedottees-
ta, joka on lähetetty sähköpostilla ja löytyy myös lippukunnan nettisivujen tiedotteet-
osiosta.  

Tällaiselta tämäkin kesä tulee näyttämään useaan otteeseen! 

Kuva viime kesän Satahangalta. 
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NORDWEST 

Lippukunnan koulutus-

aluksen nimi, tarkoittaa 

luodetta 

 

LIPPUKUNNAN ALUKSET 

Nord-west 1964-1976 

Nordwest II 1978-1986 

Nordwest III 1987-1998 

Nordwest IV 1999- 

 

NYK. 1. VASTUUKIPPARI 

Otto Tuononen 

 

KAUKAISIN PURJEHDUS 

Ahvenanmaa 

 

MAILEJA VUOSITTAIN 

Noin 9 000 

Ajatus uudesta koulutusaluksesta on jo pi-
dempään siintänyt monien JoPojen kaukai-
simmissa haaveissa, sillä nykyistä koulutus-
alusta hankittaessa vuonna 1999 todettiin 
veneen käyttöikä lippukunnan käytössä ole-
van kymmenisen vuotta. Toisaalta, veneillä 
ei välttämättä ole mitään ennalta määritel-
tyä taloudellista/teknistä käyttöikää, vaan 
kaikki riippuu siitä ajasta ja vaivasta (ja 
myös hieman rahasta) mitä veneeseen käyte-
tään sen kerätessä käyttövuosia.  
 

Huoltaminen 
Mitä vanhemmaksi vene tulee, sitä kriitti-
semmäksi sen huoltohistoria muodostuu. 
On paljon esimerkkejä seniori-ikään ennät-
täneistä timanttisessa kunnossa  olevista 
klassikkoveneistä, joita on ylläpidetty huo-
lella ja toisaalta on myös veneitä, jotka pro-
sessoivat rakenteistaan pikkuhiljaa kukka-
multaa niiden maatessa sijoillaan ilman yllä-
pitoa. Nordwest IV on ollut kovassa käy-

tössä lippukunnalla aina sen hankkimisesta 
lähtien ja varmasti aika ja kulutus näkyvät 
veneessä, mutta toisaalta ”Nutikkaa” on 
myös huollettu tunteella vuosien saatossa. 
Tämän voi käydä tällä hetkellä itse totea-
massa paikan päällä; veneemme on siistissä 
kunnossa, se ei vuoda ja lisäksi kaikki pelaa 
niin kuin pitääkin. Nostokölikin on herän-
nyt muutaman vuoden kestäneestä horrok-
sestaan täyteen toimintakuntoon! 
 

Tekniikka 
Ajatus uuden veneen taustalla on kuitenkin 
se, että uudemman veneen hankkimalla 
saamme lippukunnalle teknisesti moder-
nimman, toimintavarmemman ja täten 
myös turvallisemman koulutusaluksen. Tur-
vallisuus kun on aina etusijalla partiopur-
jehduksilla, eikä siitä voida missään oloissa 
tinkiä. Tämän vuoksi on myös lippukunnan 
velvollisuus ylläpitää koulutusalustaan ja 
varmistua, että se on aina turvallisessa ja 

Otto Tuononen, 1. vastuukippari  

Tero Valtonen 
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merikelpoisessa  kunnossa.  Nykyisen ve-
neen hyvästä ylläpidosta ja kymmenistä 
uusituista osista huolimatta sen runko 
ikääntyy. Nordwest IV on niin sanottu 
prototyyppivene, eli ensimmäinen (tässä 
tapauksessa myös viimeinen) laatuaan. Tä-
mä tarkoittaa, että kaikkia teknisiä ratkai-
suja ei välttämättä rungon osalta 
ollut aivan loppuun asti tes-
tattu ja mietitty, mikä osal-
taan on vaikuttanut ve-
neen paikoitellen ras-
kaaseenkin korjaustar-
peeseen .  Tämän 
vuoksi katseet uuden 
koulutusaluksen osal-
ta on suunnattu sarja-
tuotantovalmisteiseen, 
vankkaan matkavenee-
seen, joka palvelisi lippu-
kuntaa seuraavat 10-15 vuot-
ta. Tuleva koulutusalus tulee luul-
tavasti olemaan myös muutaman jalan pi-
dempi, siten että kokoluokka asettunee 40 
ja 45 jalan (12,1-13,70 m) tuntumaan ny-
kyisen 35 (10,70 m) jalan sijaan. Koon 
kasvattaminen mahdollistaa veneestä riip-
puen pari lisämakuupaikkaa sekä avaram-
mat sisätilat, mikä on myös linjassa lippu-
kunnan kasvutavoitteiden kanssa. Veneen 
valinta on kuitenkin todella kriittinen osa 
projektia, ja sopivan etsimiseen on käytet-
tävä aikaa ja vaivaa. Sopivia veneitä koko-
luokan ja hinnan osalta ei ainakaan koti-
maan markkinoilla ole liiaksi asti. 
 

