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Pyhä Yrjänä on SPYP:n jäsenlehti ja se ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa.
Killoissa tapahtuu paljon vuoden mittaan, kerto-
kaa niistä kuvien kera. Ne toimivat myös ideoina 
muille killoille. Kiitos.
Seuraava lehti ilmestyy helmikuun puolivälissä. 
Materiaali päätoimittajalle 15.1. mennessä. Hä-
nelle voi ilmoittaa jo nyt tulevista jutuista. Kiitos.
Materiaali toimitetaan:
nanna.katavisto@kolumbus.fi

S:T Göran är medlemsblad för SGSF och utkom-
mer fyra gånger per år.
Under året händer det mycket i gillena, berätta 
om det med texter och bilder. Andra gillena får på 
så sätt ideer. Tack.

Följande blad kommer ut i mitten av februari. 
Material före 15.1. Tack!
nanna.katavisto@kolumbus.fi.

Kannen kuva/Pärmbild:
Esplanadinpuisto, Helsinki
Inkoon saaristo
Kuvat Nanna Katavisto
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Kiltamestarin kirje
Gillemästarens brev
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Kaikkien partiolaisten äiti
Jyväskyläläinen partiojohtaja Liisa Järvinen täytti 

25. lokakuuta 95 vuotta.
Liisan partionimi on Lipponen ja hän oli varsinkin 

1950-ja 1960-luvun Reippaiden Poikien kolkkapojil-
le ja miksei vähän vanhemmillekin partiolaisille kä-
site – todellinen grand lady.

Aikuisilla oli sodan jälkeen kiire. Heillä oli paljon 
lapsia, joten joka ainoassa harrastuksessa urhei-
lusta politiikkaan oli väkeä. Partio kiinnosti harras-
tuksena, koska leireillä ja retkillä sai syödäkseen. 
Läskisoosia tai hernekeittoa, mutta hyvää ruokaa 
kumminkin. Lipponen otti kolkkapojat huomaansa. 
Hän leikitti, halasi ja nauratti.

Lipponen piti pojista huolta, hoiti joskus jopa 
läksyjen tarkastuksenkin. Lipposen huomasta maa-
ilmaan kasvoivat muun muassa veljeni Ismo,  va-
kuutusjohtajanakin vaikuttanut Juha Toivonen ja 
valtiotieteiden tohtori Risto Volanen, Raittilan ja 
Kilpiön veljekset.

Moni vanheneva reipas poika muistaa Lipposta 
hyvällä. Minä en päässyt Lipposesta nauttimaan. 
Hänen maineensa tuntui ihollani, kun otin vastaan 
Keski-Suomen Partiolaisten koulutusohjaajan tehtä-
vät. Olen tavannut toki Lipposen useamman kerran.

Keski-Suomen Partiopoikapiirissäkin Lipponen 
vaikutti. Hän koulutti kolkkajohtajia ja oli mukana 
piirileirien ja suurempienkin leirien johtajistossa. 
Gilwell-kurssinkin Lipponen ehti käydä. Lipposen 
kurssit muistetaan lukuisista leikeistä, mutta kuiten-
kin myös järjestyksestä. Ohjelma alkaa aina hiljai-
suudesta.

Aikuisen vaikutus lapsen ja nuoren kehitykseen 
on tavattoman voimakas. Partiossa ensimmäiseksi 

kohdattu johtaja yleensä määrää lapsen partiopo-
lun kehityksen. Oli partio-ohjelma mikä tahansa, 
partiopuku ruskea tai sininen, johtajan taidot rat-
kaisevat.

Tänään johtaja on useimmiten vielä aikuinen. Var-
tiota, jossa lähes saman ikäinen johtaa pientä ryh-
mää, ei sanan varsinaisessa merkityksessä ei enää 
ole. Tosin mikään ei kiellä vartioitakaan.

Suomen Partiolaisilla on erittäin hyvä johtaja-
koulutusjärjestelmä. Jokaiseen tehtävään saa asian-
mukaisen koulutuksen. On erittäin tärkeää, että 
koulutukseen osallistuvat nekin, jotka tulevat aikui-
sina partioon.

Partiota ei opi kirjoista, partio täytyy kokea.
Tulevilla Kiltapäivillä maaliskuussa 2020 pereh-

dymme partiojohtajien jatkokurssin (Kolmiapi-
la-Gilwell) saloihin. Suomen Pyhän Yrjänän Partio-
killat myöntää stipendejä jatkokurssiin osallistuville, 
joten meidän on syytä tietää kurssin sisällöstäkin 
jotakin.

Uusia Lipposia tulee vain kouluttautumalla ja an-
tautumalla partion vietäväksi.

Juha Kosonen
valtakunnankiltamestari

Alla scouters moder
Scoutchefen Liisa Järvinen från Jyväskylä fyllde 95 

år den 25 oktober.
Liisas scoutnamn är Lipponen och hon är ett be-

grepp särskilt för 1950- och 1960-talets vargungar i 
kåren Reippaat Pojat och varför inte för litet äldre 
scouter -  en verklig grand lady. 
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Efter kriget hade de vuxna bråttom. De hade må-
nga barn, därför hade varenda hobby från sport till 
politik mycket folk. Som hobby intresserade scou-
tingen för på läger och utfärder fick man mat. Fläsk-
sås eller ärtsoppa, men god mat i alla fall. Lipponen 
tog vargungarna under sitt beskydd. Hon fick dem 
att leka och skratta och kramade dem.

