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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 marraskuun puolivälissä. 
Materiaali päätoimittajalle 15.10. 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 november. 
Material före 15.10. Tack!
nanna.katavisto@kolumbus.fi.

Kannen kuva/Pärmbild:
Nanna Katavisto: 
Osallistujat komeassa Bremenin raatihuoneessa.
Deltagarna i Bremens ståtliga rådhus.
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Kiltamestarin kirje
Gillemästarens brev
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Sommaren gick, förhoppningsvis bra för er alla. När 
ni nu håller St. Göran tidningen i er hand är hösten 
och gilleaktiviteterna redan i full gång.
För 14 finländska gillemedlemmar blev sommarslu-
tet en oförglömlig upplevelse av Europa-regionens 
konferens i hansestaden Bremen, Tyskland. Kon-
ferensens tema var ”Diversitet” (på tyska Vielfalt), 
vilket också var det övergripande temat på en work-
shop. Förutom det egentliga konferensprogrammet 
inbjöds vi till Bremens fina, gamla stadshus och en 
guidad rundtur i den medeltida gamla staden. Des-
sutom ingick en heldagsutflykt med olika besöks-
alternativ i Bremerhaven. Nanna Katavisto ger en 
mera detaljerad rapport på finska om själva konfe-
rensen.
Viktigast med gillerörelsens internationella konfe-
renser och möten är ändå att träffa gamla och få 
nya vänner. Där känner man att vi är en viktig del av 
en stor gemenskap och får nya idéer för den egna 
verksamheten.
Efter fyra dagar i Bremen reste en dryg busslast del-
tagare på efterkonferenstur till en annan hansestad, 
Lüneburg. För de flesta av oss var staden tidigare 
helt okänd. Under medeltiden upplevde staden en 
storhetstid på grund av en stor saltfyndighet. Det-
ta ”vita guld” exporterades via hansan främst till 
östersjöländerna, och gjorde stadens elit stormrik. 
Lüneburg har skonats från bombningar och stadens 
centrum är en pärla, i huvudsak som under 1600-ta-
let. – I programmet ingick också en tur i häst” Kut-
sche” över Lüneburger Heide i vacker ljungblom-
ning, en liten tur med en gammal salttransportbåt 
samt en eftermiddagskryssning på floden Elbe och 
en sidokanal (båthissen med en höjdskillnad på 38 
m var tyvärr ur bruk så den blev oprövad). – Innan 
hemresan var det ännu tid för en kort hop on – hop 
off tur i en tredje hansestad, Hamburg.
Gemensamt för scout- och gillerörelsen, hansan 
och stadsmusikanterna i Bremen är att diversitet 
och samarbete skapar styrka för alla parter!
Med önskan om ett givande gilleår för alla!

Harriet ”Haje” Meinander

Bästa Gillemedlemmar!

Hyvät kiltalaiset!
Toivottavasti kesä sujui hyvin. Nyt syksy ja kilta-akti-
viteetit ovat täydessä vauhdissa.
Neljätoista suomalaista kiltalaista sai unohtumat-
tomia kokemuksia hansakaupunki Bremenissä, 
Saksassa Eurooppa-konferensissa. Teemana oli mo-
ninaisuus, jota toteutettiin työpajassa. Konferens-
siohjelman lisäksi kävimme vanhassa raatihuonees-
sa sekä osallistuimme oppaan johdolla kierrokseen 
vanhassa kaupungissa, osalla suomenkielinen opas. 
Lisäksi teimme päiväretken Bremerhaveniin.
Konferenssin jälkeen matka vei bussillisen osallistu-
jia Lüneburgin nummille.
Useimmille meistä Lüneburg oli uusi tuttavuus. Val-
koista kultaa eli suolaa kuljetettiin Itämeren mai-
hin ja kaupunki rikastui. Kaupunki säästyi pommi-
tuksilta ja keskusta on varsinainen helmi, pääosin 
1600-luvulta. Pääsimme nummille hevosajelulle, 
kanervat kukkivat kauniisti. Teimme myös pienen 
retken suolaa kuljettaneella aluksella sekä iltapäivä-
risteilyn Elbellä sekä sivukanavalla. Valitettavasti 38 
metriä korkea laivahissi ei ollut toiminnassa, joten 
se kokeilu jäi.
Ennen kotimatkaa teimme Hop on-Hop-off -kierto-
ajelun kolmannessa hansakaupungissa, Hampuris-
sa.
Partiolaisten ja kiltalaisten monimuotoisuus toteu-
tui monella tavalla ohjelmassa.
Yhteistyö luo voimaa kaikille osapuolille.
Antoisaa kiltavuotta kaikille! 

Harriet ”Haje” Meinander
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Hansa-kaupungin tunnelmissa                                               
ISGF:n Euroopan konferenssi
Bremenissä 21.-25.8.

Piissana-patsas
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180 osallistujaa 23 maasta juhli 10:ttä Euroopan 
konferenssia. Tunnelma oli leppoisa.
Teemana oli moninaisuus.  Suomesta meitä oli va-
jaa parikymmentä kiltalaista.

Stadtmusikanten johdatti
meidät konferenssiin

Avajaisia vietettiin Bremenin kongressikeskuksen 
Borgward-salissa. Partiolaisten lippuparaati aloitti 
tapahtuman. Sama paikallinen partioryhmä ilahdut-
ti meitä musiikillaan useamman kerran illan ja koko 
konferenssin aikana. Joukko oli kirjava, pikkupartio-
laisista aikuisiin johtajiin. 
ISGF:n maailmankomiteaa edusti Runar Bakke, 
joka muistutti Euroopan alueen vahvuudesta koko 
järjestössä. Eurooppa on avainasemassa, kun jär-
jestön tulevaisuutta pohditaan. Samat kysymykset 
pohdituttavat kaikkialla: kuinka voimme houkutella 
mukaan uusia, nuoria ihmisiä jäseniksi. Suuri kysy-
mys on myös, onko mahdollista kasvattaa henkilö-

Siirtolaisuusmuseo Bremerhavenissa.

