PYHÄ
YRJÄNÄ
S:t GÖRAN
1/2008

PYHÄ YRJÄNÄ – S:t GÖRAN
Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland ry.
Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem
av den internationella gilleorganisationen
International Scout and Guide Fellowship
(ISGF).
Toimittaja/sihteeri/ Editor/sekreterare
Iris Pihkala
Lahnatie 12 C 14, 02170 Espoo
Puh (09) 4128012 / 040 7026787
iris.pihkala@elisanet.fi
Svensk redaktör: Ingun Ingo
Aleksanterinkatu 19 A 20, 33100 Tammerfors
Tel (03) 2553 955 / 040 5839423
ingun.ingo@luukku.com
Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki, 2007
SPYP: www.spyp.fi
Yhteyshenkilö:
Jouni Varis jouni.varis@spyp.fi

Charlotta-kilta: Mirja Manninen
Turun Pyhän Yrjänän Kilta: Aini Kytölä
Olkoon Jumala heille armollinen.

TERVETULOA JOUKKOON
Imatran Yrjänäkilta: Kyösti Kultanen
Keski-Helsingin Partiokilta: Ritva Sabelli
Lahden Kiltapartiolaiset: Tuula Pekonen
Samoilijakilta: Irmeli Toivari
Yksityisjäsen : Rea Anner

PJ/LGM Ilmo Pulkamo
Valtakatu 37, 96200 Rovaniemi
Puh/tel: (016) 342 0242 / 040 535 2285
ilmo.pulkamo@pp.inet.fi

Toivomme, että viihdytte joukossamme.
Hoppas att ni kommer att trivas bland oss.
Lähde: Jäsenrekisteri

Kans.väl.siht/Inter.sekr. Lena Kainulainen
Otavantie 8 C 30 00200 Helsinki
Puh/tel: (09) 676383 / 0400 468973
lena.kainulainen@gmail.com
PANKKITILI:
Nordea 157230 – 331710
OSOITTEENMUUTOKSET:
Jäsenrekisterin hoitajalle: Pär Laurén
Rudolfintie 14 B 115, 00870 Helsinki
(09) 6982901 limpan.lau@hotmail.com
ADRESSFÖRÄNDRINGAR:
Till medlemsregistret: Pär Laurén
Rudolfsvägen 14 B 115, 00870 Helsingfors
(09) 6982901 limpan.lau@hotmail.com

2007

DL:

Ilmestyy:

Numero 2
Numero 3
Numero 4

14.4.2008
15.9.2008
24.11.2007

Viikko 17
Viikko 39
Viikko 50

Aineistot/ materialen: Iris Pihkalalle tai
Ingun Ingolle.
(Korpulla tai sähköpostilla toimitetut tekstit
helpottavat suunnattoman paljon työtämme)

Kansikuva: Kuopion maamerkit
Omslagsbild: Landmärken i Kuopio

POSTIMERKKIPANKKI
FRIMÄRKSBANKEN
Aaro Makkonen
Majasaarentie 13 B 8, 41400 Lievestuore

Kuva: Pertti Pihkala

2

ENTISEEN TAPAAN?

rempaakin väkeä mukaan ja toimintaan uutta vireyttä.
Mutta millä tavalla? Kysellessäni
kiltamestareilta, miten kiltojemme perustamisen yhteydessä saatiin värvätyksi jäseniä, lähes jokainen kilta
vastasi: ”suusta suuhun menetelmällä” eli henkilökohtaisin kontaktein. Monet entiset partiolaiset ovat
lastensa partioharrastuksen kautta
tulleet uudelleen innostuneeksi partiotoiminnasta ja liittyneeksi kiltatoimintaan. Lehti-ilmoitukset kiltatilaisuuksista ovat antaneet joillekin loppusysäyksen liikkeelle lähtemiseen.
Toivon hartaasti, että alkanut uusi
vuosi virittäisi meitä rohkeaan yrittämiseen ja toimintaan uusien kiltalaisten mukaan saamiseksi.
Tämän vuoden taipaleella meillä
Pyhän Yrjänän Kiltojen väellä on
kaksi yhteistä tavoitetta: kevätretki
Kallaveden rannoille Kuopioon toukokuun 17. -18. päivinä ja joka toinen vuosi pidettävä järjestömme varsinainen eli valtakunnankokous 25. –
26. päivä lokakuuta Tampereella.
Toivottavasti jokaisesta killasta pääsee muutama edustaja mukaan
päättämään yhteisistä asioista ja –
tuomaan oman kortensa yhteiseen
kekoon.
Hyvää kiltavuotta!
toivottaa
   

Kiltojen vuosiraporttien yhteydessä
on kysytty kuluvan vuoden toimintasuunnitelmia. ”Toimitaan entiseen
tapaan”, on monien vastaus. Hyvä
näin, jos ja kun raportissa on edellä
kerrottu, että kiltalaisia eniten ovat
kiinnostaneet
esimerkiksi
retket
luontoon, vierailut toisissa killoissa,
käynnit näyttelyissä ja museoissa,
partiolaisten yhteiset tilaisuudet kuten monissa raporteissa on kerrottu.
Hyviä kiltaohjelmia ovat olleet muistipelit, hauskat leikit, matkakertomukset ja esitelmät. Kiltakokouksissa luetuista Pyhä Yrjänän jutuista on
saatu hyviä keskustelun aiheita.
Tässä samalla muutama vihje kiltojen ohjelman suunnitteluun. On hyvä
myös, jos illan ohjelmavastuu on
vuoroin eri henkilöillä. Näin saadaan
vaihtelua ja helpotetaan kiltamestarin
työtä.
Kun SPYP:n jäsenmäärä vähenee
vuosi vuodelta ja yhteisiin kokouksiin
osallistutaan entistä vähemmän, on
syytä pohtia, mikä on kiltatoimintamme tulevaisuus. On luonnollista,
että kiltalaisten keski-ikä nousee –
tällä hetkellä 71,71 v - ja voimat vähenevät . Samalla täytyy kuitenkin
ihmetellä, miten monia yli 90- vuotiaita on kuitenkin aktiivisesti mukana.
Joka tapauksessa on saatava nuo-
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SOM FÖRUT?
I samband med årsrapporterna bad
vi om gillenas verksamhetsplaner för
innevarande år. ”Vi gör som förut”,
svarade många. Gott och väl, ifall
och då rapporten har beskrivit gillemedlemmarnas stora intresse för till
exempel utflykter i naturen, besök i
andra gillen, besök på utställningar
och i museer, gemensamma evenemang med scouterna, så som flera
gillen rapporterat. Minnesspel, roliga
lekar, reseskildringar och föredrag
har varit omtyckta program i gillena.
Någon text ur S:t Göran har lett till
diskussion på gillemöten. Allt detta
ger några idéer till planeringen av
gillets program. Bra är också att ansvaret för programmet fördelas mellan medlemmarna. Då får man variation och gillemästarens jobb underlättas.
Då medlemsantalet i SGSF år för år
sjunker och allt färre deltar i de gemensamma mötena, är det skäl att
fundera över framtiden för vår verksamhet. Det är naturligt att medelåldern stiger – nu 71,71 år - och krafterna sinar. Samtidigt bör man förundra sig över hur många över 90 år
gamla ännu är aktivt med. Hur som

helst bör vi få yngre folk med och ny
iver i verksamheten.
Men på vilket sätt? När jag frågade
gillemästarna hur man i samband
med grundandet av gillet fått nya
medlemmar, svarade nästan alla
med ”mun mot mun” metoden, det
vill säga genom personlig kontakt.
Många tidigare scouter har genom
sina barns scouting blivit nyintresserade och anslutit sig till ett gille. För
någon har en tidningsannons om
gilleskap blivit puffen till att komma
med. Jag önskar innerligt att det nya
året skulle sporra oss till att modigt
försöka få nya medlemmar med.
På det här årets stråt har vi i S:t Görans gillen två gemensamma mål:
vårutfärden till Kallavesis stränder i
Kuopio, den 17-18 maj och vårt
egentliga eller riksmöte, som hålls
vartannat år, den 25-26 oktober i
Tammerfors. Förhoppningsvis kan
några representanter från varje gille
komma med och besluta om gemensamma ärenden och – dra sitt strå till
den gemensamma stacken.
Ett gott gilleår!
Ilmo riksgillemästare / Ingun

4

Tervetuloa

KEVÄTRETKELLE

Kuopioon!