Lipponen skötte om pojkarna, ibland höll hon till 
och med läxförhör. Ut i världen, ur Lipponens bes-
kydd, växte bland annat min bror Ismo, Juha Toivo-
nen, som också verkat som försäkringsdirektör, och 
Risto Volanen, doktor i statsvetenskap, bröderna 
Raittila och Kilpiö. 

Mången åldrande Reipas Poika kommer med 
glädje ihåg Lipponen.

Jag fick inte njuta av Lipponen. När jag tog emot 
uppdraget som ledarinstruktör för Mellersta Fin-
lands Scouter kände jag hennes rykte fysiskt. Jag 
har dock träffat Lipponen flera gånger.

Lipponen verkade också i Mellersta Finlands Po-
jkscoutkrets. Hon skolade vargungeledare och var 
med i ledningen i förbundsläger och också större 
läger. Lipponen hann också gå Gilwell-kursen. Känn-
spakt för Lipponens kurser var de många lekarna, 
men också ordningen.

Programmet börjar alltid från tystnad.

En vuxens inverkan på barnets och den ungas ut-
veckling är oerhört stark.

Den första ledaren som barnet träffar inom scou-
tingen bestämmer vanligen barnets scoutbanas ut-
veckling. Ledarens kunnighet avgör, oberoende av 
hurdant scoutprogrammet är, om scoutdräkten är 
brun eller blå.

Idag är ledaren vanligtvis ännu vuxen. Patrullen, 
där en av samma ålder leder en liten grupp, finns 
inte längre i ordets egentliga mening. Å andra sidan 
finns det ingenting som förbjuder patrullerna. 

Finlands Scouter har ett mycket bra ledarskolnin-
gssystem.

Det finns en lämplig skolning för varje uppgift. Det 
är mycket viktigt att också de som börjar i scouterna 
i vuxen ålder deltar i skolningen. Scouting lär man 
sig inte ur böcker, man måste uppleva scoutingen. 

På de kommande Gilledagarna i mars 2020 skall vi 
sätta oss in hemligheterna i scoutledarnas fortsätt-
ningskurs (Treklöver-Gilwell). S:t Görans Scoutgillen 
i Finland beviljar stipendier till fortsättningskursens 
deltagare, så vi bör veta något om kursens innehåll. 

Nya som Lipponen kommer det bara genom att 
skola sig och låta scoutingen föra en.

Juha Kosonen
landsgillemästare

Hallitus kokoontui 19.10.
Olimme tällä kertaa Partioasemalla Helsingissä – 

täysilukuisena.
Päätettiin toimintakertomuksen sekä kiltaraport-

tien aikataulusta sekä tulevan vuoden asiakirjojen 
valmistelusta.

Todettiin, että tilinpäätös 2018 on korjattu ja 
toiminnantarkastaja on sen hyväksynyt. Vuosiko-
kouksen päätöksen mukaan asiakirjat toimitetaan 
killoille.

Päätettiin uusista kilta-asuista: pikeepaita ja takki.  
Tarjouspyynnöt on lähetetty.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 24.11. Tam-
pereella. Jos haluat asiasi käsittelyyn, toimita se sih-
teerille: hele.ala-loytty@evl.fi Kiitos.

Styrelsen sammanträdde
19.10.

Den här gången var vi på Scouthuset i Helsingfors   
fulltaliga.

Vi beslöt tidtabellen för verksamhetsberättelsen 
och gillerapporterna samt förberedelserna för näs-
ta års dokument.

Vi konstaterade att bokslutet har korrigerats och 
verksamhetsgranskaren har godkänt det. Enligt års-
mötets beslut kommer dokumenten att skickas till 
gillena.

Vi beslöt att de nya gilleplaggena är: pikéskjorta 
och jacka. Anhållan om offerter har skickats ut.

Styrelsen sammanträder nästa gång 24.11 i Tam-
merfors. Om du har ärenden som bör behandlas, 
skicka dem till sekreteraren: hele.ala-loytty@evl.fi  
Tack

Hallituksessa pohdittua
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Aurinko kimmelsi upeasti, kuten Ingå Nicho-
laus-killan Peter Arnkil ohjasi kirkon veneen Låg-
näsin satamasta ulos merelle. Aallokko oli lempeä, 
joten matka sujui nopeasti. Ohitimme monta saarta 
ja ihailimme poukamassa joutsenparia.

Pian edessä oli suuri saari, jonka itäpäädystä löy-
tyi laituri ja rantauduimme.

Nousimme maihin ja vihreän nurmikon keskeltä 
näkyi punainen tupa.

Olimme Fagerössä, Inkoon kirkon saaressa. In-
koon kilta oli kutsunut meitä espoolaisia retkelle, 
mutta vain minä pääsin.

Seija Korhonen ja minä siirryimme tuvalle, Peter 
lähti hakemaan loppujoukon.