kuntaa. Hän myös lainasi JF Kennedyn ajatusta: Älä 
kysy, mitä maasi voi tehdä sinulle, vaan kysy, mitä 
sinä voit tehdä maallesi. Tämä ajatus sopii myös kil-
taliikkeeseen.
Illan kohokohta olivat Stadtmusikanten eli kaupun-
gin soittajat, jotka ovat aasi, kissa, koira ja kukko. 
Tämä symboli löytyy Bremenistä monessa paikassa. 
Upein on pronssinen patsas raatihuoneen kulmalla.
Lavalla pöydän takana istui Euroopan komitea mei-
dän Doris Stockmannimme johdolla.
Jokainen päivä alkoi ajatuksella ja torstaina niistä 
siirryttiin työpajaan. Saksalaisen tehokkaasti kävim-
me kukin neljä keskustelua pienryhmissä tunnissa.
Teemat liittyivät koko konferenssin teemaan Moni-
naisuus: integraatio ( integration), sukupuoli(gen-
der), uskonto( religion), mukaan ottaminen( con-
clusion), ja tiedonkulku( communication). Tuloksia 
kuvattiin niin kuvin ja sanoin. Monissa keskusteluis-
sa todettiin, että yhdessä tekeminen ja yhteistyö 
ovat avainasemassa. Uutta ei myöskään ollut se, 
kuinka kaikki me partiolaiset voimme toimia yhdes-
sä sukupuolesta tai uskonnosta riippumatta.
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Vanhan raatihuoneen loistoa
Iltapäivällä kävelimme vanhaan kaupunkiin kaupun-
gin vastaanotolle. Upea sali kauniine kattoineen ja 
parvekkeineen tarjosi hienot puitteet.
Entinen kaupunginjohtaja Scherf, todella pitkä mies 
ja myös partiolainen, johdatti meidän valtuusto-
saliin, joka muistutti meren läheisyydestä. Katosta 
riippui 7 upeaa, suurta purjelaivaa. Scherf kertoi 
mielenkiintoisia tarinoita menneisyydestä.
Sali tarjosi minulle yllätyksen. Seinältä löytyi miek-
kavalasmaalaus, josta otin kuvan kokoelmaani. 
Miekkavalas oli aikoinaan eksynyt mereltä jokea 
pitkin syvälle sisämaahan.
Raatihuoneentori muistutti sekin hansakaupan 
ajoista; mahtavia, koristeluja, rakennuksia monine 
yksityiskohtineen.

Jurtan tunnelmaa
Yksi saksalaisten partiolaisten tunnusmerkki on 
musta teltta, jurtta, jota näkee niin pienenä kuin 
suurena. Yksi kiltalainen oli tuonut oman jurttansa 

Suomen delegaatio: Harriet Meinander, Vici Ståhlström ja Liv Aure-Olli. Kameran takana neljäs edus-
taja Nanna Katavisto. 

hotellin edessä olevaan puistoon. Se palveli niin ko-
kouksissa kuin lauluilloissa.

NBSR:n tapaaminen
Nordic Baltic Sub Region kokoontui myös jurtassa. 
Virallisia osallistujia olivat kunkin maan kiltamestari 
ja kansainvälinen sihteeri, meillä varakiltamestari 
Harriet Meinander ja Viveca Ståhlström. Muitakin 
meitä oli paikalla, mutta, kun muut pohjoismaiset 
edustajat puhuivat omaa kieltään, keskustelua oli 
vaikea seurata. Liikenteen melu vielä lisäsi tuskaa. 
Tämä kokous ei ole päättävä elin, mutta monia 
asioita oli listalla.

Päiväretkelle Bremerhaveniin
eli Bremenin satamaan
Weser-joen rannalta on 50 kilometriä kaupungin sa-
tamaan, joka tarjosi meille upeita kokemuksia. Saat-
toi valita Merimuseon, sukellusveneen, ilmastota-
lon tai Siirtolaisuustalon, viime mainitut museoita.
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Saksalaiset tunnetaan mustista jurtistaan.

Siirtolaisuustalo oli toteutettu hyvin autenttisesti. 
Infon jälkeen siirryimme laiturille veden äärelle. Sii-
tä halki arkiston, joka oli täynnä korttilaatikoita, jois-
ta löytyi jokainen lähtijä ja palaaja. Kortteja oli mil-
joonia! Sitten kävelimme laivasiltaa pitkin laivaan.
Astelimme laivan käytävälle, jolta löytyivät majoi-
tustilat kolmannen luokan ahtaudesta ensimmäisen 
luokan parhaisiin hytteihin. Tuttua lienee meille kai-
kille, että tasoero oli huikea.
Amerikka oli miljoonien tavoite. Selvisin Ellis Islan-
din kysymyksistä, joita oli 28 ja vastausaikaa 5 se-
kuntia per kysymys. Selvisin testistä. Ja pääsin maa-
han!
Olen käynyt maailmalla kymmenissä museoissa, 
tämä oli yksi parhaita.
Konferenssiin kuuluneen ohjelman jälkeen jokainen 
päätyi omille teilleen. Minä otin satamaristeilyn, 
näimme kaikki lahdet ja valtavan kokoisia rahtialuk-
sia. Yksi niistä toi kerralla 10000 autoa Etelä-Ko-
reasta. Meidän veneemme oli kuin kirppu alusten 
rinnalla.
Koko konferenssin ajan oli helle. Niinpä Bremerha-
venissa moni päätyi kävelykadun jäätelöbaareihin; 
annokset olivat valtavia ja ihania.

Retkipäivä oli onnistunut, Bremerhaveniin voisi pa-
lata.
Päivällisen jälkeen moni päätyi jurttaan laulamaan 
saksalaisia partiolauluja.

Sopuisa kokous

Lauantai oli varattu kokoukselle ja kiltamaiden esit-
telyille. Moni maa esittäytyi toiminnallaan. Meillä 
oli kuvashow, joka kertoi sekä killasta että Suomes-
ta. Monilla killoilla on upeita kehitysyhteistyö- ja 
muita projekteja. Nyt on SPYP:n aika siirtyä tälle 
saralle.
Kokousta johti napakasti englantilainen kiltalainen, 
Jane Wardropper.
Aika vähällä keskustelulla asiat tulivat hyväksytyiksi. 
Vain Espanjan esittämistä, monista ehdotuksista ää-
nestettiin. Osan he vetivät pois jo ennen käsittelyä. 
Yksi Espanjan ehdotuksista oli muuttaa komitean  
valintatapaa, mutta nykyinen koettiin parhaaksi. 
Vaara olisi ollut, että samalta alueelta on useampi 
edustaja eli tasapuolisuus jäisi. Nyt kukin alue valit-
see oman edustajansa.
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Suomalais-virolaista kiltayhteistyötä: Valdik Kask, Harriet Meinander, Doris Stockman, Eila Alanko ja 
Viveca Ståhlström.

Jäsenten ikääntyminen huolestuttaa kaikkialla. Aika 
iäkästä oli tämänkin konferenssin osallistujajoukko.
ISGF:n Euroopan alueen toimintasuunnitelmaan 
kaivattiin lisää konkretiaa, mutta todettiin myös, 
että kussakin maassa killat vastaavat toiminnasta ja 
Euroopan komitea antaa vain suuntaviivoja.
Uusi Euroopan komitea esiteltiin. Komiteassa on 
kaksi nuorta naista Portugalista ja Ruotsista sekä 
kaksi vanhempaa herraa Itävallasta ja Belgiasta, 
viime mainittu Pierre Decoene toimii komitean ja 
siten Euroopan alueen puheenjohtajana.
Meidän Dodomme puheenjohtajakausi päättyi ja 
hän sai monia kiitoksia.
Kiltalippu siirtyi seuraaville järjestäjille eli tanskalai-
sille.
Konferenssista vastasi 10 saksalaisen killan joukko. 
Päättäjäisissä annoimme kullekin killalle kynttilän 
toivein, että siinä palaa myöhemmin Betlehemin 
Rauhantuli. Myös Dodo sai meiltä pienen muiston.
Viihdyimme Bremenissä!
Tapaamisiin Maailmankonferenssissa Madridissa 
17,-22.8.2020, Nordic-Baltic-tapaamisessa Islannis-
sa 2021 sekä Euroopan konferenssissa Tanskassa 
2022.