Raha 
Kuten arvata saattaa, vaatii projekti myös 
lippukunnan mittapuulla varsin merkittä-
vää taloudellista ponnistusta. Tavoit-
teidemme mukaisten veneiden hinnat liik-
kuvat noin 100.000 ja 150.000 euron välil-
lä. Nykyisen koulutusaluksemme myynnis-
tä saatavat tulot menevät luonnollisesti 
uuden aluksen hankintaan sekä lisäksi 

taustayhteisönämme toimiva Raision seu-
rakunta on tarjoutunut rahoittamaan pro-
jektiamme lainan muodossa. Tämän lisäk-
si lippukunnan on kerättävä itse merkittä-
vä summa rahaa, jotta uusi koulutusalus 
mahdollistuisi. Veneprojektitiimiläisten 
tärkein tehtävä onkin toteuttaa onnistunut 

varainkeruukampanja. Tehtävä ei 
kuitenkaan ole helppo, sillä 

tuntuu että kaikissa organi-
saatioissa on jonkinlai-

nen säästökuuri päällä. 
Tämä tarkoittaa sitä, 
että vastikkeettomien 
lahjoitusten osalta ra-
hahanat ovat monin 
paikoin kiinni. Tämä 

pakottaa meidät asettu-
maan vastapuolen ase-

maan ja miettimään, mitä 
konkreettisia asioita me 

voimme  tarjota vastineeksi. Mai-
nostilaa veneestä, purjeista, varusteista 
yms? Charterpurjehduksia? Emme kuiten-
kaan unohda lippukuntien perinteisiä va-
rainkeruumuotoja, kuten erilaisten tuottei-
den myyntitempauksia tai esimerkiksi sii-
voustalkookeikkoja. Koko ajan on myös 
muistettava, että lippukunnan normaalista 
toiminnasta ei voida säästää toiminnan ta-
son kustannuksella. Emme voi siis ohjata 
adventtikalentereista tai pukkipalvelusta 
saatuja tuottoja veneprojektille, vaan raha-
virta tulee saada pääsääntöisesti näiden ul-
kopuolelta.  
 
Mikäli Sinulla tai edustamallasi organisaa-
tiolla on ideoita varainkeruuprojektimme 
osaksi, niin ilmiannathan niitä allekirjoitta-
neelle! Uusi vene on koko lippukunnan 
asia ja vain yhteisellä panoksella voimme 
saavuttaa tavoitteemme! 
 
Veneprojektin kotisivut löytyvät osoittees-
ta veneprojekti.fi 
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Vene-kurssi on lippukunnan perinteinen 
kurssi, jolla opetetaan purjehtimisen perus-
taitoja. Tänäkin vuonna se järjestettiin 
Kesärannassa, mutta poikkeukselliseen ai-
kaan: 2.-4.5. 
 

Näin se taas alkaa! 
Tänä vuonna sai perinteinen vene-

kurssimme käytännönlähei-

semmän luonteen, kun 

koulutusaluksemme 

Nordwest IV saatiin 

paikalle. Tarpojat pää-

sivät kokeilemaan ve-

nettä heti kurssin 

aluksi, kun he kippa-

reidemme Tjuccin ja Ti-

mon johdolla toivat sen 

kurssipaikalle Naantalin Kesä-

rantaan. Tällä välin seikkailijat harjoitteli-

vat merimerkkejä ja virittäytyivät veneily-

tunnelmaan kaarnaveneitä veistellen.  