Vajaan tunnin kuluttua olimme kaikki koolla.  Pe-
ter kertoi saaren historiasta, inkoolaisille se oli tuttu, 
minulle kaikki uutta. Saaren historiaan liittyy myös 
tragedia, kun 40-luvulla saksalainen sota-alus ajoi 

miinaan ja osa ruumiista ajautui saaren rantaan.
Teimme kävelyretken saaren itäpäähän, jonne on 

pystytetty suuri risti onnettomuuden uhrien muis-
toksi.  Meri loi upean alttarin, aika ajoin siellä pide-
tään jumalanpalveluksia.

Joutsenet ihastuttavat auringonkilossa.
Palasimme tuvalle ja retken ehkä kuitenkin paras 

hetki koitti. Grilli nostettiin pihalle ja kukin kaivoi 
reppujaan ja kassejaan- Pöytä notkui monenlaisia 
herkkuja ja keskustelu kävi vilkkaana. Kyllä makkara 
maistuu parhaalta luonnon helmassa!

Paluumatka tehtiin myös kahdessa erässä. Ilta-
päivällä tuuli oli noussut, joten matka vei hieman 
kauemmin. Vaan ei haitannut. Upea syyssää helli 
meitä.

Lämmin kiitos inkoolaiset loistavasta retkestä!

Nanna Katavisto

Retki meren äärelle

Retkeläiset Benita Kauppinen, Seija Korhonen, Rai-
mo Olli, Nanna Katavisto, Liv Aure-Olli aurinkoisessa 
syyssäässä. Kameran takana Peter Arnkill.
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ISGF:n Postimerkkipankki on toiminut Suomessa 
vuosikymmeniä. 50 vuotta pankkia hoitanut Aaro 
Makkonen pääsee nyt eläkkeelle, kun uusi hoitaja 
on löytynyt.

Aaro, SPYP on äärettömän kiitollinen Sinulle 
mahtavasta panoksestasi. Tuotto, joka on aina lä-
hetetty ISGF:lle on ollut kymmeniä tuhansia euro-
ja.

Nyt uusi Postimerkkipankin hoitaja Pauli Ihamä-
ki saa puheenvuoron.

Tulin nimetyksi Postimerkkipankin hoitajaksi Aaro 
Makkosen seuraajaksi. Olen ollut eri partiokiltojen 
jäsen yli 30 vuotta. Tervas-leirillä Kannonkoskella 
käynnistyi jäsenyys Partiokeräilijät ry:ssä. Olin lei-
rillä rouvani kanssa viikonlopun myymässä kiltojen 
postimerkkejä. Silloin vielä nuoret keräsivät innok-
kaasti merkkejä.

Lapsena keräsin postimerkkejä. Innostuin filate-
liaan uudestaan 1980 -luvulla lasteni kanssa. He lo-
pettivat, mutta minä aloitin vakavan keräilyn. Partio 
oli keskeinen aihe. Muutamia näyttelykokoelmia on 
vielä tallella.

Oma keräilyni on nyt iän myötä hiipumassa, mut-
ta käyn vielä näyttelyissä, seuraan huutokauppoja 
ja matkustan ulkomaille keräilytapahtumiin. Olen 
jäsen niin koti- kuin ulkomaisissa keräilijöiden yh-
distyksissä. Tunnen kauppiaita niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin.

Aaro Makkonen hoiti pitkään, yli 50 vuotta, me-
nestyksekkäästi Postimerkkipankkia. Lähetin minä-
kin hänelle leikettä ja merkkejä. Emme ole tavan-
neet, mutta nyt se on tarpeellista, jotta minulle 
selviävät hänen käytäntönsä ja kanavansa. Käymme 
kiltamestari Juuson kanssa Lievestuoreella kaiketi 
marraskuussa.

Postimerkkeilyn tulevaisuus?

Postimerkkeily on hiipumassa harrasteena. Nuo-
ria ei tuollainen pitkäjänteinen keräily kiinnosta. 
Maailmanlaajuisesti filatelian harrastus on vahvin-
ta Aasiassa. Toki arvokas materiaali niin Suomessa 
kuin muuallakin Euroopassa on säilyttänyt arvonsa. 
Järjestäytynyt filatelia eli jäsenet postimerkkiker-
hoissa vähenevät ja ikääntyvät.

Postimerkkipankki tulee silti tuottamaan tuloja 
kansainväliseen kilta- ja partiotyöhön vielä vuosia. 

Toivon, että saan työstettävää ja myytäväksi kelpaa-
vaa aineistoa tulevina vuosina.

Hyvät killat ja kiltalaiset! 

Voitte toimittaa Aaron sijasta minulle leike- ja 
merkkieriä osoitteella: 

Pauli Ihamäki
Harankatu 5 B 17
33530 Tampere
Puh. 040 3572225 ja sähköposti:
pauli.j.ihamaki@gmail.com

Toimi näin

Euroarvoiset Suomen postimerkit ovat kerättyjä. 
Älkää liottako merkkejä irti taustasta, koska se on 
usein työlästä ja voi rikkoa merkin. Merkit pitää 
leikata niin, etteivät hampaat vioitu. Pyöröleimat 
on hyvä leikata kokonaisina irti merkin ympäriltä. 
Aaltoleimaiset merkit ovat vähempiarvoisia, mutta 
käyvät paremman puutteessa.