Kuvat ja teksti:
Nanna Katavisto
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Tunnelmakuvia konferenssin jälkeen tehdyltä matkalta
Några bilder från efterkonferensturen

Kuvat/bilder:
Harriet Meinander

Blick över den gamla idylliska flodhamnen i Lüneburg
Näkymä vanhasta idyllisestä jokisatamasta Lüneburgissa

Vi såg men fick inte prova på att 
åka i den 38 m höga fartygshissen.

Näimme, mutta emme päässeet 
kokeilemaan 38 m korkeaa laiva-
hissiä.

Ljungen blommar skönt på 
Lüneburger Heide.
Kanerva kukkii kauniisti 
Lüneburgin nummella.
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Kilta johtajatulilla

Alexander Stubb otti yleisönsä
Suomen Partiolaisten johtajatulilla

Euroopan Investointipankin varapääjohtaja Alexan-
der Stubb avasi Suomen  3. Johtajatulet vauhdik-
kaalla, mutta suoraan asiaan menevällä puheen-
vuorolla itsensä johtamisesta ja muutoksesta. 
Suomen entinen pääministeri ja valtiovarainminis-
teri jos kuka tietää, millaista on johtaa maata, kun 
oma habitus ja persoona asetetaan kyseenalaiseksi. 
Itseironiaa riitti.
¬- Varmaan alun perin mua pyydettiin puhumaan 
prosenttiluvuista, mutta jätin ne kokonaan väliin. 
Yhden jutun m kuitenkin lupasin, nää shortsit, kos-
ka partiolaisilla on nää aina päällä. Jälkikäteen löy-
dyn varmaan jostakin täältä tikkatauluna.
No, kun Stubb oli lavalla, tuli tietysti pointtia, joissa 
avaus liikkuisi: 1) mielenhallinta, 2) kehon hallinta ja 
3) käytäntö, miten saa muutoksen aikaan. Stubb ke-
hotti kuulijoita kuuntelemaan häntä kuin ”hörhön 
horinaa”, koska jokainen ihminen on epätäydelli-
nen, hänkin.

¬- Täydellisyyden tavoittelu on ihan hyvä juttu, mut-
ta siinä emme tule koskaan onnistumaan. Tavoit-
teenani on tökkäistä teitä johonkin tiettyyn suun-
taan, muutokseen, joka teistä tuntuu hyvältä. Ei 
ole yhtä oikeaa tai väärää tapaa muuttua tai tehdä, 
sanoi Stubb.

Treenaa mieltä
Alexander Stubbin mielestä muutos lähtee liikkeelle 
mielen ja kehon hallinnasta sekä niiden hallintaan 
liittyvistä rutiineista. Kyse on sellaisista tavoista ja 
rutiineista, jotka tulevat miettimättä.
- Ensimmäinen pointti on mieli. On erittäin tärkeää, 
että jokainen meistä treenaa mieltä koko ajan. Jotta 
mieltä pystyy treenaamaan, saamaan uusia impuls-
seja, vaaditaan avoimuutta, uteliaisuutta ja taiste-
lua kyynisyyttä vastaan.
Tässä ajassa tieto liikkuu tavattoman nopeasti, mut-
ta ihminen lokeroituu Stubbin mielestä yhtä enem-
män. Sosiaalisessa mediassa on vastustajia ja kave-
reita.

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb kehotti kuulijoita olemaan itselle armolli-
nen, vaikka muutosta haluaisi tavoitellakin.
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- Blokkaamme pois ne, joiden ajatuksista emme 
tykkää ja fanitamme niitä, joista tykkäämme. Ja 
tämä tapahtuu hyvin helposti. Peräänkuuluttaisin 
sitä, että nopeasti muuttuvassa maailmassa olisim-
me avoimia uusille impulsseille. Ne voivat olla juttu-
ja, joista emme tykkää. Voin sanoa, että en tykkää 
brexitistä, enkä hirveästi Donald Trumpiakaan fani-
ta. Mutta vaikka joku on eri mieltä kuin minä, se ei 
voi olla lähtökohta sille, että mä vihaan tätä tyyppiä.
Mieltä treenataan Alexander Stubbin mielestä luke-
malla, kuuntelemalla, keskustelemalla ja saamalla 
impulsseja ympäri maailmaa.
- Pitäkää mieli avoimena. Älkää koskaan kyynistykö.

Ihan sama,  miltä näytät
Toisena ponttina Alexander Stubb sanoi, että on ai-
van sama, miltä keho näyttää. Tärkeintä on, miltä 
itsestä tuntuu.
- Onko energiaa, onko väsynyt. Onko kelju olo. Onko 
kipeä, onko terve. Ihan sama, miltä keho näyttää.
Jotta kehon hallinta onnistuisi, tarvitaan Stubbin 
mielestä riittävästi unta.
- Älkää koskaan väheksykö unen merkitystä. Olen 
itse kahdeksan tunnin nukkuja. Uni on yksi tärkeim-
mistä asioista, jonka keholla voi antaa.

Kehoa hallitaan myös oikealla
ravinnolla
- Elämme onnellista aika, että meillä suomalaisilla 
ei ole ravinnosta pulaa – ei edes täällä metsässä. 

Asta Häyrynen 
paistoi koko lau-
antaipäivän let-
tuja. Hän pelasti 
SPYP:en toimin-
nan Johtajatulil-
la.

Mutta kannattaa miettiä, mitä syö. Ei siitä näkökul-
masta, mitä tämä tekee painolleni, vaan siitä näkö-
kulmasta, mitä tämä tekee tavalla tai toisella mun 
energiatasolle, sanoi Stubb.

Myös liikunta auttaa
kehon hallinnassa
- Ei tarvitse olla minun kaltaiseni hullu, joka polkee 
täältä kotiin. Ja joka ei tee sitä ekohengessä, vaan 
kuntoillakseen. Se on ihan dorkaa. Jokainen löytää 
oman tavan liikkua. Se voi olla hyötyliikuntaa – kä-
velemistä, pyöräilyä, tanssia – ihan mitä tahansa. 
Riittää, että kropalla on hyvä olla.
Alexander Stubb moitti myös erilaisia painonpudo-
tusohjelmia, joissa remutaan menemään hampaat 
irvessä.
- Ja ei aina ole hyviä hetkiä. Olkaa itsellenne myös 
armollisia.

