Matkakertomus
Roihulla alkoi ystävyys Kanadan Whitby:n alueen partiolaisten kanssa kesällä 2016. Heiltä
saimme kutsun vastavuoroisesti osallistua heidän paikalliselle partioleirilleen, Join in
Jamboreelle 3-6.8.2018. Viidellä Metsän Siskolla oli mahdollisuus lähteä matkaan ja
toteuttaa yksi partiounelma.
Matkaa suunnitellessa meille vakuuteltiin, ettei meidän tarvitse kuin huolehtia itsemme ja
tavaramme tuomisesta Torontoon. Majoituksen ja kaiken muun he huolehtivat Kanadan
päässä. Ja näin kävikin. Heti lentokentän porttien ulkopuolella meitä oli vastassa vanha
tuttumme Roihulta, joka oli hommannut meille autokyydin ensimmäiseen yöpaikkaan. Sama
vieraanvaraisuus jatkui koko matkamme ajan.
Ennen leiriä meillä oli mahdollisuus tutustua paikallisten partio-oppaiden sekä viiden
hengen tanskalaispartio-ryhmän kanssa Toronton lähiseutuun. Vietimme kaksi päivää
Niagaran upeilla putouksilla, yöpyen paikallisessa partiokämpässä. Pääsimme myös
vierailemaan läheisellä luonnonsuojelualueella, jossa vietimme telttaillen yhden yön.
Alueella oli useita hienoja luolia, joihin pääsi tutustumaan ryömimällä. Paluumatkalla
poikkesimme alkuperäisasukkaiden reservaatissa sijaitsevassa museossa, jossa saimme
kuulla alkuperäisasukkaiden tavoista ja uskomuksista. Viimeisenä päivänä ennen leiriä
matkasimme Toronton keskustaan ihmettelemään korkeita rakennuksia ja ostamaan
tuliaisia. Mukana oli kanadalaisten oppaiden ja tanskalaisten lisäksi juuri maahan saapuneet
pietarilaiset partiolaiset.
Itse partioleirillä osallistujia oli yhteensä 120, 7-ikävuodesta ylöspäin (95 kanadalaista, 14
venäläistä, 6 tanskalaista, 5 suomalaista). Yhteisiä ohjelmia olivat ruokailut, iltanuotiot,
avajaiset, lupauksen anto, merkkien vaihto sekä kansainvälinen ilta. Aktiviteeteistä (mm.
kanotointi, uinti, vesipyssytaistelu, jousiammunta, kirveenheitto, ilmakiväärillä ammunta,
sumopaini, maalaus, nahkatyöt, karaoke, tanssi) sai jokainen valita muutamia
kiinnostuksensa mukaan. Me osallistuimme lähes kaikkiin aktiviteetteihin. Majoitus oli
teltoissa sekä hirsisissä mökeissä.
Matkan aikana saimme nähdä paljon uusia maisemia ja nähtävyyksiä. Saimme kohdata uusia
ihmisiä ja tuntea kansainvälistä partioyhteyttä heidän kanssaan. Saimme tutustua uusiin
harrastuksiin, ja kokea erilaisia asioita yhdessä ja erikseen. Uskon, että nämä ihmiset,
tapahtumat, kohtaamiset ja kokemukset jäävät yhtenä merkittävänä muistona meidän
jokaisen partiohistoriaan.
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Matkaohjelma
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Lento Torontoon
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Niagaran putoukset
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Peterborough ja alkuperäisasukkaisen reservaatti
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Paluu Suomeen