Vanhemmat ja nykykuoretkin sekä postikortit 
kannattaa lähettää kokonaisina, jos leima on hyvä. 
Vanhat suvun postimerkkikokoelmat voi lähettää 
kansioissa tai niissä säilytystavoissa kuin sattuvat 
olemaan. Ulkomainen nykyleike on myös haluttua.

Partioaiheiset kortit ja leimat

Leirimerkit ja leimat leireiltä ja tapahtumista ovat 
hyviä ja kysyttyjäkin riippuen  tapahtumasta. Par-
tion puseromerkit ja vyösoljet ovat tapahtumissa 
haluttuja, joten otan mielelläni myös niitä vastaan. 
Partioaiheiset Ex librikset ja tulitikkuetiketit voivat 
myös olla kauppatavaraa.

Kerron kokemuksistani lehdessä ja annan ohjeita. 
Ensisijaisesti toivon sellaisia kirjelähetyksiä, jotka 
mahtuvat postiluukustani, mutta haen luonnolli-
sesti paketit asiamiespostista. Jos jotain erikoista 
löytyy, Suomen Partiomuseo Turussa on kiitollinen 
lahjoituksista.

Seuraaville Kiltapäiville voit tuoda keräämiäsi 
merkkejä. 

Postimerkkipankin hoitaja vaihtuu
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ISGF:s Frimärksbank har verkat i Finland i tiotals 
år. Aaro Makkonen, som skött banken i 50 år får 
nu gå i pension när vi funnit en ny ansvarsperson. 
Aaro, SGSF är Dig oerhört tacksam för din fantas-
tiska insats. Avkastningen, som alltid skickats till 
ISGF, har varit tiotusentals euro.

Pauli Ihamäki från Tammerfors är den nya ans-
varspersonen för Frimärksbanken.

Jag blev utnämnd till ansvarig för Frimärksbanken 
som Aaro Makkonens efterträdare. Jag har hört till 
olika scoutgillen i över 30 år. På Tervas-lägret i Kan-
nonkoski började mitt medlemskap i Samlarscou-
terna (Partiokeräilijät ry). Jag var över veckoslutet 
på lägret tillsammans med min fru för att sälja gil-
lenas frimärken. På den tiden samlade ungdomarna 
ännu ivrigt märken.

Som barn samlade jag på frimärken. På 1980-ta-
let blev jag igen intresserad av filateli tillsammans 
med mina barn. De slutade, men jag påbörjade ett 
allvarligt samlande. Scouting var ett centralt tema. 
Jag har ännu några utställningssamlingar kvar.

Mitt eget samlande håller på att avta med åldern, 
men jag besöker ännu utställningar, jag följer med 
auktioner och reser utomlands på samlarevene-
mang. Jag är medlem i såväl inhemska som utländ-
ska samlarföreningar. Jag känner handlare såväl i 
Finland som utomlands.

Aaro Makkonen skötte Frimärksbanken framgån-
gsrikt länge, över 50 år. Jag skickade också urklipp 
och märken till honom. Vi har inte träffats, men nu 
är det nödvändigt så att jag lär känna hans tillväga-
gångssätt och kanaler. Gillemästaren Juuso och jag 
skall besöka Lievestuore antagligen i november.

Filatelins framtid?

Filatelin som hobby avtar. Ungdomarna är inte 
intresserade av sådant långsiktigt samlande.  Vär-
ldsomfattande är filatelin som hobby starkast i Asi-
en. Det värdefulla materialet har dock bevarat sitt 
värde såväl i Finland som i andra Europeiska länder. 
Den organiserade filatelin, det vill säga medlem-
marna i filateliklubbar minskar i antal och blir äldre.

Frimärksbanken kommer trots det att ge intäkter 
till det internationella gille- och scoutarbetet i mån-
ga år ännu. Jag hoppas, att jag, under de komman-
de åren, får material att bearbeta och som duger 
att sälja.

Bästa gillen och gillemedlemmar!

I stället för att skicka urklipps- och frimärkssatser 
till Aaro skickar ni dem till mig på adressen:

Pauli Ihamäki
Harankatu 5 B 17
33530 Tampere
Tel 040 3572225 och email:
pauli.j.ihamaki@gmail.com

Gör så här

Finska eurovärde frimärken är eftertraktade. Lös-
gör inte märkena från pappret/pappen, det är ofta 
besvärligt och kan förstöra märket. Märkena skall 
klippas så att tandningen inte förstörs. Det är bra att 
klippa rundstämplarna hela runt märkena. Märkena 
med vågstämplar är mindre värdefulla, men duger 
i brist på bättre.

Det lönar sig att sända äldre och nya kuvert samt 
vykort hela om stämpeln är bra. Släktens gamla fri-
märkssamlingar kan sändas i mappar eller så som 
de har uppbevarats. Utländska nya urklipp är också 
eftertraktade.

Kort och stämplar med scoutmotiv

Lägermärken och stämplar från läger och evene-
mang är bra och efterfrågade beroende på evene-
manget. Märken på scoutskjortor och bältspännen 
är eftertraktade på evenemang, så jag tar gärna 
emot sådana också. Ex libris med scoutmotiv och 
tändsticksetiketter kan också vara handelsvaror. 