Vähemmän rutiineja
Alexander Stubb kehotti kuulijoitaan pitämään yh-
den päivän tarkkaa päiväkirjaa rutiineista. Rutiinit 
pitää vielä jaotella huonoihin, neutraaleihin ja hy-
viin.
- Näin tekemällä pääsette miettimään, miten teidän 
päivänne rakentuvat. Mietitte tarkasti päivänne ru-
tiinit, ja ilman morkkista. Tosiasia on se, että rutiinit 
muodostuvat useista pienistä asioista, jotka ovat 
osa teitä.
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Rutiineja eivät ole Stubbin mielestä päätökset syö-
dä suklaata tai tehdä elämänmuutos.
- Näin ei kuitenkaan tapahdu, koska elämästä tulee 
rutiini pienten asioiden kautta. Ja korostan tässä 
sitä, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä. Kun 
mietitte näitä asioita, huomaatte kokonaisuuden.
Rutiineja tarvitaan. Stubb sanoo olevansa itse tark-
ka kalenterinsa kanssa. Hän suunnittelee päivät, 
tunnit ja viikot.
¬- Tavoitteenani on saada myös kahdeksan tuntia 
yöunta, tehdä kahdeksan tuntia töitä tehokkaasti 
ja viettää kahdeksan tuntia vapaa-aikaa. No miten 
usein tämä toteutuu? Ei juuri koskaan. Mutta ihan 
hyvä tavoite.
Stubb myös pyrkii päivän aikana kuntoilemaan tun-
nin, lukemaan kirjaa tunnin ja olemaan sosiaalises-
sa mediassa tunnin.
- Tässä viimeisessä olen todella epäonnistunut.
Myös harjoitus- ja ruokapäiväkirjojen pitäminen 
auttaa Stubbia elämän hallinnassa.
- Tätä kautta voi oikeasti miettiä, mitä tuli tehtyä ja 
onko kaikki hyödyllistä.
Puheenvuoronsa lopuksi Alexander Stubb kehotti 
kuulijoita olemaan itselleen armollisia. Kukaan ei 
ole täydellinen. Morkkistakaan ei saa epäonnistu-
misista ottaa, koska kaikki päivät eivät ole samanlai-
sia. Tulevaisuudessa, kun biologia ja teknologia ta-
valla tai toiselle yhdistyvät, mullistaa se maailman.
- Mitä vähemmän rutiineja tulevaisuudessa tarvit-
see tehdä, sitä enemmän korostuu vain yksi asia: 
empatia. Tänään on hyvin helppo olla yhteydessä 

maailmaan, mutta miksi on niin vaikea olla yhtey-
dessä läheisiin, kysyi Euroopan investointipankin 
varapääjohtaja Alexander Stubb.

SPYP avasi uudet kotisivut
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokiltojen teltalla leiri-
suoralla kävi kuhina lähes koko Johtajatulien ajan. 
Syykin oli hyvin yksinkertainen. Asta Häyrynen pais-
toi niin hyviä lettuja, ettei niitä voinut ohittaa.
Teltalla käytiin myös kysymässä, mikä ihmeen 
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat. Tähän valta-
kunnankiltamestari Juha Kososella ja sihteeri Hele 
Ali-Löytyllä oli antaa osoitelappu SPYP:en uusille 
kotisivuille, jotka avautuivat sopivasti Johtajatulille. 
partiokillat.fi on tullut jäädäkseen. 
Partiokiltojen vierailu Johtajatulilla onnistui odotus-
ten mukaisesti. Miestä oltiin kiinnostuneita ja saim-
me kontakteja ympäri maata. Kävijöitä kuunnellessa 
tuli tunne, että meistä oltiin aidosti kiinnostuneita. 
Myös uudet kotisivut saivat heti kiitosta. Tästä on 
hyvä jatkaa.
Uusia kiltoja on suunnitteilla Akaaseen, Hämeen-
linnaan ja Lahteen. Hämeenlinnassa Jaarlin Poikien 
lippukuntakilta sai tehtäväkseen miettiä, josko se 
liittyisi SPYP:en jäseneksi. 
Suomen Partiolaisten Johtajatulet kokosi yli 3000 
osanottajaa, joista yli 500 oli partiotapahtumassa 
mukana ensimmäistä kertaa. 

Kuvat ja teksti:
Juha Kosonen

SPYP:en teltta keräsi kiinnostuneita.
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Kilta-asu uusiksi?
Hyvä jäsen, vaikuta, millainen on killan uusi asu!
Partioasu yhdistää, se kertoo, mihin kuulut. Meillä on ollut käytössä t- paitoja, pikeepaitoja sekä 
collegepuseroita. Varasto alkaa olla tyhjä, joten pohdimme uusia vaihtoehtoja.

Ota kantaa, millainen asu toimii parhaiten.
• T-paita, perusmalli, killan logo
• Pikeepaita, perusmalli, killan logo
• Collegepusero
• Collegetakki, vetoketjullinen
• Fleece tai muu liivi, hihaton
• Muu, mikä?

Kaikissa vaihtoehdoissa hinta määräytyy painoksen mukaan.
Mihin päädymmekin, asua/asuja tarjotaan ennakkotilattavaksi uusien kotisivujen ja lehden 
kautta.

Lähetä viesti valinnastasi syyskuun loppuun mennessä nanna.katavisto@ kolumbus.fi
Kiitos!

Bästa medlem 
Påverka, hurudant gillets nya plagg är? 
Scoutdräkten förenar, den visar vart du hör. Vi har haft t-skjortor, pikéblusar och collegejumprar.
Lagret börjar sina och vi överväger nya alternativ.

Tag ställning till vilket plagg som fungerar bäst.
• T-skjorta, grundmodell, gillets logo
• Pikéblus, grundmodell, gillets logo
• Collegejumper
• Collegetröja med dragked
• Fleece- eller annan väst, ärmlös
• Annat, vad?

För alla alternativ blir priset beroende av storleken på beställningen.
Vad som än besluts kommer plaggen att erbjudas till beställning via de nya hemsidorna och via 
tidningen.

Skicka ett meddelande om ditt val till nanna.katavisto@kolumbus.fi

Postimerkkipankki - Frimärksbanken
On aika kiittää lämpimästi Aaro Makkosta. 50 vuotta yhteyshenkilö-
nä on pitkä aika ja Aaro paneutui tehtäväänsä todella hienosti. Nyt 
toivotamme Sinulle leppoisia eläkepäiviä. SPYP on suurkiitollinen 
panoksestasi!
Hallitus päätti uudesta yhteyshenkilöstä juuri ennen lehden ilmesty-
mistä.  Ilmoitamme siitä kotisivuilla.
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Harvoin tulee loma niin otolli-
seen paikkaan kuin nyt. Takana 
kiihkeä, osin vaikeakin talvi ja ke-
vät. Mediayhtiömme arkea muu-
tetaan nyt vahvoin vedoin, eikä 
esimies voi seistä nörttinä joukon 
häntäpäässä. On otettava kantaa, 
on oltava esimerkki. Otetaanpas 
digiloikka. Nyt sinä poika muutut.
Ajaessani Hämeen Partiopiirin 
Ilves-piirileirille, tuntui, kuin oli-
sin ajanut pulloon. Normiarki jäi 
taakse, enkä metsän hiljaisuu-
dessa vielä tiennyt, mikä minua 
odotti. Evolla oli työleiri täydessä 
touhussa. Liian vähän porukkaa 
tekemässä liian paljon. Onneksi 
oli mukana nuortakin porukkaa 
opettelemassa, miltä leirikylän 
pystyttäminen tuntuu.
Mietin usein, mitä aikuinen tekee 
partiossa. Pistäessäni telttaani 
pystyyn vielä lähes tyhjälle lei-
rialueelle, mietin, olenko edes 
oikeassa paikassa, aikuisen tärke-
yden leirillä huomasin. Johtakoot 
nuoret, paikkani on tiskaamassa. 
Tiskatessa voi jutella nuorten apurien kanssa. Yht-
äkkiä huomasin, että ympärilläni oli täysin hiljaista. 
Nuoret kuuntelevat.
Yhtäkkiä huomasin kuuntelevani enemmän kuin pu-
huvani. Mahtavaa.
Ja kun aikansa katsoo huonosti lämmittävää soppa-
tykkiä, voi antaa sen hiipua, nousta sen päälle, ir-
rottaa piipun ja nuohota havuilla tykin sisustan. Kas. 
Tykki tuli valloitettua. Vielä, kun tyhjentää tykin pe-
sän tuhkasta ja rassaa havunoksalla karstat pesästä-
kin pois, niin johan toimii.