Tapaamme Kuopion torilla, Kaupungintalon portailla lauantaina 17.5. 2008
klo 13. Tutustumme toriin ja halliin ja siirrymme sitten lounaalle torin laidassa
olevaan ravintolaan. Lounaan jälkeen tutustumme ainutlaatuiseen ortodoksiseen kirkkomuseoomme. Välillä käymme Hotelli Jahdissa tarkistamassa,
onko kaikille sänky! On tai ei, käännämme nokkamme Puijolle ja käymme
tornissa, josta siirrymme Kallaveden rannalle iltanuotiolle ja makkaran
paistoon. Sunnuntaina on halukkailla mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen Kuopion tuomiokirkossa tai tutustua keskustan museoihin tai kaupunkikävelyyn. Retki päättyy lounaaseen Hotelli Jahdissa. Kaikesta tästä
perimme osallistumismaksuna ( paikan päällä käteisenä) vain 25 e, koska
SPYP osallistuu retken kustannuksiin huomattavalla summalla. Hotelli Jahti
on pieni hissitön 3-kerroksinen perhehotelli. Hinta 2 hengen huoneessa
40e/henki, ylhäisessä yksinäisyydessä 65e. Hinta sisältää aamupalan.
Yöpyminen maksetaan suoraan hotelliin. Huoneita on rajoitetusti, joten
ilmoittaudu ”noppeesti”! Matkastaan jokainen huolehtii itse. Kimppakyydit?
SPYP varaa Henrikin bussin reitille Helsinki – Lahti – Heinola - Kuopio.
Minimimäärän matkustajia tulee olla kuitenkin 25! Ilmoita itsesi bussimatkalle
ennen 1. huhtikuuta.
Pär Laurén Rudolfintie 14 B 115 00870 Helsinki
09- 6982901 0400 166152
Tarkempia tietoja seuraavassa lehdessä.
Ilmoittautumiset Kuopioon 30.4. mennessä:
Kuopion Partiokillan sihteeri Irmeli Hollmén
osoite: Haapaniemenkatu 34 A 1, 70110 Kuopio
tai puh: 040-5374639 ( Irmeli) tai puh: 040-5023235 ( Antero)
tai irmeli.hollmen@dnainternet.net
Tapaamisiin Kuopiossa, partiovasemmalla
Kuopion Partiokilta
km Antero Hollmén siht. Irmeli Hollmén
***************************************************************************************
KOKO JÄSENKUNNAN HARKINTAAN
SPYP on sijoittanut ns. ”toimipaikka” - rahastoon yhteensä   
Tarkoitus oli käyttää tämä summa oikeuteen pitää kokouksia Partioasemalla.
Kun Partioasema vihdoin valmistui, saimme tiedon, että meidän ei tarvitse
maksaa kokouksistamme siellä. Tämän takia on nyt tämä varaus
ylimääräinen. Siksi hallitus toivoo nyt kentältä ideoita, mihin tätä summaa
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voitaisiin käyttää. Hallitus on periaatepäätöksenä tehnyt selväksi, että varat
pitäisi käyttää jäsenten eduksi. Näitä käyttötarpeita voisi olla esim.
- joitain stipendejä,
matka-avustuksia
- koulutusavustuksia, killan perustamisavustusta
Varsinaisessa syyskokouksessamme 25-26.10.2008 Tampereella tulisi asiaa
käsitellä ja käytöstä päättää. Ystävällisesti harkitkaa asiaa ja antakaa
palautetta! Ilmoita sihteerille mielipiteesi kiltasi kautta:
Iris Pihkala iris.pihkala@elisanet.fi Lahnatie 12 C 14
09-4128012

040 70 26 78

***************************************************************************************
VÄLKOMMEN! VÅRUTFLYKT TILL KUOPIO
Vi träffas på torget i Kuopio, på Stadshusets trappa, lördagen den 17 maj kl.
13. Vi bekantar oss med torget och hallen och söker oss till en restaurang
invid torget för lunch. Efter lunchen besöker vi vårt unika ortodoxa
kyrkomuseum. Vi sticker oss in på hotell Jahti och kollar att alla har en säng!
Vare det hur som helst med den saken så vänder vi nosen mot Puijo och går
upp i tornet. Därifrån tar vi oss till Kallavesis strand för lägerbål och
korvgrillning.
På söndagen har hugade möjlighet att delta i gudstjänsten i Kuopio domkyrka eller besöka museerna i centrum eller vandra på sta´n. Utflykten
avslutas med lunch på hotell Jahti.
Deltagaravgiften för allt detta (betalas på plats, kontant) är endast 25 euro,
då SGSF subventionerar utflykten. Hotell Jahti är ett litet familjehotell i tre
våningar utan hiss. Priset i ett tvåpersoners rum är 40 e / person, i enskilt
rum 65e. I priset ingår morgonmål. Övernattningen betalas direkt till hotellet.
Antalet rum är begränsat, så var kvick med din anmälan! För resan svarar var
och en själv. Samåkning?
SGSF reserverar Henriks buss till rutten Helsingfors-Lahtis-Heinola-Kuopio.
Minimiantalet resenärer bör vara 25 medlemmar! Anmäl dig till bussen före
den 1 april:
Pär Laurén Rudolfsvägen 14 B 115 00870 Helsingfors
09- 6982901 0400 166152
Närmare information i nästa S:t Göran
Anmälan till Kuopio senast den 30 april till Kuopion Partiokillan sihteeri
Irmeli Hollmén Adr.: Haapaniemenkatu 34 A 1, 70110 Kuopio
Eller tel. 040-537 4639 (Irmeli) eller 040-502 3235 (Antero) eller
irmeli.hollmen@dnainternet.net
Väl mött i Kuopio, med vänster hand Kuopion Partiokilta
gm Antero Hollmén sekreterare Irmeli Hollmén
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Jäsentiedote 1/ 2008
Kiltaystävät hyvät!
” Ku varis vaakkuu syäkuul aamusil, nii tulloot
nuoskat, ku iltasil, nii tulloot pakkaset.”
Näin ennustettiin tammi- helmikuun säitä aikoinaan
Karjalassa. Miten lienee varis vaakkunut nyt täällä
Rauman seudulla? Ehkä samoin kuin viime vuoden
alussa, pakkasia vasta helmikuulle – ja lunta!
Tammikuu to 24.1 klo 14 toiminnan ALOITUSKOKOUS
Partiotalolla
Muistihoitaja Armi Haapamäki tulee vieraaksemme.
Kahvitusvuorossa Annun emäntäryhmä
Helmikuu to 28.2. klo 14 KALEVALAN PÄIVÄN eli suomalaisen kulttuurin
päivän ohjelmaa Eevan emäntäryhmä vuorossa
Kalliokololla
Maaliskuu to 27.3. klo 18 PARTIOLAULUJEN ILTA
Partiotalolla
Nuorten partiolaisten seurassa! Kahvi – tee - tarjoilusta sovitaan
Huhtikuu ke 23.4. klo 14 KILLAN TILIKOKOUS ja myös
Kalliokololla
Yrjön päivän vietto. Kahvitusvuoro Arjan emäntäryhmällä
Toukokuu la–su 17.-18.5. SPYP:n YHTEINEN KEVÄTRETKI Kuopioon
Tarkemmin Pyhä Yrjänä-lehdessä
Ti 27.5. klo 11 lähtö OMALLE RETKELLE
Luvialle
Linja-auto poimii sovituilta pysäkeiltä, jotka Maija tiedottaa. Tutustumme
keväiseen Laitakariin, historialliseen laivanrakennukseen ja mm kirkkoon.
Ruokailu ja matka yhteensä 23 euroa. Ilmoittautuminen Maijalle viimeistään ti
20.5.
Kesäkuu, heinäkuu, elokuu Mahdollisista LEIRIVIERAILUISTA sovimme
tarkemmin kevätkaudella ja seuraamme Länsi-Suomen partiopalstaa, kuten
aina!
Syyskuu ti 2.9. Killan oma syysretki Eurajoen Rikantilaan, raumalaisten
partiolaisten uudelle retkeily- ja leirintäalueelle, joka sijaitsee Lapinjoen
varrella…. POSIONKALLION maastossa; uusi tie Kinnontieltä……..
Lokakuu ti 7.10. Franciscus-päivä
Kuappla
la – su 25.-26.10. SPYP:n syyskokous
Tampere
Marraskuu ti 4.11. Killan syyskokous
Partiotalo
To 27.11. Killan joulujuhla
-”Joulukuu la 6.12. Itsenäisyyspäivän lipunnosto
Kaupungin lippuaukea
24.12. Jouluaaton hartaustilaisuus
Sankarihaudalla
**************************************************************************************
Pakilan Partiokilta haastoi Franciscus-killan kertomaan toiminnastaan.
Franciscus-killan kanssa sovittiin, että heidän jäsentiedotteensa 1/2008 on
vastaus haasteeseen. Franciscus-kilta on SPYP:n suurin kilta, 96 jäsentä
tällä hetkellä.
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PARTIOKIRJANÄYTTELY IMATRALLA
Yrjänän Killasta sekä omasta paikallisesta yhdistyksestämme.
Näin hieman ”nuorempana” partiolaisena oli jännä päästä tutkimaan
vanhoja kirjoja. Miten loistavia leirirakennelmien ohjeita sieltä löytyikään! Niin, siis minulla oli näyttelyn
pystytyksen ohessa ilo ja kunnia
päästä selailemaan kirjoja, nythän
ne oli suljettu vitriineihin ja näkyvissä oli mitä värikkäimpiä kansikuvia. Kirjoista henkii myös selvästi maailman muuttuminen. Vanhemmissa kirjoissa on enemmän
uskontoa ja järjestykseen viittaavia
asioita. Nyt toiminta ja opettaminen
on aika paljonkin erilaista. Partiossa
opetetaan paljon asioita, mitä ei
ehkä niinkään tarvitse tai tule
käytettyä jokapäiväisessä elämässä; ihmiset asuvat kerrostaloissa
eikä esim. elävää tulta nähdä kuin
kynttilässä. No, ajat muuttuvat, sillehän me emme voi mitään. Mutta
voimme silti ammentaa toimintaamme jotain vanhaakin.