Jag berättar om mina erfarenheter i tidningen och 
ger instruktioner. I första hand önskar jag sådana 
brevförsändelser, som ryms in genom min postluc-
ka, men jag hämtar naturligtvis paket från postom-
budet. Om något speciellt hittas tar Finlands Scout-
museum i Åbo tacksamt emot donationer.

Du kan bringa frimärken till Gilledagarna.

Pauli Ihamäki

Ny ansvarsperson för Frimärksbanken
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Se tuo partiolaisten ja
kiltalaisten saattamana

rauhanvaloa adventtiaikaan

Toivomme Rauhantulen saapuvan Turkuun ennen 
1. adventtia, jotta voimme kuljettaa sitä entistä use-
ammalle paikkakunnalle. Tämä on Euroopan par-
tiolaisten tapahtuma, jota toteutetaan eri maissa 
kansallisella tavalla. Meillä Suomessa Rauhantulen 
päävastuu on Lounais-Suomen Partiopiirin kansain-
välisellä jaostolla. Kiltalaiset tukevat toimintaa mm. 
kuljettajina ja liekinvartijoina sekä vievät joulunajan 
tervehdyksiä eri paikkoihin ja eri henkilöille. Liekin 
mukana kulkee viesti, jonka voi lukea luovuttaes-
saan Rauhantulta eteenpäin.

Meille suomalaisille yksi tärkeimmistä rauhanjuh-
lista on Itsenäisyyspäivä, jolloin koko kansa juhlii. 
Aamulla nostetaan liput salkoihin, saavutaan kirk-
koihin, osoitetaan kiitosta ja kunniaa sankarihau-
doilla, sytytetään sinivalkoisia kynttilöitä, annetaan 
partiolupauksia.

Rauhanliekkiä voi ja saa jakaa kaikenlaisissa tilai-
suuksissa, mikäli tilaisuuden järjestäjä antaa luvan. 
Turvallisuusohjeet on aina huomioitava!. Kiltapäivil-
lä Kuopiossa maaliskuussa 2019 kyseltiin jäseniltä, 
rakentaako Rauhantuli rauhaa? Kyllä! Niin YK:n kuin 
eri valtioiden ja järjestöjen tärkein tavoite on rauha.

Ohjeita kuljetukseen

Osallistuminen on vapaaehtoista. Sää-, tuuli- ja 
liukkaan kelin varoitukset on huomioitava. Jos on 
mahdollista, niin mieluiten kuljetus päivällä valoi-
saan aikaan.

Lyhty kuljetetaan isossa metalliastiassa, kattilas-
sa, isossa säilykepurkissa tai ämpärissä, jonka poh-
jalla on hiekkaa 5 cm. Lisätueksi voi asettaa isom-
pia kiviä. Lyhty on tuettava kiinni kuljetusastiaan, 
joka on tuettava kiinni autoon. Farmarimalleissa 
saa metallisen eläinkuljetushäkin hyvin kiinnitet-
tyä. Muutoin astia on jalkatilassa mieluiten takana 
toisen ihmisen vartioimana. Palopeite kannattaa 
pitää mukana. Auton turvatyynyt on hyvä huomioi-
da. Auto kannattaa tankata etukäteen, sillä elävän 
tulen kanssa ei voi mennä huoltoasemalla tankkien 
läheisyyteen Omalla paikkakunnalla lyhtyä voi kul-
jettaa jalan, potkukelkalla tai rollaattorilla.

Kotipihalle kannattaa jättää toiseen lyhtyyn liekki 
palamaan. Siten liekin voi tarvittaessa sammuttaa 
paluumatkaa varten.

Millaisia kynttilöitä kannattaa
käyttää?

Myrskylyhty on hyvä, koska liekki on suljetussa 
tilassa. Siinä tapauksessa auton ikkunan tulee olla 
raollaan, koska lyhdyn petrooli on hengitettynä vaa-
rallista ja se yleensä haisee ja aiheuttaa päänsärkyä. 
Öljykynttilät sammuvat herkästi. Lämpökynttilöitä 
eli tuikkuja ei saa käyttää, koska ne leimahtavat sy-
dämen siirryttyä.  Lasinen, hatullinen hautakyntti-
lä sopii kuljetukseen metalliastiassa. Se lasi kestää 
kynttilän lämmön. Norjassa on tähän tarkoitukseen 
kehitetty kynttilälyhty. Siihen pitää ostaa tietyt kynt-
tilät. SPYP:lla on muutama lyhty myytävänä, tiedus-
telut: harriet.meinander@gmail.com 

Tulkaa mukaan jakamaan Rauhantulta, nyt se on 
meillä jo perinne.

Viekää se naapurille, ystävälle, kummille, kou-
luun,  omaan jouluun, lähikauppaan, tapahtumiin, 
mihin osallistut joulun alla!