Lauantai, täynnä toimintaa 
Lauantaina aamun koulutusten ja lounaan 

jälkeen oli seikkailijoiden vuoro lähteä ve-

sille, eikä kylmä tuuli estänyt poikia nautti-

masta purjehduksesta. Tarpojat puoles-

taan tutustuivat navigoinnin perusmate-

matiikkaan eli matkan mittaamiseen ja 

ajan laskemiseen sekä kompassin virhei-

siin: erantoon ja eksymään. Iltapäivällä oli 

vuorossa erikoisohjelmaa ja nähtiin van-

hoja tuttuja, kun muutama lippukunnan 

viikkotoiminnasta pois jäänyt johtaja eli 

”oldies but no goldies” –ryhmä tuli opet-

tamaan vesillä käytettäviä hätämerkkejä, 

ensiapua ja koneen huoltoa. Sen jälkeen 

poikia odottikin jo lämmin sauna ja illan-

päätteeksi katsottiin leffaa.  

Sunnuntai, marssipäivä 
Sunnuntaina pojat pääsivät 

rastirataa kiertäessään näyt-

tämään, että viikonlopusta 

ja sen aikana opituista 

asioista oli jotain jäänyt 

mieleenkin. Sen jälkeen 

pakattiin tavarat ja puet-

tiin viralliset päälle, mitä 

seurasi todistusten jako. Siitä 

matka jatkui, pienestä sateesta 

huolimatta iloisin mielin, kohti Turkua 

ja partioparaatia.  

Lopuksi haluaisin kiittää onnistuneesta 

kurssista niin kaikkia kouluttajia ja kokki-

amme Teroa kuin myös kaikkia osallistu-

jia.  

VENE 2014  
Eino Roine, kurssinjohtaja  

Timo Päivärinta 
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VEXIN MUISTOLLE  

Tammikuun alussa lippukunnan perus-
tajajäsen Veikko ”Vexi” Tähtinen juhli 
80-vuotistaivaltaan. Vexiä onnitteli sekä 
JoPo-killan, että lippukunnan lähetys-
töt. Nyt hän on kuitenkin poistunut 
keskuudestamme. 
 
Vexin aloittaessa pitkän partiouransa, 
ohjelma oli hyvin erilainen kuin nykyi-
sin. Eri osa-alueiden suorituksista sai esi-
merkiksi pisteitä.  

Jokikylän Pojat ry  

Jokikylän Pojat ry  

Ote Tähtisen suorituskirjasta 
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Revontuli 2014 järjestettiin Kuristenlahdes-
sa Rymättylässä, Naantalissa 28.2. -
2.3.2014 . Talvileirille osallistui kaikki 
ikäluokat sudenpennuista aikuisiin. Suden-
pennut olivat perjantaista lauantaihin, ja 
muut koko viikonlopun. Talvileirin järjes-
täminen oli minun pj-kurssin välitehtävä.  
 

Valmistelut ja tavoitteet 

Alustavissa suunnitelmissa leiristä piti tulla 
todellinen talvileiri, jonka ohjelmaan olisi 
kuulunut erilaisia talviaktiviteetteja, mutta 
toisin kävi. Ensimmäisessä leirikokouksessa 
katsottiin alustavasti säätietoja ja tultiin 
siihen tulokseen, että talviaktiviteetit voi-
daan unohtaa. Onneksi on muunkinlaista 
ohjelmaa kuin vain talviaiheiset. Suunnitte-
lukokouksia pidettiin tarvittavat kaksi ja 
leiri alkoi pikkuhiljaa muotoutua. Vielä lop-
pumetreillä vaikutti siltä, että osallistujia ei 
ole odotettua määrää, mutta sudenpentuja 
ilmoittautui leirille vielä useita. 
 

Tapahtuman tarkoitus oli saada ensimmäi-
sen vuoden sudenpennuille telttakokemusta 
Piirua varten ja tutustuttaa leiriläisiä partio-
taitokisoihin. Tarpojat pääsivät treenaa-
maan vartion johtamista tulevaisuudessa.  

Perjantai 
Iltapäivällä leiripaikalle tuotiin iso osa leiri-
tavaroista suuren suurella peräkärryllä, joka 
onneksi saatiin lainaan. Kuuden maissa oli 
lähtö kololta bussilla. Saapumisen jälkeen 
alettiin pystyttää telttoja, minkä jälkeen 
sudenpennuilla alkoi leirinuotio. Nuotiolla 
syötiin iltapala ja kisailtiin erilaisten pelien 
muodossa. Kun seikkailijat saivat telttansa 
pystyyn, he lähtivät pareittain yösuunnista-
maan. Yösuunnistukseen osallistui myös 
hieman vanhemmat, mukaan lukien leirin-
johtaja. Perjantain ohjelma sujui odotetusti, 
lukuunottamatta yhden vaeltajan ja kolmen 
samoajan eksymistä   yösuunnistuksen aika-
na. Viimeistä rastia etsittiin kyllä huolella.  
 