Imatran Yrjänä Kilta ry järjesti partiokirjanäyttelyn Imatran pääkirjastoon. Näyttely oli koottu 100-vuo-tiaan partion kunniaksi.
Näyttelyn avajaisia vietettiin siis
7.1.2008. Paikalle oli kutsuttu yhdistyksemme jäseniä, yhteistyökumppaneita sekä muita partiotuttuja.
Suurin osa näyttelyn kirjallisuudesta
on peräisin näyttelyn idean isän
Kyösti Kultasen kokoelmista. Näyttely oli koottu yhteensä 5 vitriiniin,
joissa kahdessa oli pelkästään kirjoja, vanhimmat vuodelta 1910!
Lisäksi löytyi vanhoja kortteja sekä
B-P:n elämästä kertovia kirjoja
(kaksi kirjoista on B-P:n itsensä
kirjoittamia). Yhdessä vitriinissä oli
esitelty partioesineistöä ja kirjallisuutta tänä päivänä ja mukaan oli
päässyt myös Maailman Jamboree
–kirjojakin. Ja jottei järjestävä organisaatio jäisi huomiotta, oli yhdessä
vitriinissä kerrottu myös Pyhän

Kiitämme näyttelyn kokoamiseen osallistumisesta:
Kyösti Kultanen, Etelä-Karjalan Partiolaiset ry, Timo Seppälä, Parveilijat ja
Vuorenveikot, Tarmontytöt, Pirkko Niemi, Säde Rantanen, Nina Miikki
Kirjoitti Pia Henttonen
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Hälsningar från Ålands scoutgille:
MED ANLEDNING AV 100 ÅRS - FIRANDET
lägret ”MABAD” i Mariehamn. Gillet
dramatiserade ”Mowglis besök vid
rådsklippan”, fritt från Djungelboken
av R. Kipling. Hoppas att lägerdeltagarna hade en trivsam upplevelse. Gillets medlemmar roade
sig glatt under förberedelserna och
vid framförandet. Vi hade roligt! Så
bör det vara.
Den 29 juni inbjöds gillet till ledarmiddag på jubileumslägret
”MABAD”.
Middagen avnjöts i Doktorsvillan,
som även fungerade som ”stab”
under lägret. Gillemedlemmarna
fick vara gäster och bli uppassade.
Välkomstdrinken (alkoholfri förstås)
var läskande och frisk. Sill och
potatis, sallad och rökt forell,
mycket gott och välsmakande.
Frukt, kex och choklad blev vår
efterrätt. Nöjda och mätta vandrade
vi hem, efter en kväll i goda,
trivsamma scouters lag. Margareta
fick bli kvar, hon hade lovat vara
nattvakt. Till allmän kännedom kan
meddelas att natten var lugn.
Den 1 augusti. Flagghissning vid
självstyrelsegården kl. 8.00. Hur är
det med gillescouterna, är vi sömntutor? Endast två av oss orkade
upp, Irja-Lisa Mansnerus och
Galina Andrejew. Heder åt dem!
Lunch på Brittas restaurang i
statens ämbetshus kl. 11-13.
Besök på Ålands museum för att se
utställningen ”Scoutingen 100 år”.
Flagghissning på 4mbk (mastade
barken) ”Pommern” kl. 15.00, med

Den 26 februari firades thinking
day. Sportlovstider gjorde att en
stor del av scouterna reste till
snörikare orter, varför högtidligheten hölls på en ”oriktig” dag.
Gillet inbjöds av distriktet att fira
thinking day i Jomala församlingshem, tillsammans med scouter från
alla åländska kårer. Distriktchef
Camilla Ohlin berättade om ett
läger hon upplevt i Afrika under det
senaste året. Skillnaderna i förhållande till europeiska kårer var
slående och gav våra ungdomar en
inblick i de olika världsdelarnas förhållanden och förutsättningar för
scouting.
Den 9 maj öppnades scoututställningen i Ålands museum. Den
väckte berättigad uppmärksamhet
bland alla gamla och unga scouter.
Med ett igenkännande leende
kunde vi äldre minnas hur det var,
samtidigt som vi konstaterar att det
år 2007 är betydligt enklare (med
alla hjälpmedel) att leda ett läger.
Men, är det roligare? Varje ålder
har sina minnen. Hoppas att våra
ungdomar får lika fina minnen från
sin scouttid som vi har. Utställningen var öppen till den 6 augusti.
Storfesten i Tammerfors hade
många deltagare. Från Åland deltog scouter från alla åländska kårer.
Även gillet hade två deltagare med,
Irja-Lisa Mansnerus och Cordi-May
Öhman.
Den 28 juni framförde gillet ett
lägerbålsprogram vid jubileums-
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haft någon aktivitet på gång. I
pressen har vi varit synliga och
scoutingen har fått bra press
överallt. Det är våra ungdomar
värda. Det arbete de utför är väl
värt att uppmärksammas. Vi inom
gillet måste lära oss att berömma
våra scouter och ge dem uppmuntran och stöd. Minns vår egen
scouttid, när något så enkelt som
en nick i rätt ögonblick kunde
betyda mycket och ge oss krafter
att orka jobba vidare.

efterföljande
festprogram
för
scouter, scoutföräldrar, gillescouter
och inbjudna gäster. Scoutsånger
och kårernas program roade oss
medan vi avnjöt ”skärgårdstrakteringen”. Gillets Göran Hansen
och Rolf Kalm samt John Bergström kallades till hedersmedlemmar i sjöscoutkåren Spejarna.
Vi gläder oss och gratulerar dem.
Dagen avslutades i god scoutanda
med syskonringen och tapto.
Vilket härligt år det har varit. Över
hela landet har scouterna synts och

Med scouthälsning, i gillets tecken Margareta Mattsson.

****************************************************************************************
TILL HELA MEDLEMSKÅREN
SGSF har reserverat 21.700,00 euro i en så kallad ”möteslokal”- fond.
Avsikten har varit att använda denna summa till att betala Scoutstationen för
rätten att hålla möten där. När Scoutstationen äntligen blev klar, fick vi veta
att vi inte behöver betala för att hålla våra möten där. Denna reservation är
därför överflödig.
Styrelsen ber nu om idéer från fältet om hur denna summa kunde användas.
Styrelsen har i princip beslutat, att medlen skulle användas till förmån för
gillemedlemmarna. Ändamålen kunde vara till exempel:
- stipendier av något slag, rese -ersättningar
- utbildningsstöd, stöd vid bildandet av nytt gille
Ärendet borde behandlas och beslut fattas vid vårt egentliga riksmöte i
Tammerfors den 25-26 oktober 2008. Vänligen begrunda saken och ge
respons!
Meddela din åsikt via ditt gille till sekreteraren
Iris Pihkala iris.pihkala@elisanet.fi
Lahnatie 12 C 14 02170 Espoo
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VAD SCOUTINGEN BETYTT FÖR MIG
En ledstjärna vill jag litet pretentiöst säga att
scoutingen varit för mig.
Det är 60 år sedan jag blev tomte. Min aktiva
scouttid som barn och ung blev ca 10 år lång.
Den sammanföll med det ”snälla” decenniet, då
vi barn fostrades med mild stränghet och skulle
ha det så bra som möjligt efter krigen.
Med facit på hand är det värdeord som vänskap,
gemenskap, frimodighet, dyker hjälpsamhet och
intresset för naturen, som upp i minnet.
”Vänskap livet ut” är ingen slogan!
Lärorikt var att som scoutkamrater ha
krigsvärnlösa barn och på nära håll uppleva deras annorlunda livssituation.
Någon scoutdräkt eller annat kunde gå i arv.
Intresset för barn och ”att bry sig om” tänker jag att påverkade mitt val av
yrke. Scoutkarriären var som helhet för mig betydelsefull, men i övrigt
blygsam.
När min dotter var sju år gammal följde jag henne till en scoutkår på vår
hemort. Scoutingen blev också för henne betydelsefull och ett stöd på två
nya orter tills hon slutade skolan 18 år gammal. En scoutvänskap för henne
kulminerade i att hon bad en tidigare scoutkamrat att bli gudmor för sin son.
Ödet förde mig på besök till Taruslägret 1990, museiavdelningen. Efter att ha
undrat om man kan göra något i eller för scoutingen som vuxen, fick jag
information om gillescouting per post. Det var Brita Holmqvist i Helsingfors,
som genast reagerade. Hon övertalade en medlem i Pirkka-Kilta, som redan
verkade i Tammerfors, att bilda ett tvåspråkigt gille. Gillet-Näsi-Kilta
grundades i april 1992 av fyra ”flickor”. En värld med nya möjligheter
öppnade sig för mig. Att knyta an till andra tidigare scouter gick bra, trots 35
års paus. ”Alla andra” hade ju varit scouter hela livet!
En dag ringde denna Brita upp mig och undrade om jag kan skriva? Ja-a,jo.
S:t Göran tidningens mångåriga redaktör Etta ville överlåta uppgiften till
någon lite´ yngre. Vi stämde träff, Etta och jag, på järnvägsstationen i
Helsingfors, med den blå halsduken som kännetecken. De behövdes inte, vi
såg genast varandra ändå. – Svårare visade det sig vara att hitta en
finskspråkig huvudansvarig för bladet. Trevande men ”läraktig” påbörjade jag
min bana som svenskspråkig redaktör för S:t Göran. Inlärningen har
inbegripit användandet av dator och internet.
Ett uppdrag i riksgillet håller en aktiv och intresserad. Det är ofattbart mycket
jag har haft tillfälle att vara med om inom gillescoutingen. Många orter och
platser har jag fått besöka, som jag inte annars hade gjort. Fantastiskt hur
enkelt och berikande det är att träffa tidigare helt obekanta personer och
genast hitta gemenskapen. Det är med scoutingen som med musiken, den
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känner inga gränser, ens språkliga.
Som redaktör har jag fått närvara vid styrelsemöten och kunnat följa med
arbetet ur den synvinkeln i ca 15 år. Nu, som medlem i styrelsen, får jag vara
med om att föra verksamheten vidare.
Ledstjärna? Ja, scouten inom mig har alltid funnits där och hjälpt till på livets
krokiga stig. Att bli gillescout under mottot ”en gång scout- alltid scout”, var
som att komma hem.
Ingun Ingo, Gillet-Näsi-Kilta, SGSF:s styrelse
**************************************************************************************