Ilmoittautumiset ja lisätietoja tuija.arvola(at)
gmail.com sekä SPYP-kotisivut:
www.partiokillat.fi että facebook: Partiokillat

Betlehemin Rauhantuli saapuu jälleen
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Förmedlad av scouter och
gillescouter ger den fredsljus

i adventstiden

Vi hoppas att Fredsljuset kommer till Åbo före 
den första advent så att vi kan transportera det till 
många orter. Det här är ett evenemang för Europas 
scouter, som förverkligas på nationellt sätt i de olika 
länderna. De nordiska länderna verkar tillsamman, 
var och en på sitt sätt. Hos oss i Finland har den 
internationella avdelningen i Sydvästra Finlands 
Scoutkrets huvudansvaret. Gillemedlemmarna stö-
der verksamheten bl.a. som chaufförer och väktare 
av ljus samt för jultidens hälsningar till olika orter 
och olika människor. Ett budskap följer med ljus och 
kan läsas upp då Fredsljuset överlämnas vidare.

För oss finländare är självständighetsdagen en av 
de viktigaste fredsfesterna, då hela folket firar. På 
morgonen hissas flaggorna, går man i kyrkan, visar 
tacksamhet och högaktning vid hjältegravarna, tän-
der blåvita ljus och avger scoutlöften.

Man kan och får sprida Fredslågan på tillställnin-
gar av alla de slag, om de som ordnar evenemanget 
ger sitt tillstånd. Man måste alltid följa säkerhets-
föreskrifterna! Under Gilledagarna i Kuopio i mars 
2019 frågades det om Fredsljuset stiftar fred? Ja-
visst! Fred är det viktigaste målet för såväl FN som 
olika stater och organisationer. 

Instruktioner för transporten

Deltagandet är frivilligt. Varningarna rörande vä-
derlek, vind och halt väglag bör iakttas. Om möjligt, 
sköts transporten helst i dagsljus.

Lyktan transporteras i ett stort metallkärl, en 
kastrull, en stor konservburk eller en hink, med 5 
cm sand på bottnen. Större stenar kan placeras som 
extra stöd. Lyktan bör fästas vid transportkärlet, 
som fästs vid bilen. I bilar av combimodell kan man 
bra fästa en djurtransporthäck av metall. Annars 
skall kärlet vara i fotutrymmet, helst bak under en 
annan persons uppsikt. Det lönar sig att ha en bran-
dfilt med sig. Det är bra att tänka på krockkuddarna. 
Bilen skall tankas i förväg, för man kan inte gå i när-
heten av bensinstationernas tankar med öppen eld. 
På hemorten kan man transportera lyktan till fots 
med sparkstötting eller rollator.

Det lönar sig att lämna lågan att brinna i en annan 
lykta på hemgården. Då kan man vid behov släcka 
lågan på vägen hem.

Hurudana ljus lönar det sig
att använda?

En stormlykta är bra, eftersom lågan är i ett slu-
tet kärl. I det här fallet bör man hålla bilens fönster 
på glänt eftersom lyktans petroleum är farligt att 
inandas och det luktar vanligen illa och kan föror-
saka huvudvärk. Oljeljus slocknar lätt. Värmeljus får 
man inte använda eftersom de kan flamma upp när 
veken rör sig. Ett gravljus av glas med metallhätta 
passar bra för transport i ett metallkärl. Det glaset 
tål ljusets värme. I Norge har man utvecklat en ljus-
lykta för detta ändamål. Man måste köpa speciella 
ljus för den. SGSF har några lyktor till salu, förfråg-
ningar: harriet.meinander@gmail.com. 

Kom med och sprid Fredsljuset, det är redan en 
tradition hos oss.

För det till din granne, vän, egen jul, närbutik, 
gudförälder, ditt gudbarn, ett evenemang som du 
deltar i under jultiden!

Anmälningar till och mera information ger tuija.
arvola@gmail.com

samt SGSF-hemsidor: www.partiokillat.fi och 
facebook: Partiokillat

Betlehems Fredsljus anländer igen 
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Hallituksen ko-
kouksen jälkeen kil-
lan tiedottaja Nanna 
Katavisto oli kutsu-
nut kiltalaisia kotiin-
sa tutustumaan Pyhä 
Yrjö ja lohikäärme 
-kokoelmaansa. Esi-
neitä on lähes 300, 
kuvia ja kortteja noin 
tuhat. Kokoelman 
ensimmäinen esine 
on vuodelta 1978. 
Esineet ovat kaikkial-
ta maailmasta.

Mukana oli kym-
menkunta kiltalaista, 
kiitos käynnistä!

Kiltapäivät - Gilledagarna

Fellowship Day Pyhän Yrjön seurassa

Puppe Palermaa toi emännälle upean sinisen kynttilän. Kuva Juha Kosonen.

Tulevaa -
På kommande 2020

Ihan rauhassa -teemalla tervetuloa Kilta-
päiville ja vuosikokoukseen 21.-22.3. Hä-
meenlinnan seudulle.
Kokoonnumme jälleen pohtimaan kil-
ta-asioita, saamaan ideoita, tutustumaan 
uusiin kiltalaisiin. KIltapäivät ovat mah-
dollisuus moneen. Sunnuntaina pidetään 
SPYP:n vuosikokous.
Tulkaa mukaan!
Tarkat tiedot seuraavassa lehdessä ja koti-
sivuilla.