Lauantai 
Aamu alkoi lipunnostolla, jonka jälkeen oli 
aamupala. Aamupäivän ohjelmaan kuului 
kilpailuaktiviteetteja, joita sudenpennut 
tekivät omissa ryhmissään ja seikkailijat 
tarpojajohtajien kanssa. Puolenpäivän aikoi-
hin syötiin lounas, jonka jälkeen alkoi lei-
riolympialaiset, joihin kuului  esimerkiksi 
nuotiontekokilpailu, joka oli tiukka, mutta 
voittaja voitti lopulta selkeästi. Olympialais-

Olli  Malmi,  l e i r injohta ja  

Juho Vainio 
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ten jatkoksi oli päivämehun aika. Sen jäl-
keen sudenpennut suuntasivat kohti bus-
sia ja Raisiota. Lopuilla leiriläisillä ohjelma 
jatkui teeman mukaisena. Päivällisen jäl-
keen valmisteltiin teltat yötä varten. Illan 

ohjelmaan kuului ilta-
nuotio, jossa pais-

tettiin lettuja. 
 

Sunnuntai 
Aamu alkoi 
samoin kuin 
lauantaina-
kin. Ohjel-

maan ei enää 
kuulunutkaan 

kilpailut, vaan 
leiripaikan siistimi-

nen ja tavaroiden huol-
to. Sunnuntai kului siis loppujärjestelyjen 
merkeissä, mikä toki kuuluu kaikenlaisiin 
partiotapahtumiin. Kun leiriltä lopulta 
lähdettiin, ei päädyttykään kololle vaan 
lippukunnan varastolle, jossa laitettiin 
teltat kuivumaan ja huollettiin myrskylyh-
dyt. Kololla järjestettiin leiritavarat ja tis-
kattiin ennen kuin leiriläiset lähtivät kotiin. 
 

Lopuksi 

Leirillä olisi voinut olla enemmän osallis-
tujia, mutta ei heitä liian vähääkään ollut. 
Yleisesti ottaen leiri sujui hyvin, ja ikäviltä 
sattumuksilta vältyttiin. Sain leiristä hyvää 
johtamis- ja suunnittelukokemusta. Leirin-
johtamistehtäväni sain suoritettua ainakin 
tarpeeksi hyvin, koska  kurssin läpäisin. 
Lopuksi kiitän vielä muuta johtajistoa, 
joka leirille vaivautui ja erityisesti välitehtä-
vä ohjaajani, Lapaa, joka hoiti ohjaamisen 
hyvin. 

Revontuli 2014 oli jokai-

selle ikäkaudelle ikimuis-

toinen kokemus! 
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L IPPUKUNTA KEHIT TYY  

Lippukunnan palautekysely tehtiin nyt 
kolmannen kerran. Jokainen jäsen on saa-
nut tiedon palautekyselystä sähköpostitse 
ja vastausaikaa on ollut kuukausi. Kyse-
lyyn vastanneita oli 17 ja määrällisesti 
vastaajia on suunnilleen yhtä paljon kuin 
aiemminkin. Huomioitavaa palautteen 
analysoinnissa on vastaajien vähäinen 
määrä, eri vuosina vastaajien ikärakenne 
ja sanallisen palautteen tärkeys. Positiivis-
ta oli, että nyt vastanneita on kohtuullisen 
tasaisesti kaikista ikäkausista.  
 

Tilastoista 
Päällisin puolin tilastot näyttävät lippu-
kunnan toiminnan olevan samoissa uo-
missa kuin ennenkin. Muutamissa kohdis-
sa tyytymättömyys on kuitenkin kasvanut. 
Lippukuntaan täysin tyytyväisiä tai melko 
tyytyväisiä on yhteensä noin 90 % vastaa-
jista. Melko samaa mieltä -vastauksien 
määrä on lisääntynyt viime vuosiin näh-
den. Nämä pienet muutokset on syytä ot-
taa huomioon tulevaisuutta suunniteltaes-
sa, sillä, Henry Minzbergiä lainatakseni: 
”Strateginen ajattelu on herkkyyttä havainnoida 
ja ennakoida heikkoja signaaleja sekä nopeaa 
reagointia kaikilla organisaation tasoilla. Se on 
näkemistä eteenpäin, taaksepäin, ylhäältä alas, 
alhaalta ylös, sivusuuntaan ja tulevaisuuden yli.” 