MITÄ PARTIO ON MERKINNYT INGUN INGOLLE
Ingunin aktiivinen partioaika kesti 10 vuotta. Tällä hetkellä ensi hetkestä on
kulunut 60 vuotta.
Ystävyys, yhteishenki, avoimuus, avuliaisuus ja kiinnostus luontoon tulevat
mieleen, kun Ingun ajattelee partioaikaista arvomaailmaa.
Oli aika, kun partiokavereina oli myös sotaorpoja. Heidän niin erilainen
elämäntilanteensa opetti paljon.
Ingun uskoo, että partiolaisena eletty toisesta välittäminen, toisen huomioon
ottaminen vaikuttivat hänen ammatin valintaansa.
Partioaika sellaisenaan oli erittäin merkityksellinen mutta muuten vaatimatonta omilta suorituksiltaan, miettii Ingun.
Ihmeteltyään Tarus-leirin museo-osaston vierailullaan 1990, voisiko aikuisena
tehdä jotain partiossa, kuvioihin ilmestyi, kuten monen muunkin kiltalaisen
kohdalla, Brita Holmqvist. Tampereelle syntyi siten Pirkka-Killan jäsenen
avulla kaksikielinen kilta Gillet-Näsi-Kilta huhtikuussa 1992. Ingun on nyt ollut
sen killan jäsen 16 vuotta. Kiltapartiolaisena alkoi uusi aktiivinen aika. Etsittiin
Etta Tallqvistin seuraajaa kiltalehdellemme. Niin alkoi Ingunille vaihe SPYP:n
virkailijana, Pyhä Yrjänä-lehden ruotsinkielisenä toimittajana. Ingun on
todennut, että tehtävä valtakunnan killassa pitää toimeliaana ja
kiinnostuneena killan asioista. On ollut lukuisia mahdollisuuksia olla mukana
kiltapartioinnissa, vierailla monilla paikkakunnilla ja tutustua uusiin ihmisiin ja
löytää heti yhteisyyttä.
Lehden toimittajana ja tällä hetkellä myös hallituksen jäsenenä Ingun on
voinut olla mukana hallituksen kokouksissa ja seurata yhdistyksemme
toimintaa jo noin 15 vuoden ajan.
Niin, partiolainen on aina ollut olemassa Ingunissa ja auttanut monessa
tilanteessa elämän mutkikkaalla polulla.
Ingun: ”Partio on kuin musiikki, se ei tunne rajoja, ei edes kielellisiä”.
Referoinut: Iris Pihkala
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FORUM GROSSARL 40 VUOTTA
poikakuoron esitykset saivat monen
mummin ja vaarin sydämet sykkimään. Oi jospa oma lapsenlapseni
olisi tuollainen siististi kammattu,
hienoon esiintymisasuun puettu ja
vielä musikaalisesti lahjakas kuin
nuo nuoret pojat – herrantertut!
Ensimmäisenä aamuna istuessani
aamiaisella Pensionat Kronessa
rouva Gruberin varaamassa nurkkapöydässä
pyyhkäisi
paikalle
sohvaa pitkin kontaten hurmaava
pikkuilkiö – Leny, 3 v – ja ihmetteli,
miksi istun aivan yksin nurkassa.
Sanoin istuvani yksin, koska minulla ei ole ketään ystävää maailmassa. Leny lupasi ryhtyä pikku
ystävättärekseni. Kysäisin vielä
Lenyltä, leijonako hän oli. ”Ei, kun
kissa”, tuli napakka vastaus. Sitten
naukaistiin ja kontattiin pois.

Alppikylä Grossarlin hurmaa saivat
jälleen kokea ne 293 kiltapartiolaista, jotka kokoontuivat viettämään perinteistä kiltafoorumiaan
Itävaltaan – nyt jo 40. kerran.
Kaukaisin osanottaja John oli
Australiasta asti. Suomalaiskiltalaisia paikalla oli 9. Tawastin Ullalle
ja Ritalle on nyt vierailukertoja kertynyt 24 ja Gretel Österille 20.
Sitä, mikä Grossarlin viikossa viehättää, on sanoin vaikea ilmaista.
Se täytyy kokea!
Ensimmäinen voimainponnistus, joka etukäteen oli hyvin tiedossa, oli
kipuaminen kirkonmäen barokkikirkkoon juhlallisiin avajaisiin. Lippumenot, kynttilöiden sytytys, avajaispuheet ja hiljainen hetki edesmenneille grossarlinkävijöille oli avajaisten perinteistä ohjelmaa, mutta Die Wiltener Sängerknaben-
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sin ja Modenan perhevierailun
aikaa. Viikon päivällisten aikana ehdittiin käydä läpi myös Lampedusan pakolaisongelmat, Napolin
jätekasat, mafiosojen toiminta, Vesuviuksen mahdollinen purkaus,
suomalaistyttöjen naimahuolet Italiassa, Venäjän ja Suomen suhteet
sekä suomalaismarkettien ruokavalikoimat. Raatteentie ja Tali-Ihantala
jäivät tällä kertaa käsittelemättä.
Sunnuntai-iltana osallistuin mielenkiintoiseen
Hoagascht-tilaisuuteen (Tullaan tutuiksi) pelastuskoirien toiminnasta Alpeilla. Meille
esiteltiin kolme pelastuskoiraa, vanha Belgian paimenkoirauros Karim,
hänen tyttärensä ja nuori innokas
kolli, joka enemmän oli kiinnostunut
Karimin tyttärestä kuin pelastusesitelmästä. Tutustuimme pelastusvälineisiin sekä koirien tehokkaaseen toimintaan lumivyöryjen uhrien etsinnässä.
Maanantaiaamuna oli ohjelmassa
juhlallinen
tilaisuus
Himmelsknotenilla. Tänne Taivaansolmutpaalulle mentiin takseilla. Fanfaarien säestämänä kuuntelimme puheita kirkkaassa auringonpaisteessa.
Iltapäivällä osallistuin workshoppiin:
Karaoke. Sen parasta antia oli
Mungon (Sveitsi) ja Davidin
(Englanti)
duetto
Something
stupid. Itse kajautin Simon &
Garfunkelin Bridge over troubled
water. Session päätteeksi lauloimme yhteislauluna hauskan rallin
Pub with no beer.
Illalla olivat Eurooppa-tanssiaiset,
missä viihdyin vain vähän aikaa,
sillä minulla oli kutsu toisaalle

Sunnuntaiaamuinen
kipuaminen
juhlamessuun kirkonmäelle sujui jo
huomattavasti paremmin kuin edellisenä iltana. Ja taas saimme
kuulla poikakuoron upeaa laulua.
Kirkonmenojen jälkeen meidät toivotettiin kylän keskusaukiolla tervetulleiksi
Grossarlin
Eurooppakylään. Talonpoikien ampumaseuran alppijääkärit soittokuntineen
ja äkseerauksineen olivat luonnollisesti paikalla. Puheiden jälkeen
kajahtivat useat kunnialaukaukset
ilmoille ja lievä ruudinkäry tunki
sieraimiin.
Päiväkävelylläni tapasin norjalaisen
Trondin, joka houkutteli minut hiihtohissillä (kondoolilla) ylös laskettelurinteen päälle nauttimaan ihastuttavasta alppiauringon paisteesta.
Kondoolimatka kesti lähes 15 minuuttia, sillä olihan kyseessä lähes
kilometrin kipuaminen. Ylhäällä
maistuivat cappuccinot.
Päivällispaikaksi minulle oli osoitettu Hotelli Alte Poste. Täällä ovat
perinteisesti norjalaiset ja suomalaiset sijoittuneet salin takaosan
pöytiin. Kun en aluksi löytänyt tyhjää istumasijaa heidän keskuudestaan, sainkin ”lottovoiton” ja
pääsin Guiseppen ja Darian
(Italia) pöytään. Guiseppe ei
puhunut muuta kieltä kuin italiaa,
mutta Daria hallitsi viittä kieltä ja
käänsi sujuvasti puheemme partnerilleen. Keskustelumme Darian
kanssa käytiin englanniksi paitsi
sinä iltana, kun pöytäkumppaniksemme saapui Mr. Salzburg –
Helmut. Tuolloin täytyi vaihtaa
saksaksi.
Muisteltiin
lämmölllä
Montegrotton maailmankonferens-
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ympäri kiedottuna vaan takapuolen
alla peflettinä.
Illalla pidettiin Norske Grossarleren kokous Pensionat Kronessa:
norjalaiset, ruotsalaiset ja suomalaiset, nyt yhteensä 41, joita
yhdistää osallistuminen Europa
Forum-tapahtumaan Grossarlissa.
Torstain kohokohta oli Rauhanrukous, missä näyttämölle kokoontuivat kunkin maan edustajat ja
esittivät kukin omalla kielellään
rukouksen. Olin saanut tuon
miellyttävän kunniatehtävän kollegoiltani.
Perjantaina olivat maalaismarkkinat
hotelli Alte Posten aulassa ja sieltä
sai ostaa monenmoista lähiseudun
maanviljelijöiden tekemiä tuotteita.
Perjantain ja melkeinpä koko viikon
kohokohta oli ehdottomasti Loppukonsertti, missä viuluvirtuoosi Barbara Helfgottin jousiorkesteri loihti
ilmoille uskomattomia säveliä. Barbara oli oppinut soittamaan viulua
jo ennen kuin osasi lukea ja kirjoittaa. Orkesteri koostui pääasiassa naisista ja vain toinen sellisti
ja rumpali edustivat miessukupuolta. Konsertti oli ehdottomasti
paras, mitä koskaan olen kuullut.
Niin tuntui ajattelevan moni muukin
poistuessaan kyynelsilmin konsertista.
Grossarlforum oli päättynyt ja jäljellä olivat halaukset.