Soppatykin valloitus – aikuisena partiossa

Kiltalaisten kesää kotona ja maailmalla

Tiskiin saa myös lähes aina kavereita. Se on homma, 
jonka jokainen osaa. Ilves-leirin erikoisruokavalio-
keittiön (ervi) tiskikeskustelut olisi pitänyt nauhoit-
taa. Niin mielenkiintoisia ne olivat. Jutut kulkivat 
elämän laidasta laitaan. Välillä puhuttiin toki par-
tiostakin.
Koko keittiö oli mahtava paikka. Kukaan ei pyrki-
nyt pomoksi, kaikilla oli oma tärkeä paikkansa. Ja 
jokaisella oli aikaa myös kuunnella. Keittiö valmisti 
ruokaa niin allergian kuin ideologian takia ruokaan 
erityisen tarkkaan huomiota kiinnittäville. Meitä on 

Pitihän se näyttää, miten soppatykki valloitetaan. Kuva Liisa Järvinen.
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Lahden kiltapartiolaisten perinteinen kesäretki 
suuntautui Helsinkiin, kulttuurikeskus Sofiaan ja 
Natura-aluetta olevan Kallvikin niemen luontoon, 
historiaan ja kasveihin.

Ikonitaiteen saloihin
Tulokahvien jälkeen ikonitaiteilija Liisa Kuningas 
esitteli taidenäyttelynsä. Meille tämä oli erityisen 
antoisa tilaisuus saada tietoa ja nähdä, kuinka ikonit 
sijoittuvat tarkasti määritellyn järjestyksen mukaan 
ortodoksisiin kirkkoihin, kappeleihin ja tsasunoihin.
Tämä valloittava, yli 80-vuotias taiteilija esitteli 
meille myös Pyhän Sofian kappelin.

Luonnon helmaan
Lounaan nautittuamme oli kaupunkiopas Ulla-Mai-
ja Rouhiaisen vuoro johdattaa meidät tutustumaan 
ympäröivään luontoon ja merelle asti.

moneksi – ja onneksi on. Toisille jotkin ruoka-aineet 
mausteista alkaen ovat hengenvaarallisia, toiset 
taas eivät koske mihinkään eläinperäiseen.

Partio kuuluu kaikille
Kiitos Liisa Järvinen, Antti Känsänen, Petra Aalto-
nen, Anna Juhola, Tiina Ruokanen, Elisa Luhtala ja 
Tanja Ruokonen. Partiopolkumme kohtaavat var-
masti vielä!

Killan paikka
Partiossa keskustellaan tänä päivänä paljon aikuis-
ten paikasta. Nykyinen partio-ohjelma on sellainen, 
että aikuisia tarvitaan paljon vetäjinä sudenpennuil-
le, seikkailijoille ja tarpojille. Aikuiset ovat viikkotoi-
minnassa vaativissa pesteissä. Pestin lisäksi ei usein 
olekaan muuta, ei nuotion loimua aikuisten kesken.
Pestin jälkeen tulee romahdus. Partio ei kiinnosta 
senkään vertaa, vaikka partiossa ei sinänsä mitään 
vikaa olisikaan. Päällä on partioähky. Tämäkö oli 
pestin tarkoitus? Ja ehkä kunniamerkki rinnassa.
Ilves-piirileirillä oli oma toimintapiste aikuisille. Sin-
ne saattoi vetäytyä riippukeinuun nukkumaan päi-
väunet tai vaikkapa jalkakylpyyn keskustelemaan. 
Täällä oli myös Suomen Pyhän Yrjänän Partiokilto-
jen esittelyteltan paikka, jossa uskollisesti päivystin 
iltapäivät yhdessä Pasi ”Papu” Kylmälän kanssa.
On turha tuputtaa. Kun olimme läsnä, luoksemme 
tultiin kysymään. Hämeen Partiopiirin teltalle taas 

Tutustuimme ja maistelimme eri makuisia luonnon 
kasveja. Kädestä pitäen meitä neuvottiin riipimään 
pois voikukan paksu lehtiruoti. Saimme ohjeet voi-
kukkasiman ja viherpeston tekoon.
Paljon tuli heräteltyä esivanhempiemme kasvitietä-
mystä ja päivitettyä sitä nykyaikaan.
Kotimatkalla poikkesimme vielä viimeisenä maku-
palana Fazerilaan ostoksille.
Yksi antoisa päivä jälleen liitettäväksi muistojen 
joukkoon!
Kiitos mukana olleille Espooseen ja Orimattilaan 
sekä retken toteuttajille!

Raita Kilpinen

Lahden kiltapartiolaiset

hiivimme keskustelemaan, aina kun ennätimme. Ei 
vielä partiossa oleville aikuisillekin pääsimme kerto-
maan, mistä partiossa voisi olla kysymys.
Ymmärsimme, että oman partiokillan perustami-
nen voi olla aikuisille yksi mahdollisuus partiossa. 
Oikein toimiessaan kilta tarjoaa kotipesän pesteissä 
oleville ja pesteistä irtautuville. Meitä kuunneltiin 
ja toiminnastamme oltiin kiinnostuneita. Otimme 
paikkamme piirileirin arjessa. Killan teltta oli varjoi-
sa paikka heillekin, jotka halusivat vain istua hiljaa.

Juha Kosonen  

Kalevi Sahra Lahdesta vieraili Ilveksellä vierailupäi-
vänä.
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Meitä Kolmiapilakiltalaisia oli mukana 10. Juhlat 
järjestetään joka viides vuosi, ensimmäisen kerran 
jo vuonna 1869 Tartossa. Vuodesta 1896 juhlat on 
vietetty Tallinnassa. 

Teemana oli Minu arm – rakkaani
runoilija Lydia Koidulan runon 
innoittamana
Tallinnan laulukentällä Piritassa on 1959 rakennettu 
laululava, joka oli myös Viron laulavan vallankumo-
uksen keskeisiä syntypaikkoja. Kesällä 1987 Tallin-
nan raatihuoneentorilta alkaneiden tapahtumien 
lopuksi noin 300 000 virolaista kokoontui laulula-
valle Gustav Ernesaksin patsaalle laulamaan kansal-

Tallinnan laulu- ja tanssijuhlat -
150 vuotta laulun ja 85 vuotta tanssin juhlaa Virossa

lislauluja, jotka olivat tuolloin kiellettyjä. Siitä alkoi 
Viron itsenäistyminen. Vuonna 2003 Viron laulu- ja 
tanssijuhlat merkittiin Unescon henkisen ja suulli-
sen maailmanperinnön luetteloon. Laulujuhlat ovat 
olennainen osa virolaisuutta.