Fred och fröjd
Välkomna till Gilledagarna och årsmötet 
21-22.3 i Tavastehustrakten. 
Vi samlas igen för att dryfta gille-ärenden, 
få idéer, lära känna nya gillemedlemmar. 
Gilledagarna är en möjlighet till mycket. På 
söndagen hålls SGSF:s årsmöte.
Kom med!
Närmare information i nästa tidning och på 
hemsidorna.
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Maailmankonferenssin 
kokoontuu 29. kerran 17.-
22.8. 

Suojelijoina toimivat Es-
panjan kuningas Felipe ja 
kuningatar Letizia. Keskus-
paikkana on Melia Avenida 
America-hotelli.

Konferenssin teema on: 
kasvu, hauskanpito, ystä-
vyys, palvelu, seikkailu ja 
monimuotoisuus.

Konferenssimaksut ho-
telleineen 849€-998€.

Suomella on konferens-
sissa 4 virallista edustajaa, 
mutta mukaan mahtuu 
muitakin osallistujia. Bre-
menin Eurooppakonferen-
sissa suomalaisia oli lähes 
20.

Lisätietoja seuraavissa 
lehdissä sekä kotisivuilla: 
partiokillat.fi tai isgf.org 

SPYP ei järjestä yhteis-
matkaa, mutta autamme 
muutoin kaikin tavoin.

Vinkki: lennot kannattaa 
varata heti, kun olet ilmoit-
tautunut.

ISGF:n Maailmankonferenssi Madridissa

ISGF:s Världskonferens i Madrid
Världskonferensen sammankommer för 29 gån-

gen. Madrid är värdstad 17-22.8.
Spaniens kung Felipe och drottning Letizia funge-

rar som beskyddare. Melia Avenida America hotel-
let är centralplatsen. 

Konferensens tema är: tillväxt, att ha roligt, väns-
kap, service, äventyr och diversitet.

Priset för konferensen inklusive hotellet är 849€-
998€.

Finland har 4 officiella representanter på konfe-
rensen, men andra deltagare ryms med. 

På Europakonferensen i Bremen deltog nästan 20 
finländare.

Mera information i de följande tidningarna samt 
på hemsidorna: partiokillat.fi eller isgf.org.

SGSF ordnar ingen gemensam resa, men vi hjäl-
per annars efter bästa förmåga.

En vink: beställ flyget genast då du anmält dig.

Uudet kotisivut: partiokillat.fi
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Tällaisia uutisia oli kesäkuun uutiskirjeessä.
Uutisia ei ollut Tanskasta, Islannista eikä Liettuas-

ta.
Suomen uutiset perustuivat Pyhä Yrjänän tekstei-

hin eikä niitä tässä kerrata.

Uutisia Norjasta

Kiltamatka Keniaan 
14 innokasta kiltajäsentä matkusti Keniaan viet-

tämään Muistelemispäivää/ perustajanpäivää 
(Thinking Day/ Founder’s Day). Matkan johtajana 
ja oppaana toimi Peter Kimita, joka on ollut piirin 
puheenjohtaja Nyerissä ja varapuheenjohtaja Kenia 
partiolaisissa. Ryhmä vieraili Embun partiokeskuk-
sessa, Nyerissä paikallisessa lastenkodissa, jossa oli 
0-3 kuukauden ikäisiä lapsia sekä Nyerin ulkopuolel-
la olevassa Pigeon Park-leiripaikassa. Lisäksi ryhmä 
vieraili Kenian suurimmalla kahviplantaasilla, Hill 
Farm ja pienemmällä maatilalla. 

Muistelemispäivää/perustajanpäivää vietetään 
Keniassa aina lauantaina lähimpänä 22.2., jotta 
mahdollisimman moni partiolainen muualta Ke-
niasta pääsee mukaan Paxtuun. Paxtu on paikka, 
jossa B-P vietti aikaansa ja jonne hänet on haudat-
tu.  Varhain aamulla 23.2 partiolaiset kerääntyivät 
lipunnostoon ja paraatiin. Paikalla oli partiolaisia 
USA:sta sekä Keniasta, yhteensä 10 000 henkeä. 
Kulkue liikkui puhallinorkestereineen ja laulaen Pa-
xtusta Pyhän Pietarin kirkon hautausmaalle, missä 
pidettiin suuri seremonia ja laskettiin seppeleet 
Lady ja Lordi Baden-Powellin haudalle. Norjan ryh-
mäkin laski seppeleensä. 

Muistelemispäivän jälkeen ryhmä teki safarimat-
koja kansallis- ja eläinpuistoon, Ol Pejeta Conser-
vancy, joka on päiväntasaajalla. Sieltä matka jatkui 
Lake Naivashan kautta Nairobiin. Nairobissa ryhmä 
vieraili Karen Blixenin museossa, helmitehtaassa, 

Pyhän Johanneksen lukiossa, Pyhän Monikan las-
tentarhassa sekä turvatalossa (kriisikeskus tytöille, 
jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää). 

Koko kiltamatka oli suuri elämys.