parantamaan maailmaa Hedin ja
Peterin (Lichtenstein) kanssa.
Tiistaina tutustuin lumisateessa
Europatischiin (Eurooppa-pöytä).
Pöydälle oli aikoinaan muotoiltu
käsivarsia kämmenpuoli ylöspäin.
Yksi käsivarsi oli kämmenpuoli
alaspäin kuvaamassa rautaesiripun
sulkemaa itäistä osaa. Nyt kun
Eurooppa on vapautunut kommunismin ikeestä on sekin käsivarsi
käännetty – kuulemma - ylöspäin.
En valitettavasti päässyt tarkistamaan asiaa, kun tuon vankan
kivipöydän peitti paksu lumikerros.
Illallisella meidät oli hajotettu eri
ruokapaikkoihin, jotta tutustuisimme
uusiin ihmisiin. Minun pöytäkumppaneikseni sattuivat Gerhard ja
Rita sekä Alfred ja Charlotte
(Saksa) eikä taaskaan jutunjuurta
puuttunut.
Iltaisessa Bunten Abendissa luotiin katsaus Grossarlforumin kuluneeseen 40 vuoteen. Ja tietenkin
Gretel Öster sai muistomitalin 20
vuoden innokkaista Grossarl-vierailuistaan.
Seuraavan päivän kylpyläretki Bad
Hofgasteiniin tuntui taivaalliselta.
Kävin myös kylpylän tosi hyvässä
suomalaisessa saunassa, missä
muut puitteet olivat suomalaiset,
muttei tyyli. Siellä istuivat syntymäasussaan sekaisin niin naiset
kuin miehet, mukanaan vain kylpypyyhe. Eikä sekään ollut vartalon

Ensi vuonna Grossarlissa!

Atte Luoma

Kuva: Pertti Pihkala
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HALLITUKSEN KOKOUS PARTIOASEMALLA 9.2. 2008
Pyhä Yrjänä-lehden kansiväri päätetään aina ensimmäisessä kokouksessa. Sehän on joka vuosi erilainen, niin vuosikerrat erottuvat.
Ensimmäisen lehden sisältö on
määrätyiltä osin vakio. Mutta mukana on myös mielenkiintoisia kirjoituksia kiltamaailmasta. Lisäksi on
tarkoitus ylläpitää ”Tärkeää tietää”osastoa.
Myyntiartikkeleiden kohdalla oli
keskustelua killan standaareista.
Vedotaan jäsenistöön, että tiedotettaisiin Raisa Montinille: kenellä,
minkä tähden ja koska henkilö on
kiltastandaarin saanut. Mielenkiintoista olisi myös saada tietää, mitä
on tapahtunut standaarille, kun sen
omistaja on kuollut.
Selvitettiin myös Åland-ryhmän
edellisen päivän kokouksen asioita.
Ryhmä vastaa Pohjoismaiden ja
Baltian kiltalaisten yhteisestä tapaamisesta
Maarianhaminassa
2009. Mukana oli ollut myös Ahvenanmaalta yhteyshenkilöt Margareta Mattsson ja Pian Karlsson.
Yhteistyö mantereen ja Ahvenanmaan välillä toimii hyvin.
Hallituksen seuraavat kokouspäivät
ovat 28.3. 5.9. 21.11. Työvaliokunta on tavallisesti kokoontunut
paria viikkoa ennen valmistelemaan
hallituksen kokouksen esityslistan.
Hallituksen kokous määräytyy lehtemme Dead Line – päivän mukaan, jotta lehteen saadaan myös
kokouksen asioista tietoa.

Mukana olivat hallituksen lisäksi
taloudesta ja myyntiartikkeleista
vastaavat.
Tarkistettiin SPYP:n toimintaohjeen
mukaan vuoden ensimmäisen kokouksen asiat. Talousasioissa ensimmäinen kokous on erittäin tärkeä, koska vuoden 2007 tilinpäätös
esitetään hallituksen hyväksyttäväksi. Se oli huolellisesti ja taidolla
laadittu, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilintarkastajalle toimitettavaksi.
SPYP:n talous on vakaa. Vuoden
2007 pöytäkirjat liitteineen on lähetetty vuoden 2007 aikana tilintarkastajalle. Tilinpäätöksen yhteydessä toimitetaan myös toimintakertomus hänelle. Toimintakertomus 2007 käsiteltiin ja hyväksyttiin.
Tarkistettiin
toimintasuunnitelma
2008. Tiedot kevätretkestä, valtakunnankokouksesta ja toimipaikkavarauksesta ovat tässä numerossa luettavissa.
Vahvistettiin kiltamestareiden työnjako hallituksessa. Vahvistettiin
myös tarvittavat toimihenkilöt yhdistyksessämme. Niihin ei tullut
muutoksia. Työvaliokunnan jäsenet
ovat puheenjohtaja, sihteeri, kauimmin hallituksessa toiminut jäsen
Ingun Ingo, tarvittaessa taloudesta
vastaava ja/tai joku muu lisäjäsen.
Vahvistettiin toimikunnat ja työryhmät sekä niiden puh.johtajat. Ainoastaan vaalitoimikunnan kokoonpano varmistuu seuraavaan kokoukseen mennessä. Kiltojen ja hallituksen välillä toimivat kiltakummit pysyvät ennallaan.

Iris Pihkala
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STYRELSEMÖTET DEN 9 FEBRUARI 2008
Färgen på pärmen till S:t Göran
väljs alltid vid årets första möte.
Den är varje år annan, så åtskiljs
årgångarna. Innehållet i första numret är konstant, men innehåller ofta
också någon rapport. Avsikten är
att också ha spalten ”Värt att veta”
med.
I samband med försäljningsartiklarna diskuterades gillets standar. Styrelsen vädjar till alla som har fått
gillets standar att meddela till Raisa
Montin, vem, varför och när personen har fått en sådan. Intressant
skulle det också vara att få veta,
vad som har hänt med standaren,
då mottagaren har dött.
Vid styrelsemötet rapporterades om
Ålandsgruppens möte som hade
hållits dagen innan. Gruppen bär
ansvar för den Nordisk-baltiska
träffen 2009 i Mariehamn. Kontaktpersonerna på Åland Margareta
Mattsson och Pian Karlsson hade
också varit med på mötet. Samarbetet mellan fastlandet och Åland
fungerar utmärkt.
De följande styrelsemötena är 28.3.
5.9. 21.11. Arbetsutskottet har sina
möten ett par veckor före styrelsemötet och förbereder föredragningslistan. Styrelsemötet hålls alltid före Dead Line av S:t Göran för
att kunna rapportera till tidningen.

Utom styrelsen var också de ansvariga för ekonomin och försäljningsartiklarna närvarande. Enligt anvisningarna för SGSF:s verksamhet
granskades de ärenden, som hör till
första mötet. I fråga om ekonomin
är det första mötet mycket viktigt,
eftersom föregående årets bokslut
presenteras för att godkännas av
styrelsen. Det var omsorgsfullt utarbetat, blev godkänt och undertecknat för att överlämnas till revisorn. SGSF:s ekonomi är stabil.
Alla protokoll under årets gång har
skickats till revisorn. Verksamhetsberättelsen behandlades. Den ska
överlåtas till revisorn tillsammans
med det godkända bokslutet.
Verksamhetsplanen blev granskad.
Informationen gällande vårutflykten,
riksgillemötet, reserveringen av
möteslokal kan läsas på annan
plats i detta nummer.
Gillemästarnas arbetsfördelning i
styrelsen fastställdes liksom de behövliga funktionärerna i vår förening. Arbetsutskottet för 2008 består av ordförande, sekreterare och
av den längst i styrelsen sittande
medlemmen Ingun Ingo, i behov
ekonomiansvarige och/eller någon
annan medlem. Utskott och arbetsgrupper samt deras ordföranden
fastställdes. Endast valkommitténs
sammansättning blir fasställd för
nästa möte. Kontakten mellan
faddrar och gillen fungerar som förr.