Tanssin lumoa
Perjantai-iltana tihkusateessa kerääntyi 100 
000-päinen yleisö Kalev Stadiumille seuraamaan 
10 540 tanssijan tanssiesityksiä. Tanssit oli koottu 
taidolla upeiksi kuviotansseiksi, joissa koko urhei-
lukenttä oli täynnä tanssijoita erilaisissa kokoonpa-
noissa. Parhaiten upeat kuviot olisi nähnyt ilmasta 
käsin. Drone kuvasikin tanssia kentän yläpuolelta 
koko ajan. Viimeisessä esityksessä kentällä tanssi-
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vat kaikki 10 540 tanssijaa. Tilaisuus ja kaikki puheet 
olivat erittäin isänmaallisia. Juhlat päättyivät Viron 
kansallislauluun, Fredrik Paciuksen säveltämään 
Mu isamaa -lauluun (Maamme-laulu). 
Tuntumaa kahden tunnin mittaisesta ohjelmasta 
saa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?-
v=jFHaM9W0P3Q.

Mahtikonsertti
Lauantaina yli 47 000 -henkinen kuorojen ja kan-
santanssijoiden kansainvälinen kulkue käveli laulu-
kentälle.  Kansallispukujen kirjo oli melkein henkeä 
salpaava. Jokainen kynnelle kykenevä oli ommellut 
itselleen puvun. Yleisöä oli laulukentälle keräänty-
nyt ainakin 100 000 henkeä, puhuttiin jopa 200 000 
hengestä. 
Perillä laulukentällä tuli sytytettiin laululavan tor-
niin ja Viron presidentti Kersti Kaljulaid piti puheen. 
Samanaikaisesti laululava täyttyi laulajista viimeistä 
paikkaa myöten. Avajaiskonsertti alkoi 753 kuoron 
ja 24 380 laulajan voimin. Presidenttikin osallistui 
kuorolaisena tapahtumaan. 
Jonkinlaista tuntumaa kahden tunnin mittaisesta 
ohjelmasta saa osoitteessa https://www.youtube.
com/watch?v=jFHaM9W0P
Majoituimme valtaisaan Pirita-hotelliin, joka oli 
rakennettu Moskovan 1980 Olympialaisten purjeh-
duskilpailuja varten. Tutustuimme muun muassa 
175 korkeaan TV-torniin, josta todella kävi ilmi, että 
Tallinna on Euroopan vihrein pääkaupunki, yli 70 % 
pinta-alasta on hoidettua metsää ja puistoa.
Mieleenpainuvin kokemus oli Kommunismin uhrien 
muistomerkki: synkkä kivinen sola, jonka seinämiin 
on kaiverrettu 22 000 nimeä. Muita mielenkiintoi-
sia kohteita olivat Piritan rantatien varressa Maar-

jamäen kartanon historiallinen museo, joka avattiin 
100-vuotisjuhlien kunniaksi 2018. Museon näyttely 
”Minu vaba riik” esittelee Viron 100 vuoden histo-
riaa. Näyttely on opastettu erinomaisesti. Saimme 
suomenkieliset kuulokkeet, joista selostusta oli 
helppoa kuunnella omassa tahdissa. Näyttelystä sai 
hyvän käsityksen siitä, mitä naapurimme ovat saa-
neet vapautensa vuoksi kestää ja mitä Suomessa ei 
ainakaan meidän kouluaikanamme kerrottu. 
Näyttelyssä näimme kartanonomistajan, kreivi Or-
lovin auton jäljennöksen vuodelta 1908, jolloin Tal-
linnassa oli 14 autoa. Näimme myös Viron entisen 
presidentin Toomas Hendrik Ilveksen partioasun 
ajalta, jolloin hän kuului Kalevipojat-lippukunnan 
Pesukarhu-vartioon. 
Toompean mäellä on nykyisin Venäjän ortodoksien 
pääpyhäkkö, Aleksanterin kirkko. Sen upeasti kul-
latut kupolit näkyvät merelle asti. Kirkon eteläpää-
tyyn on kuvattu Aleksanteri Nevski. 
Kadriorgin puisto ja palatsi ovat käynnin arvoisia. 
Palatsin rakennutti Pietari Suuri vaimolleen Kata-
riinalle. Puistosta löytyi myös Viron kansalliseepo-
ksen Kalevipoegin kirjoittajan Friedrich Reinhold 
Kreutwaldin patsas.
”Ja lagevad teele tuanded - veel koju jouavad tuan-
ded -ja viivad vaeva ja hoole ja lendavad mesipuu 
poole ”.
Kolmiapilakiltalaiset tekivät matkan juhlille. Tunnel-
mapaloja välittivät
Marja Huhta, Kaija-Leena Komsi, Anne Käkränen, 

Misu Söderqvist ja Sirkku Söderqvist.
Kuvat: Marja Huhta
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Vietin kesäkuussa pari päivää Portlandissa Orego-
nissa, missä ystäväni Vancouverista Kanadasta väit-
teli tohtoriksi. Seremoniat olivat komeat.
Matkoilla etsin usein partioyhteyksiä. Niin nytkin. 
Otin yhteyttä Cascaidin partiopiiriin ja sain kutsun 
vierailla. Partiokeskus sijaitsikin yllättäen hotellini 
naapurissa. Vapaaehtoiskeskusesta löytyivät niin 
toimisto, kokoustilat kuin partiokauppakin. Kuva, 
kyltti
Piipahdin ostoksilla ennen kuin tapasin piirin vapaa-
ehtoistoiminnan vastuuhenkilön Deanne Molen-
kampin. Hän kertoi toiminnasta. Jäseniä piirissä on 
noin 20000, Oregonissa on 5 partiopiiriä.
Erityisen suuren vaikutuksen teki, kun Deanne ker-
toi kolmesta leirikeskuksesta, jotka piiri omistaa. 
Yksi sijaitsee Tyynen valtameren rannalla, toinen 
Hood-vuorella ja kolmas samoin vuorilla ja toimii 
ratsastuskeskuksena! Näin upeita kuvia näistä pai-
koista. Kyllä kelpaa leireillä. Piirillä on myös suuria 
majoja, joihin saattaa mahtua lähes 150 henkeä.
Sain myös tarjouksen tulla leirikeskuksiinsa töihin. 
Mielenkiintoinen vaihtoehto.

Keskuksissa on tarjolla kymmeniä aktiviteettejä 
luonnon helmassa. Oregonissa on upea luonto.
Partiokaupassa suurin osa myyjistä on vapaaehtoi-
sia partiojohtajia. Kassarouva oli lähdössä joukkoi-
neen Jamboreelle Länsi-Virginiaan.

Jamboreenkaupunki
rakentui jälleen
Sen asukkaina oli 46000 partiolaista eri puolilta 
maailmaa. Suomesta osallistujia oli 920.
Seitsemän Jamboreen kävijänä luin aina mielenkiin-
nolla, kun joukkueen Jamposti ilmestyi sähköpos-
tiini. Hauska oli huomata, että jotkut asiat pysyvät. 
Loin Jampostin vuoden 1983 Jamboreeta varten!
Leiri tarjosi taas kymmeniä, jos ei satoja upeita ko-
kemuksia, erilaissa ohjelmapisteissä saattoi vaikka-
pa kiipeillä, kulkea halki köysiradan, tehdä retken 
Jack-vuorelle. Välillä sää oli helteinen, välillä myrsky 
yllätti.
Suomalaiset nuoret saivat taas repullisen upeita ko-
kemuksia, joiden muisto kantaa pitkään.