Finnskogen – retki ja kulttuuria
Kesäkuussa 14 innokasta kiltajäsentä suuntasi 

legendaariselle Finnskogen(Suomimetsä)-alueelle. 
Nimi tulee siitä, että varsinkin 1500-luvun lopulla 
suomalaisia muutti Suomen sisämaasta tälle alueel-
le. Ryhmä asui Mattilan tilalla ja sai siellä tietoa 
Finnskogenin historiasta ja kulttuurista sekä kasvis-
tosta. Finnskogenissa on viitoitettuja kiertopolku-
ja, jotka vievät Suomi-torpasta toiselle molemmin 
puolin Norjan-Ruotsirajan. Ryhmä vaelsi muutaman 
reitin tai osan sellaisesta viiden päivän matkallaan.

Ruotsista

Kiltakokous/kiltakäräjät 2019
Kiltakokous pidettiin kesäkuussa Karlstadissa, jos-

sa valittiin valtakunnan kiltahallitus, suurin osa valit-
tiin uudestaan, yksi uusi jäsen. Kokouksessa eniten 
keskustelua herättänyt aihe oli Rauhantulirahasto. 
Rahastoon ei ole tullut niin paljon rahaa kuin odo-
tettiin ja hakemuksia on tullut niin paljon, että hal-
litus päätti olla jakamatta rahaa tänä vuonna. Sen 
sijaan päätettiin lakkauttaa Rauhantulirahasto. 

Toinen kiinnostava kysymys oli, kuinka monta ker-
taa vuodessa ”Gillescouten”-lehteä pitää ilmestyä. 
Muutama vuosi sitten oli päätetty vähentää leh-
den julkaisuja neljästä kahteen. Päätettiin perustaa 
työryhmä, joka selvittää taloudellisia ja käytännön 
mahdollisuuksia palata neljään.

Muita asioita: Seuraava Kiltavaellus tehdään De-
gebergassa Skånessa 26-30.8 2020.

Seuraava/t kiltakokous/käräjät pidetään Skövdes-
sä.

Yhteenvedon laati
Viveca Ståhlstöm

kv-sihteeri

Nordic-Baltic Sub Regionin uutisia

Alueen muodostavat Pohjoismaat 
sekä Liettua ja se julkaisee uutiskir-
jeen muutaman kerran vuodessa. 
Kaikki alueen maat toimittavat siihen 
uutisiaan ja tapahtumiaan.
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Osta
kiltakynä tai

-kynttilä!
Joko omaksi
tai lahjaksi!

Hanki tyylikäs SPYP:n logolla 
varustettu KYNÄ, jossa pieni 
lamppu.
Hinta 3 € + postikulut.

Kaunis ja tasaisesti palava
KILTAKYNTTILÄ.
Hinta 5€ ja postikulut

Tilaa:
harriet.meinander@gmail.com
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Matkaeväs
loppuvuodelle

Tänäänkin sinulla on valta
Rakentaa tai tuhota.
Kuunnella tai väheksyä.    
Rohkaista tai masentaa.
Rohkaista tai masentaa.
Ymmärtää tai hämmentää.
Ojentaa käsi tai kääntyä pois.
Onnitella tai arvostella.
Toivoa tai pelätä.
Toimia tai olla hiljaa.

Olen mennyt
kotiin

Seppo Rantanen
Saveskilta
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Kiltamestari Juuso Kosonen vieraili Turun Pyhän 
Yrjänän killassa. Nuotiolla oli suuri joukko kilta-
laisia ja paljon puhuttiin. Hän sai mukaansa killan 
35-vuotishistoriikin, jonka nimi otsikossa.

Se julkaistiin vuonna 2017 Suomen Partiomuse-
on julkaisuissa.  Kirjoittaja on kiltamestari Olli ”Opi” 
Koskela. Mielenkiintoisia tarinoita niin TPYK:sta 
kuin SPYP:sta.

Tiesitkö muuten, että SPYP:n valtakunnankiltan-
mestarina toimi 1959-1965 todellinen partioper-
soona Pöpö eli Verneri Louhivuori?

Historiikkia voi tilata museosta partiomuseo@
partio.fi

Ota niist’ sit’ selvää?

Suomen Partiolaiset on uudistamassa peruskirjaa.
Lisätietoja: partio.fi/arvokeskustelu eli
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/arvokeskustelu/ 
kohdasta uuden peruskirjan luonnos.

Peruskirjauudistus meneillään

Killan uudet kotisivut löytyvät

partiokillat.fi
Sivut ovat selkeät ja noudattavat partio.fi-linjaa.

Sivuista tullut niin kehuja kuin negatiivistakin palautetta!

Sivut ovat myös kiltojen käytössä. Kertokaa menneistä tapahtumista.
Markkinoikaa sellaisia, joihin muutkin voivat ottaa osaa.

Materiaalin voi toimittaa tiedottajalle: nanna.katavisto@kolumbus.fi

Tervetuloa mukaan tekemään yhteisiä sivujamme.

Kokeile uusia kotisivuja!
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Kohti joulunaikaa ja uutta vuotta

”Jos arjen pikku tähtiä
jakaa pitkin vuotta,

ei joulutaivaan
kirkkain tähti

loista silloin suotta.”

ON AIKA KIITTÄÄ
kiltalaisia ja kiltoja sekä

hallitusta että lehden
taittajaa Merjaa

mukavasta
yhteistyöstä.

Monenlaista toi vuosi
tullessaan. Osa saa
jäädä menneeseen,

osasta voi ammentaa
tulevaan.

Kuva: Nanna Katavisto