Iris Pihkala
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SPYP:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007
1. TOIMINTA
1.1. Valtakunnalliset tapahtumat
Kiltamestarikokous pidettiin Espoon Matasaaressa lauantaina 20.10. Kokouksen puheenjohtajana toimi valtakunnan kiltamestari Ilmo Pulkamo Napapiirin Partiokillasta. Kiltalaisia oli läsnä 20 eri puolilta Suomea edustaen 12 kiltaa. Ohjelmasta vastasi SPYP:n
hallitus ja käytännön järjestelyistä Espoon Yrjänäkilta. Käytiin läpi hyviä ohjelma-ajatuksia.
Fellowship Day:tä vietettiin saman päivän iltana. Iltaohjelmasta vastasivat Espoon Metsänkävijät ja Espoon Yrjänäkilta.
1.2. Muu toiminta
Valtakunnan kiltamestari on lähettänyt vuoden aikana kolme km-kirjettä killoille. Hallituksen jäsenet, kansainvälinen sihteeri ja valtakunnan sihteeri ovat olleet yhteydessä kummikiltoihinsa. Paikalliskiltojen toiminnasta on ollut kirjoituksia Pyhä Yrjänä-lehdessä. Kiltalaiset ovat keränneet postimerkkejä ja niitä on edelleen toimitettu postimerkki-vastaavalle
Aaro Makkoselle. Kevätretki toukokuussa korvattiin osallistumalla Partio 100 vuotta päätapahtumaan Tampereella 9.-10. kesäkuuta. Kiltalaisia oli n. 70, mutta paraatiin seuraavana päivänä osallistui vain kymmenkunta. Kesäleiri 25.-28.6. pidettiin Partiopoukamassa
Maija Tiirikaisen johdolla. Osallistujia oli parisenkymmentä. Kiltapartiolaisten SloveniaKroatia-Venetsia-matkan 18.-25.5. vetäjänä toimi Kauko Sahla.
2. HALLINTO
2.1. Jäsenet
Toimintavuoden lopussa SPYP:n jäsenmäärä oli 611 (v.2006 633), suomenkielisiä 479
eli 78,4 % ja ruotsinkielisiä 132 eli 21,6 %, joista naisia 439 eli 71,85 % ja miehiä 172 eli 28,15 %.
Kiltoja on 40, joista 28 suomenkielistä, 2 kaksikielistä ja 10 ruotsinkielistä.
2.2. Hallitus
Hallituksen kokoonpano vuoden aikana: puheenjohtaja, kiltamestari Ilmo Pulkamo, Rovaniemi, varapuheenjohtaja, varakiltamestari Lena Kainulainen, Helsinki
jäsenet: Ingun Ingo Tampere, Irja-Lisa Mansnerus Maarianhamina, Pirjo Rintamäki Espoo, Kauko Sahla Lahti.
2.3. Valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät
Työvaliokunta: Ilmo Pulkamo, Pirjo Rintamäki, Iris Pihkala
Vaalitoimikunta: Ingun Ingo, Esko Hätinen, Kauko Sahla
Kansainvälinen toimikunta: Lena Kainulainen, Raisa Montin, Rita Söderström
Lehtitoimikunta: Iris Pihkala, Ingun Ingo
Myyntitoimikunta: Raisa Montin ja Lahden Kiltapartiolaiset
Postimerkkitoimikunta: Aaro Makkonen ja Sydän-Suomen kilta
Åland 2009-työryhmä: Ilmo Pulkamo, Lena Kainulainen, Raisa Montin, Ingun Ingo, IrjaLisa Mansnerus, Margareta Mattsson, Iris Pihkala
SP-yhteistyötoimikunta: Ilmo Pulkamo, työvaliokunta, kansain.väl.sihteeri, taloudesta
vastaava
2.4. Virkailijat
sihteeri Iris Pihkala, taloudesta vastaava Pär Laurén, varalla Raisa Montin
kansainvälinen sihteeri Lena Kainulainen
kiltalehden toimittaja Iris Pihkala, ruotsinkielinen toimittaja Ingun Ingo
myyntiartikkelit Raisa Montin
jäsenrekisterin pitäjä Pär Laurén, materiaalista vastaava Iris Pihkala
2.5. Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Folke Tegengren, HTM ja varatilintarkastajana
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Jarmo Tolvanen.
2.6. Hallinnolliset kokoukset
Hallitus on kokoontunut neljä kertaa: tammikuussa, maaliskuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Työvaliokunta on kokoontunut valmistelemaan hallituksen kokouksia kokousten
edellä ja niiden välillä on pidetty kirjeitse ja puhelimitse yhteyttä.
2.7 Yhteydet Suomen Partiolaisiin
Kiltalehteä Pyhä Yrjänä S:t Göran on lähetetty Partiotaloon ja kaikkiin partiopiireihin. Valtakunnan kiltamestari on ollut yhteydessä Suomen Partiolaisten toim.joht. Liisa Sahiin.
Maaliskuun työvaliokunnan kokous, jossa mukana oli myös taloudesta vastaava, pidettiin
Partiotalolla Oulunkylässä. Siinä yhteydessä neuvoteltiin Liisa Sahin kanssa m.m. Partio
100 vuotta päätapahtumasta Tampereella. Elokuussa oli toinen neuvottelutilaisuus Oulunkylässä. Keskeisin aihe oli muutto uuteen partiotaloon Partioasemaan, Töölönkatu 55.
Siellä hallitus piti marraskuun kokouksensa. Partiomuseo järjesti kiertävän Partio 100 vnäyttelyn seitsemällä paikkakunnalla. SPYP oli myös näyttelyssä edustettuna kiltalaisten
ollessa esittelemässä SPYP:n toimintaa.
SPYP:n hallituksen taholta laadittiin ohjelmapaketti killoille. Siinä oli ehdotuksia kiltojen
osallistumiseen nimikkolippukuntansa kesäleiriin vierailupäivänä 1.8. ja ohjelman toteuttamiseen iltanuotiolla.
Monet paikalliskillat ovat olleet yhteydessä paikkakunnallaan toimiviin lippukuntiin avustaen niitä taloudellisesti ja osallistumalla piirien ja lippukuntien kokouksiin, juhlien, kilpailujen, myyjäisten ja leirien järjestämiseen. Paikalliskiltojen jäseniä on ollut aktiivijohtajina,
jäseninä vanhempainneuvostoissa, kannatusyhdistyksissä ja muissa johtotehtävissä.
3. TALOUS
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry:n talous on vankalla pohjalla. Tuotot ovat pysyneet suurin piirtein talousarvion puitteessa. Jäsenmaksut, jotka ovat pääasiallinen tuotto,
ovat vain 164           omattavasti alle talousarvion. Erityisesti kansainvälisissä kuluissa on tullut säästöjä. Samoin
lehden kustannukset oli arvioitu liian suuriksi, koska kustannusnoususta oli varoitettu kirjapainosta ja postista. Myyntituotteista on mainittava erikseen postimerkkimyynti, joka selvästi ylittää talousarvion. Taseesta selviää, että rahat ja pankkisaamiset peittävät kaikki
velat ja varaukset. Lainoja killalla ei ole eikä muita vastuita tai vakuuksia.
Varsinaisen toiminnan tuotot koostuivat jäsenmaksuista   tapahtumista
(Partiopoukama + kiltamestarikokous) ! 
Toiminnan kulut ovat Partiopoukaman ja kiltamestarikokouksen kulut.
Muut menoerät näkyvät parhaiten tulosraportista. Niistä suurimmat ovat Pyhä Yrjänälehden kustannus   " #  $   %   stituksen  &   '   tkakustannuksiin 18,4% tuotoista. Kansainvälisiin yhteydenpitoon ja jäsenmaksuihin on
maksettu Pohjoismaihin 7% ja muihin maihin 13% tuotoista. Suurin erä on meidän kansainvälinen jäsenmaksumme ISGF:lle, joka on 10,4% meidän tuotoista.
Tuotto/kulujäämä näyttää näin ollen ylijäämää ! 
Hallitus sijoitti 2.000 euroa lisää Nordean sijoitustilille, jonka saldo vuoden lopussa oli 
34.678,28. Sijoitus tuotti korkoa vain %! 
Tilinpäätöseriä ei vuonna 2007 kirjattu. Näin ollen tilikauden tulos on #  
Jäsenmaksuja vuonna 2007 kerättiin 20,00 (    % 
/ jäsen. Jäsenmaksunsa maksamatta jätti tänä vuonna 25 jäsentä (22 + 3 perhejäseniä).