Palautteen pohjalta on keskusteltu erityi-
sesti purjehdusten ilmoittautumisen help-
poudesta. Asiaan liittyy äärimmäisen lähei-
sesti internetsivujemme helppokäyttöisyy-
teen, josta oli myös tullut moitteita. On-
gelmallista, tilastojen valossa, on se, että 
ihmiset käyvät internetsivuillamme vain 

harvoin eivätkä 
silloin löydä et-
simäänsä. Ovat-
ko sitten ne harvat 
aktiiviset internetsivu-
jemme käyttäjät löytäneet haluamansa? 
Mitä on etsitty? Mikä sivustolla ei ole toi-
minut? Miten sivuja parannettaisiin? Näi-
hin etsimme vastaukset ennen sivujen ke-
hittämistä. Aina negatiivista ja kehittävää 
palautetta antaessa on syytä kertoa myös 
miksi jokin asia ei toimi ja miten kritisoi-
tua asiaa voisi parantaa. Ilman riittävää pe-
rustietoa kehitystyö jää arvailujen varaan 
ja ehkä jopa tekemättä. 

Tieto kuitenkin tulee koteihin asti kiitettä-
västi eikä tiedon puutteesta ole ollut moit-
timista. Tiedon sisältöön sen sijaan on toi-
vottu pieniä parannuksia. Sähköpostilistat 
ovat toimineet tiedotuksen tehokkaimpa-
na kanavana, mutta oma toiveeni on, että 
vanhemmat kävisivät katsomassa nettisi-
vuja tai Facebook-sivujamme edes silloin 
tällöin. Päivitämme Facebookiin tunnel-
mia, muistutuksia tapahtumista ja ajan-
kohtaisista asioista, mutta virallinen tiedo-
tuskanava se ei ole. Kunnon tiedotteet tu-
levat jatkossakin kuukausitiedotteiden mu-
kana sähköposteihin. 

Ehdottomasti paras tapa vaikuttaa toimin-
taan on tulla itse mukaan. Tilaa riittää, sillä 
lapsia tulee tällä hetkellä toimintaan enem-
män kuin lippukunnassa on aktiivisia ai-
kuisia. Puolustusvoimien ”väliintulo” luo 
myös haasteita. Jos tähän ei ole mahdolli-
suutta, niin tulkaa vanhemmat juttelemaan 
johtajien kanssa kokouksien yhteydessä. 

Viljo ”Axu” Mannerjoki, LPKJA  

Juho Vainio 
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4. huhtikuuta, perjantai-illalla saavuimme 
Rymättylän Märssyvahtien kololle. Läh-
dettiin kävelemään Kööpelivuorelle klo 19. 
Saavuimme perille aurinkoisessa säässä. 
Pystytimme telttalaavun ja söimme iltapa-
lan. Leikimme ja katselimme tähtiä.  
 

Itse toimintaan 
Heräsimme lauantaiaamuna klo 8.00. Sää 
oli aurinkoinen, söimme aamupalaksi puu-
roa ja teetä. Suunnittelimme elokuvaa ja 
tutkimme maisemia. Söimme lounaan klo 
12. Lounaaksi oli kinkkupastaa. Kuvasim-
me spektaakkelimaisen Nikobeandoku-
menttiprojektin. Kuvaaminen oli ihan jees 
puuhaa. 

 
 
 

Syötiin välipalaksi hyviä mandariineja klo 
15. Katseltiin paikkoja ja maisemia. Vie-
timme rattoisan ja mukavan loppupäivän. 
Söimme päivälliseksi perunamuusia ja li-
hapullia klo 18. Sää oli aurinkoinen. Lie-
vää tuulta. Leikimme erilaisia leikkejä. 
Syötiin iltapala klo 21 ja mentiin nukku-
maan. 
 