Kuva ja teksti: Nanna Katavisto

Leirikeskuksia USA:n länsirannikolla
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Kiltakahvila Fellowship Dayn merkeissä
Espoon Yrjänäkilta kutsuu kiltalaisia ohjelmalliseen kiltakahvi-
laan perjantaina 25.10. klo 17.30

Paikkana on idyllinen Espoon Kahvi-Kaisan asukastila Kivenlah-
denkatu 8 (sisäpiha), 02320 Espoo.
Luvassa on partiomaista ohjelmaa ja yhdessäoloa sekä tuoreita 
terveisiä Bremenissä pidetystä Eurooppakonferenssista.
Tarjolla on kahvia ja teetä sekä kotoisia leivonnaisia, suolaista ja 
makeaa 5€/hlö.
Ennakkoilmoittautuminen 20.10. mennessä pirjo.rintamaki@
saunalahti.fi tai puh. 050 4388 648
Tervetuloa!

FD on yksi vuoden perinteistä. Se muistuttaa meitä maailmanlaajuisesta kiltaliikkeestä.
Järjestäkää oma tapahtumanne. Yksi tapa on säilynyt kauan; sytyttäkää kolme kynttilää. 
Yksi maailman ja yksi Suomen killoille. Kolmas kynttilä sytytetään omalle killalle.
Yksi vaihtoehto tänä vuonna on viettää Fellowship Day Pyhän Yrjänän seurassa tai Es-
poon Kiltakahvilassa.

Fellowship Day jälleen lokakuussa

Näin kirjoitat Pyhään Yrjänään
Taittajalla käytössään taitto-ohjelma. Ei mitään muotoiluja; otsikot (ei isoja kirjaimia), väliotsikot, vain 
tavallinen leipäteksti eli word-asiakirja. Päätoimittaja käy läpi tekstit ja korjaa esim. tavutus- tai sa-
na-asun. Valokuvat alkuperäistiedostoina, ei tekstiin mukaan ja nimeä kuvat. Painokelpoiset kuvat ovat 
pääsääntöisesti vähintään useamman 100 kilotavua. Tekstiin voit merkitä kuvien paikat ja kuvatekstit.

Tervetuloa viettämään iltapäivää
kotiini la 19.10. klo 16-19.

Tutustu Pyhä Yrjö ja lohikäärme -kokoelmaani, jota olen kerän-
nyt yli 40 vuotta. Tapaa samalla kiltamestari Juuso ja  mahdolli-
sesti varakiltamestari Haje.
Kahvitarjoilu pientä maksua vastaan.
Mikäli mahdollista, ilmoittaudu 16.10. mennessä:
nanna.katavisto@kolumbus.fi
Lämpimästi tervetuloa!

Nanna
Osoite: Soukankaari 3 A 17, 02360 Espoo, Soukka.
Julkisin pääset paikalla metrolla Matinkylään ja siitä bussit 143 
ja 145. Soukantorin pysäkki ostarilla.
Pysäköinti Soukankaaren toisessa päässä ja ostarilla.
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Minulla on ollut ilo seurata Kolmiapilakillan toimin-
taa jo muutaman vuoden ajan. 
Kiltakummina toimiminen antoi mukavan sysäyk-
sen.
Kilta syntyi, kun Kolmiapilalippukunta lopetti toi-
mintansa ja suurin osa sen jäsenistä liittyi SPYP:n 
jäseniksi muodostaen uuden killan.

2018
24.5. Tutustuminen Kaisaniemen kasvitieteelliseen 
puutarhaan kauniissa säässä: kasvihuoneet sekä 
uudistetut ulkotilat.  Cafe Violassa nautittiin oma-
kustanteiset kahvit. Kiltalaisia oli mukana noin 20.

Kolmiapilakillan vuosi toukokuusta toukokuuhun

Jättilumpeen aukeamista odotetaan.

Ryhmäkuva Oodin kierreportaissa.

26.10. Tutustuminen Kansallisteatterin 
taideaarteisiin. Saimme hyvän ja melko 
perusteellisen katsauksen vuonna 1902 
vihityn teatterirakennuksen historiaan 
ja sen runsaaseen taideaarteistoon. 
23.11. Vietimme Vuosaaren merimies-
kirkolla puurojuhlaa, osallistujia rei-
lut 20. Tutustuimme merimieskirkon 
toimintaan ja tiloihin. Tilaisuuden yh-
teydessä julkistettiin Kolmiapilalippu-
kunnan historiikki, joka esiteltiin Pyhä 
Yrjänä-lehdessä 1/2019.
2019
15.3. Yli 20 kiltalaista kokoontui Oodis-
sa, Helsingin uudessa keskustakirjas-
tossa. Killasta löytyi oma opas, Misu 
Söderqvist( insinööri), joka kertoi mie-
lenkiintoisia asioita Oodista rakennuk-
sena. Kukapa meistä tiesi, että se on 
tavallaan silta, kaksi 100 metrin pituista 

teräskaarta runkona.  Kuulimme, että kierreportail-
le löytyi Suomesta vain yksi valmistaja Seinäjoelta. 
Kierreportaissa on kansalaisten ajatuksia. Keskus-
takirjasto on teräs-, betoni-, puu- ja lairakentamien 
taidonnäyte, johon kannattaa tutustua.
Osa kiltalaisista jäi Stadin slangin tilaisuuteen, jossa 
kerrottiin mielenkiintoisesti Helsingin muuttumi-
sesta pääkaupungiksi. Tilaisuuden aluksi ja lopuksi 
kuultiin Stadin slangin kuoron esityksiä, tuttuja suo-
malaisia lauluja slangilla laulettuina.
23.5. Perinteinen kevätretki suuntautui Partio-
poukamaan Porvoossa. Matka sujui mukavasti 
kuunnellen Tatan ensimmäisestä matkasta Partio-
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Perillä Partiopoukamassa.

poukamaan vuonna 1945. Sekä tavarat että tytöt 
matkustivat kuorma-auton lavalla. Perillä paistoi 
aurinko, mutta tuuli oli aika navakka ja viilentävä.
Jätimme retkireput Isopoukamaan ja kiertelimme 
alueella katsellen paikkoja ja rakennuksia niin sisäl-
tä kuin ulkoa. Tuulentupa, sauna ja Anninmökki kat-
sastettiin. Hyvin oli paikat uudistettu. Vuonna 1934 
hankittu 13 hehtaarin alue on jäänyt monen partio-
laisen mieleen vuosikymmenien kuluessa.
Muiden kierrellessä oli kahdelle nuotiopaikalle saa-
tu makkaranpaistotulet. Kuten aina ulkona, killan 
tarjoama grillimakkara teki kauppansa.
Siirryimme Isopoukamaan iltapäiväkahville ja teel-
le. Omat eväät ja tarjottavat pikkuleivät maistuivat. 
Juttu luisti ja välillä kuultiin taas muistoja Pouka-
masta.  Saimme myös nauttia musiikkimatineasta. 
Kolmen hengen kitara- ja nokkahuiluryhmä esitti 
mukavaa musiikkia. Kaikki kolme kuuluvat Hel-
singissä toimivaan Senioribarokki-ryhmään, joka 
koostuu useiden soittimien taitajista. Taisipa trio 
saada useammankin kiltalaisen innostumaan veres-
tämään soittotaitojaan ja mahdollisesti liittymään 