4. TIEDOTUS JA PR
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4.1 Pyhä Yrjänä-lehti
Jäsenlehti Pyhä Yrjänä S:t Göran on ilmestynyt neljä kertaa. Lehden painosmäärä on ollut
keskimäärin n. 800 kpl. Se postitettiin suoraan jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle.
Lehti painettiin Multiprint Oy:ssä Helsingissä.
4.2. Kotisivu
Killan kotisivua osoitteessa www.spyp.fi on pyritty pitämään ajan tasalla. Tekninen yhteyshenkilö on Jouni Varis osoitteessa jouni.varis@spyp.fi. Hallituksen jäsen Kauko
Sahla on vastannut SPYP:n asioiden tiedottamisesta Jouni Varikselle.
4.3. Huomionosoitukset ja merkkipäivät
Jäseniä, jotka täyttivät 85 tai enemmän tasavuosia muistettiin heidän syntymäpäiviensä
yhteydessä. Joulutervehdys lähetettiin SP:lle, Partiomuseoon, lähimmille yhteistyöhenkilöille kotimaassa, Pohjois- ja Baltian maihin sekä ISGF:lle.
5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
5.1 Kansainväliset tapahtumat
- Pohjoismaiden ja Baltian maiden NBSR - komitean kokous ja seminaari oli Liettuassa 11.-12.5. Suomea edusti varavkm Lena Kainulainen.
- Eurooppa-alueen konferenssi pidettiin 20.-24.6. Krakovassa Puolassa. Virallinen
edustaja Suomesta oli vkm llmo Pulkamo. Suomesta osallistui myös Atte Luoma.
5.2 Muu kansainvälinen toiminta
- Kiltalaisten 39. Eurooppa Forum järjestettiin tammikuun kolmannella viikolla Grossarlissa Itävallassa. Forumin teemana oli ”The Idea and Experience of Scouting”, koska
vuosi 2007 oli Partion 100 v-juhlavuosi. 250 kiltalaisen joukossa oli neljä suomalaista.
- ESAK:n joulujuhlaan 6.12. Tallinnassa tuli kutsu SPYP:lle. Mutta Suomi juhli 90. Itsenäisyyspäiväänsä. Sen tähden ei ollut lähtijöitä. ESAK:n edustajat onnittelivat
90.vuotista itsenäistä Suomea e-mailin ja puhelimen välityksellä.
- Pyhä Yrjänä S:t Göran-lehteä on säännöllisesti lähetetty Pohjoismaihin ja Viroon.
Pohjoismaista on vastaavasti saatu heidän kiltalehtiään, joita Ingun Ingo on postittanut
niitä haluaville.
- Useat paikalliskillat ovat olleet suoraan yhteydessä ulkomaisiin ystävyys- tai kummikiltoihin. (Twinning).
Vuosi 2007 on ollut jälleen SPYP:lle hyvin monipuolisen toiminnan vuosi.
Hallitus

***************************************************************************************
Maija Paavilainen:
Sinä päivänä tulee vanhaksi, kun ei enää jaksa hämmästellä.
Oppimisella ei ole ylärajaa.
Olkoon mukanasi luottamus omiin voimiisi.
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SGSF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007
1. VERKSAMHETEN
1.1 Verksamhet på riksnivå
Gillemästarmötet hölls i Mataskär, Esbo, lördagen den 20 oktober. Mötets ordförande
var landsgillemästare Ilmo Pulkamo. Närvarande var 20 gillemedlemmar representerande
12 gillen från olika delar av landet. För programmet svarade SGSF:s styrelse och för de
praktiska arrangemangen Espoon Yrjänäkilta. Olika idéer för programmet gicks igenom.
Fellowship Day firades samma kväll. För kvällsprogrammet svarade kåren Espoon
Metsänkävijät samt Espoon Yrjänäkilta.
1.2. Övrig verksamhet
Landsgillemästaren har skickat under året tre gm-brev till alla gillen. Styrelsens
medlemmar, internationella sekreteraren och riksgillesekreteraren upprätthöll kontakterna
till sina faddergillen. Flera gillen har rapporterat om sin verksamhet i S:t Göran-tidningen.
Frimärken har fortsatt samlats in och vidarebefordrats till Aaro Makkonen. Vårutfärden i
maj ersattes med deltagande i firandet av Scouting 100 år i Tammerfors den 9-10 juni. Ca
70 gillemedlemmar mötte upp, men i paraden följande dag deltog ett tiotal. Sommarlägret
i Partiopoukama den 25.-28. juni leddes Maija Tiirikainen. I lägret deltog ett tjugotal
medlemmar. Gillescouternas resa till Slovenien-Kroatien-Venedig företogs under ledning
av Kauko Sahla.
2. ADMINISTRATIONEN
2.1 Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut hade SGSF 611 medlemmar (år 2006 633), av vilka de
finskspråkiga var 479 eller 78,4% och de svenskspråkiga 132 eller 21,6%, 439
medlemmar var kvinnor, 71,85%, och 172 var män, 28,15%, Av de 40 gillena var 28
finskspråkiga, 2 tvåspråkiga och 10 svenskspråkiga.
2.2 Styrelsen
Styrelsens sammansättning under året var
ordförande, landsgillemästare Ilmo Pulkamo, Rovaniemi
vice ordförande, vice landsgillemästare Lena Kainulainen, Helsingfors
medlemmar: Ingun Ingo, Tammerfors, Irja-Lisa Mansnerus, Mariehamn, Pirjo Rintamäki,
Esbo, Kauko Sahla, Lahtis
2.3 Kommittéer och utskott
Arbetsutskottet: Ilmo Pulkamo, Pirjo Rintamäki, Iris Pihkala
Valkommittén: , Ingun Ingo , Esko Hätinen och Kauko Sahla,
Internationella kommittén: Lena Kainulainen. Raisa Montin och Rita Söderström
Redaktionen: Iris Pihkala och Ingun Ingo
Frimärkskommittén: Aaro Makkonen och Sydän-Suomen kilta
Försäljningskommittén: Raisa Montin och Lahden Kiltapartiolaiset,
Ålands-gruppen (inför 2009) Ilmo Pulkamo, Lena Kainulainen, Raisa Montin, Ingun Ingo,
Irja- Lisa Mansnerus , Margareta Mattson, Iris Pihkala
FS-samarbetskommittén: Ilmo Pulkamo, arbetsutskottet, internat. sekreteraren,
ekonomiansvariga
2.4. Funktionärer
sekreterare Iris Pihkala, ekonomiansvarig Pär Laurén, reserv Raisa Montin
internationell sekreterare Lena Kainulainen
redaktörer för gillebladet Iris Pihkala, svenskspråkig redaktör Ingun Ingo,
försäljningsartiklar Raisa Montin
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medlemsregisteransvarig Pär Laurén
materialansvarig Iris Pihkala
2.4 Revisorer
Revisor för föreningen var Folke Tegengren HTM och vice revisor Jarmo Tolvanen
2.5 Administrativa möten
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger: i januari, mars, september och november.
Arbetsutskottet har samlats för att förbereda styrelsens möten: Däremellan har kontakt
hållits via brev och telefon.
2.6 Kontakterna till Finlands Scouter
Gillebladet S:t Göran har regelbundet sänts till Scouthuset och varje scoutdistrikt. Lgm
Ilmo Pulkamo har varit i kontakt med Finlands Scouters verksamhetsledare Liisa Sahi.
Arbetsutskottets möte i mars, där även ekonmiansvarige deltog, hölls i scouthuset i
Åggelby. Då diskuterade man med Liisa Sahi bland annat om Scouting 100 år-firandet i
Tammerfors. I augusti hade Ilmo Pulkamo och Pär Laurén en diskussion med Liisa Sahi i
Åggelby. Det centrala temat var flyttandet till det nya scouthuset, Scoutstationen, på
Tölögatan 55. Styrelsen samlades där första gången vid sitt möte i november.
Scoutmuseet gjorde en turnerande utställning om Scouting 100 år. Gillemedlemmar
presenterade SGSF:s verksamhet i samband med utställningen.
SGSF:s styrelse utarbetade ett program för gillena med förslag till framförande vid
lägerbålet på ett kårläger den 1 augusti.
Många lokala gillen har kontinuerlig kontakt till ortens scoutkårer och hjälper dem
ekonomiskt eller genom att delta i distriktets eller kårernas möten, fester, tävlingar, basarer
och läger. En del gillemedlemmar är aktiva scoutledare, med i föräldraråd,
understödsföreningar eller andra ledaruppdrag.
3. EKONOMI
S:t Görans Scoutgillen i Finland rf:s ekonomi är på fast botten. Intäkterna har i stort
sett hållit budgeten, medlemsavgifterna som är den huvudsakliga intäkten blev endast
1,5% (% $ )*)+))året 2007 hållits avsevärt
under de budgeterade. I synnerhet i de internationella kostnaderna har besparingar
uppkommit. Likaså har beräkningen av tidningens kostnader överskattats på grund av de
aviserade kostnadsökningarna både från tryckeri och posten. Av försäljningsartiklarna bör
särskilt omnämnas frimärksförsäljningen som klart överstigit budgeterade. Av
balansräkningen framgår att banktillgodohavanden täcker alla skulder och reserveringar.
Lån och övriga skuldförpliktelser har gillet inte.
Ordinära verksamhetens intäkter består av medlemsavgifterna    ,
verksamheten (Partiopoukama-lägret + gillemästarmötet) ! 
Verksamhetens kostnader är Partiopoukama-lägret och gillemästarmötets utgifter.
Övriga utgifter syns bäst i resultaträkningen, vars största delar är S:t Göran tidningens
kostnad,   " #  $ , )% ,  +
   -  .'*   / , *'  )
18,4% av intäkterna. Till internationella kontakter och medlemsavgifter har erlagts till
norden 7% och till övriga länder 13% av intäkterna. Största andelen är vår internationella
medlemsavgift till ISGF 10,4% av våra intäkter.
Verksamhetens resultat blir härmed ett överskott på ! 
Styrelsen deponerade ytterligare 2000 euro på Nordeas placeringskonto vars saldo vid
utgången av året var %# #0, + )%! 
Bokslutsdispositioner bokades inte år 2007.
Härvid visade bokföringsåret ett överskott på #  
Medlemsavgifterna för året 2007 var 20,00 ().'.  )% (
medl. 25 medlemmar (22+3 familjemedl.) lämnade sin medlemsavgift obetald.
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4. Information och PR
4.1 S:T Göran tidningen
Medlemsbladet Pyhä Yrjänä – S:t Göran utkom fyra gånger år 2007. Upplagan var i genomsnitt 800 exemplar. Bladet postades till varje medlem som hade betalat sin medlemsavgift. Bladet trycktes hos Multiprint OY i Helsingfors.
4.2. Hemsida
SGSF:s hemsida på adressen www.spyp.fi har hållits aktuell. Den tekniskt ansvarige är
Jouni Varis på adressen jouni.varis@spyp.fi. Styrelsemedlemmen Kauko Sahla har
ansvarat för information om SGSF till Jouni Varis.
4.3. Hyllningar och bemärkelsedagar
Medlemmar som fyllt 85 år eller flera jämna år har uppmärksammats på sina bemärkelsedagar. Julhälsningar sändes till Finlands Scouter, Scoutmuseet, nära samarbetspartners i
hemlandet, de nordiska och baltiska länderna och ISGF.
5. INTERNATIONELL VERKSAMHET
5.1. Internationella tilldragelser
De nordiska och baltiska ländernas NBSR-kommitté hade möte och seminarium i Litauen den 11.-12. maj. Lena Kainulainen representerade Finland.
Europakonferensen hölls den 20.-24. juni i Krakow, Polen. Finlands officiella representant var lgm Ilmo Pulkamo. Atte Luoma deltog också.
5.2. Övrig internationell verksamhet
- 39. Europaforum ordnades i Grossarl i Österrike den tredje veckan i januari. Temat
var ”The Idea and Experience of Scouting”, eftersom år 2007 det firades Scouting 100 års
jubileum. Av 250 gillescouter var fyra från Finland.
- ESAK i Tallinn inviterade till sin julfest den 6 december. Då Finland just den dagen firade
sin 90-åriga frihet, var det ingen som reste till Tallinn. Representanter för ESAK lyckönskade det 90åriga Finland genom e-mail och telefon.
- Pyhä Yrjänä- S.t Göran tidningen har regelbundet sänts till de nordiska länderna och
till Estland. Från de nordiska länderna har vi fått motsvarande tidningar, som Ingun Ingo
har postat till hugade läsare.
- Flera lokala gillen har haft direkta kontakter med vän- eller faddergillen i utlandet
(Twinning).
Året 2007 har igen varit ett mycket innehållsrikt år för SGSF.
Styrelsen