Herättiin aamulla klo 7.00. Syötiin aamu-
pala ja pakattiin leiri. Lähdettiin klo 9 Ry-
mättylän Märssyvahtien kololle. 
 

 

LUOLA -TV–  KEVÄTRETKI  
Eemeli  Nieminen, Tarpoja  

Viljo ”Axu” Mannerjoki  

Retkellä kuvattiin oma elokuva. 

Lisäksi tarpojat yöpyivät kuvan luolassa. 
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Ratkaise partiolaisen ristikko 

Otto, Action Team 
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   Missä partiolaisen makkarat? 

   Iivo, Action Team 
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Partiolippukunta Jokikylän Pojat ry 

Kirkkoherrankuja 2, 21200 Raisio 

Y-tunnus: 2273778-3 

Postitus (Lippukunnanjohtaja) 

Mikko-Samuli Kolkkanen 

Eerikinkatu 5 E 130 

20100 Turku 

PA RT I O L I P P U K U N TA J O K I K Y L Ä N PO J AT  RY 

Mainosta JoPo-jutuissa ja tuet meripartiotoimintaa 
 

Partiolippukunta Jokikylän Pojat ry tarjoaa yrityksellenne mahdollisuuden tukea 
raisiolaista meripartiotoimintaa. Tukemisen ohella yrityksenne saa positiivista 
julkikuvaa. Ostamalla mainostilaa lippukuntamme jäsenlehdestä, JoPo-jutuista, 
annat oman panoksesi partiotoiminnalle. Lippukunnan käynnissä olevan varain-
hankintaprojektin tavoite on hankkia lippukunnalle uusi purjehduskoulutusalus. 
 
Mainokset voivat olla kertaluontoisia, määräaikaisia tai jatkuvia. Heräsikö 
kiinnostus? Tue partiotoimintaa ja ota yhteyttä! 
 
Lippukunta ja partio lyhyesti 
Jokikylän Pojat on perustettu 1951 ja sen jäsenistössä on tällä hetkellä runsas 
100 jäsentä. Suurin osa jäsenistä on ala-asteikäisiä. Partio on monipuolista har-
rastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon 
ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoit-
teena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan 
itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. 
 
Aineisto, sopimukset ja kysymykset 
Jukka Vainio 
jukka.vainio@jokikylanpojat.net 
puh. 044 3011 883 
 
Jäsenlehden ilmestymisaikataulu 2014 
JoPo-jutut 2/2014 vk 36 
JoPo-jutut 3/2014 vk 50 
JoPo-jutut 1/2015 14.5. 
 
Mainoshinnat* 
Aukeama (296x210 mm) 300 
Sivu (148x210 mm) 200 
Puolisivu (148x105 mm) 175 
Palsta (59x184 mm) 150 
¼ sivu (59x92 mm) 100 
Värillinen ilmoitus + 10 % 
 
Levikki 120 kappaletta + verkkojulkaisu.  
Lippukunta ei myy mainoksia ulkokansiin.  
Toimitathan logon/mainoksen painolaatui- 

sena (väh. 120 dpi).  

*Toistoalennukset 
Kolmen mainoskerran yhteishinnasta 15 % 
hinnanalennus, kun toisto kolmessa 
peräkkäisessä lehdessä. 
(vuonna 2014, hinnat euroissa, alv. 0%) 
 
Hintaesimerkki: Kolmen numeron puolensivun 
värimainos. 519,75 € 
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...It´s a trap… 
 

...Kubota pyörähti talviunilta käyntiin 1. napinpainalluksella… 
 

...Naantalin naakkojen jäsenmäärä kasvaisi satoja prosentteja… 
 

...Pekkakin muuttaisi Raision seudulle seitsemän vuoden päästä… 
 

...Jukka Vainio, Jokikylän Pojat… 
 

...voiiiiiiiiiiiiiiiiip… 
 

...oltaisiin siirtymässä Vainion 3/3 versioon… 
 

...karttoja ei olisikaan piirretty käsin… 
 

...Jukalla olisi ollut pallo hukassa… 
 

...Talvileiri olisikin ollut syysleiri… 
 

...nimiä olisi plagioitu… 
 

...täytteitä olisi tuupattu… 
 

...something ja something… 
 

...useampaa kokkia olisi kaivattu… 
 

...DL olisi turhan yliarvostettu… 
 

...ja sit loppuu… 
 

...eiku nyt vasta... 