ryhmään. Killalla on ehkä tulevaisuudessa oma soi-
tinryhmänsä. 
Heli lausui muutaman koskettavan sanan ja aloim-
me valmistella lähtöä. Tiskit tiskattiin ja mökin ma-
tot ravisteltiin sekä lattia lakaistiin. 
Kotimatkalla saimme nauttia maisemareitistä, Por-
voosta Uutta Porvoon tietä Itäkeskuksen kautta 
Kiasman pysäkille. Mennessä olimme huristelleet 
moottoritietä Porvooseen.
Heinäkuun alussa kiltalaisia suuntasi Tallinnaan lau-
lujuhlille. Siitä kertomus toisaalla. 
Kiltalaiset odottavat jo syyskautta ja niitä tapahtu-
mia, joita Kolmiapilakillan hallitus vuosikokouksen 
ehdotusten perusteella taas keksii. Tietoa, taitoa ja 
ideoita tuntuu riittävän.

Kaarina Sumanen

PS. Partiopoukama ei enää kuulu Suomen Partio-
laiset ry;lle, vaan se myytiin pari vuotta sitten. Par-
tiolaiset voivat kuitenkin sitä käyttää, näin on uusi 
omistaja luvannut.
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Olen mennyt kotiin

Gun Österberg, 1941-2019
Kolmiapilakilta

Till Guns minne
En god vän, en scoutvän och en gillemedlem är borta. Gun började som tioåring i Ka-
ris Flickorna. Sedan fortsatte hon sin scoutkarriär i Helsingfors genom att bli medlem 
i Treklöver gillet. Hon blev även Treklöver gillets styrelsemedlem. Många av oss har 
träffat den energiska Gun, på otaliga läger och scoutevenemang, där hon hjälpte till 
på många sätt. 
Gun var till yrket översättare.  Hennes modersmål var svenska, som var mycket kärt 
för henne. Mången gång hjälpte hon med översättningar och såg till att allting blev 
rätt. I många år översatte hon även S:t Göran-tidningens artiklar till svenska.
Gun var inte enbart aktiv inom scouting, utan hon var också verksam inom bland 
annat Unicef och Amnesty. Hon var en anspråkslös person, som inte gjorde väsen av 
allt hon uträttade. Hon var färdig att stöda sina vänner och sina gudbarn, samt barn-
hemsbarnen. Hon älskade att sticka. Många av oss har vandrat i yllesockor stickade 
av Gun eller med en av hennes gjorda mössor på huvudet. 
Gun var på ett sunt sätt nyfiken och ville se världen. Hon deltog i otaliga scoutresor 
och andra resor runt världen, både till Asien, Afrika och andra trakter som Spetsber-
gen.
Naturen betydde mycket för Gun. Hon gjorde långa naturvandringar. En mycket kär 
och viktig plats för henne var Fårbässen i Ingå skärgård, där hon tillbringade så myc-
ket tid som möjligt. Hon fiskade och följde med vad som hände i naturen. Hennes 
vänner var alltid välkomna dit.
Vi saknar dig mycket, Gun – du fullföljde scoutingens löfte ”ALLTID  REDO”

Eila Alanko

Pyhän Yrjänän pitkäaikainen kääntäjä Gun Österberg nukkui ikuiseen uneen elokuus-
sa. Muistamme häntä lämmöllä. Näin lehden tekijänä iloitsin aina hänen nopeasta 
työstään.
SPYP oli mukana saattamassa Gunia hänen viimeiselle matkalleen syyskuun alussa 
Helsingissä.

Nanna Katavisto

Maj Seppälä 1926-2019
Sydän-Suomen Kilta



23

Rauhantuli on meille kiltalaisille jo perinne. Monet 
ovat kuljettaneet tulta eri puolelle Suomea.
Mutta vielä on aukkoja kartalla.
Vuosikokouksessa Kuopiossa päätimme,
että luomme yhteyshenkilöverkoston,
jotta tuli leviää entistä laajemmalle
ja kuljetusmatkat entistä lyhemmät.
Kuka on teidän kiltanne
BRT-yhteyshenkilö?
Yhteyshenkilöä informoidaan
tulesta ja sen kulusta.
Ilmoittakaa yhteyshenkilönne
SPYP:n BRT- yhteyshenkilölle:
tuija.arvola@gmail.com
Kiitos!
Betlehemin rauhantulta voi jakaa
monissa paikoissa: partio- ja muut
tapahtumat, seurakuntien tilaisuudet,
palvelutalot, järjestöt, kunnan virastot,
oma taloyhtiö, Itsenäisyys- ja Lucian päivä,
joulumyyjäiset...  Tapoja on tuhansia.
Kynttilöitä ja lyhtyjä voi myydä, jotta kulkijat saavat 
sen mukaansa.

Betlehemin rauhantuli leviää entistä laajemmalle

Osta kiltakynä - omaksi tai lahjaksi!
Hanki tyylikäs SPYP:n logolla varustettu kynä, jossa pieni lamppu.
Hinta 3 € + postikulut. Tilaa: harriet.meinander@gmail.com

Rauhantuli jälleen tulossa
Rauhantuli saapuu marras-joulukuussa. Sen liikkeistä voi kysyä Tuikulta, jonka sähköposti ylempänä.
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Killan uudet kotisivut nyt osoitteessa:

partiokillat.fi
Uudet, upeat kotisivut julkaistiin Johtajatulilla elokuun lopussa. Sivut ovat käyttäjäystä-
välliset ja partion ilmeen mukaiset. Niitä on myös helppo selailla kännykällä. Myös kotisi-
vujen osoite vaihdettiin. Nyt se on helpompi muistaa ja kiltalaisten ja muidenkin helppo 
löytää.

Sivujen rakenne uusittiin vastaamaan tämän päivän tarpeita. Nyt löydät helposti niin an-
siomerkkiohjeistuksen kuin kiltapuodinkin. Toiveena on saada sivuista myös vuorovaikut-
teiset mm. somesyötteiden avulla.

Facebook-sivu sopii niin tiedottamiseen kuin toiminnasta kertomiseenkin. Kertomalla 
SPYP:n facebook-sivulla kiltasi tapahtumista välittyvät ne myös nettisivuille. Toivottavasti 
voimme jakaa paikalliskiltojen tapahtumia sivuillamme. Tämä on mahtava tapa kertoa 
myös muille partiolaisille ja ei-partiolaisille toiminnastamme. Voit kertoa tapahtumista 
myös kuvin ja sanoin lähettämällä ne osoitteeseen tiina.itavuori@gmail.com.

Kiitos partiovasemmalla kotisivutiimille;  Hele Ala-Löytty, Tiina Itävuori, Nanna Katavisto, 
Juha Kosonen, Viveca Ståhlström sekä uudistuksen toteuttaja Terhi Takkinen.

Kokeile uusia kotisivuja!