******************************************************************************************************

”Vänskapen är det främsta av det goda här i världen.
För mig är den livets högsta lycka.”
Michael Coren
Kloka tankar: Den som går vilse kan av misstag finna nya vägar.
Artur Lundqvist
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SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT RY
S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RF
TULOSLASKELMA / RESULTATRÄKNING

1.1.-31.12 Talousarvio
Ero
2 007
Budget
Differens

VARSINAINEN TOIMINTA / ORDINÄR VERKSAMHET
TUOTOT / INTÄKTER
Jäsenmaksut / Medlemsavgifter
11 036,00 11 200,00
Tapahtumien tuotot / Verksamhetsintäkter
1 970,00
0,00
Tuotot yhteensä / Totalt intäkter 13 006,00 11 200,00
KULUT / KOSTNADER
Pyhä Yrjänä-lehti / S:t Göran tidningen
-3 513,00 -5 000,00
Kansainväliset jäsenmaksut/Internationella medlemsavgifter
-1 460,45 -1 530,00
Pohjoismainen yhteistyö / Nordiskt samarbete
-498,40
-710,00
Kansainvälinen yhteistyö / Internationellt samarbete
-243,84
-400,00
Huomionosoitukset / Uppvaktningar
-174,05
-50,00
Kotim. matkakulut / Inh. resekostnader
-1 742,50 -2 250,00
Kokouskulut / Möteskostnader
-290,68
-500,00
Toimistokulut / Kanslikostnader
-1 517,60 -1 760,00
Tapahtumien kulut / Verksamhetskostnader
-2 741,66
-500,00
Killan laajentaminen / Gillets expansion
-392,62 -1 500,00
Muut kulut / Övriga kostnader
-35,90
0,00
Kulut yhteensä / Totalt kostnader -12 610,70 -14 200,00
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ / VERKSAMHETENS RESULTAT

-164,00
1 970,00
1 806,00

Ero %
Differens

-1,5 %
16,1 %

1 487,00
69,55
211,60
156,16
-124,05
507,50
209,32
242,40
-2 241,66
1 107,38
-35,90
1 589,30

-29,7 %
-4,5 %
-29,8 %
-39,0 %
248,1 %
-22,6 %
-41,9 %
-13,8 %
448,3 %
-73,8 %
-11,2 %

395,30

-3 000,00

3 395,30

-113,2 %

1 386,03

550,00

836,03

152,0 %

-1 162,95
-260,35
-37,27

-100,00
-75,00
375,00

-1 062,95
-185,35
-412,27

1063,0 %
247,1 %
-109,9 %

512,32
512,32

450,00
450,00

62,32
62,32

13,8 %
13,8 %

870,35

-2 175,00

3 045,35

-140,0 %

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TILIKAUDEN TULOS / PERIODENS RESULTAT

870,35

-2 175,00

3 045,35

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / PERIODENS ÖVERSKOTT

870,35

-2 175,00

3 045,35

VARAINHANKINTA / MEDELANSKAFFNING
TUOTOT / INTÄKTER
Myyntiartikkelit / Försäljningsartiklar
KULUT / KOSTNADER
Myyntiartikkelit / Försäljningsartiklar
Postimerkkitulojen jako ISGF:lle/Frimärksint.fördelning till ISGF
Varainhankinnan tulos / Medelanskaffningens resultat
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA / FINANSIELL VERKSAMHET
Korkotuotot / Ränteintäkter
TUOTTOJÄÄMÄ / RESULTAT FÖRE EXTRAORD.POSTER
SATUNNAISET TUOTOT / EXTRAORDINÄRA INTÄKTER
Muu satunnainen tuotto / Övr. extraord. intäkter
SATUNNAISET TUOTOT YHTEENSÄ / TOTALT EXTRAORD. INT
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-140,0 %

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry
S:t Görans Scoutgillen i Finland rf
TULOSLASKELMAN ERITTELYT 1.1. - 31.12.2007
RESULTATRÄKNINGENS SPECIFIKATIONER
KANSAINVÄLISET JÄSENMAKSUT / INTERNATIONELLA MEDLEMSAVGIFTER
ISGF, Belgia / Belgien
1 146,85
NBSR, Pohjoismaat / Norden
273,60
EU-alue / distriktet
40,00 €
1 460,45
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ / NORDISKT SAMARBETE
Osallistumismaksut / deltagaravg.
Åland-2009 järj.kuluja / planeringskostn.

0,00
498,40 €

498,40

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ / INTERNATIONELLT SAMARBETE
Matkakulut / resekostnader
243,84
Oleskelukulut / uppehållskostn.
0,00
Osallistumismaksut / deltagaravg.
0,00 €

243,84

HUOMIONOSOITUKSET / UPPVAKTNINGAR
Kotimaa / hemlandet
Matkakulut / resekostnader

129,85
44,20 €

174,05

MATKAKULUT / RESEKOSTNADER
Hallituksen kokousmatkat / styr.möten
Työvaliok. matkakulut / Arbetsutsk. resekostn.

1 567,40
175,10 €

1 742,50

KOKOUSKULUT / MÖTESKOSTNADER
Hallituksen kokouskulut/Styrelsens möteskostn.
Työvaliokunta / Arbetsutskottet

208,68
82,00 €

290,68

YLEISKULUT / ALLMÄNNA KOSTNADER
Toimistokulut / kanslikostnader
Postikulut / Postavgifter
Pankkikulut / bankkostnader
Internet-nettisivu / Internet websida
Jäsenmaksuperintäk./medlemsavg.indrivn.

145,52
428,20
187,49
172,00
584,39 €

1 517,60

€

35,90

Muut kust = myyntituotteiden salkku / Övr.kostn = försäljn.art.väska

TAPAHTUMIEN ERITTELY / VERKSAMHETSKOSTNADERNAS SPECIFIKATION
Partiopoukama: tuotot / intäkter
770,00
Partiopuokama: kulut / utgifter
-685,60 €
84,40
Kiltamestarikokous tuotot / Gillemästarmöte intäkt.
1 200,00
Kiltamestarikokous kulut / Gillemästarmöte kostn.
-1 167,00
Kiltamest.kok matkakulut / Gillemästarmöte resek.
-510,60 €
-477,60
Partio 100v. Kulu / Scout 100 år kostn.
€
-378,46
€
-771,66
Tuotot / Intäkter €
1 970,00
Kulut / Kostnader €
-2 741,66
Helsinki 21.1.2007
Helsingfors

Pär Laurén
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SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT RY
S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RF
TASE / BALANSRÄKNING

31.12.2006
€

31.12.2007
€

VASTAAVAA / AKTIVA
PYSYVÄT VASTAAVAT / BESTÅENDE AKTIVA
Aineelliset hyödykkeet / Materiella tillgångar
Kalusto / Inventarier
VAIHTUVAT VASTAAVAT / RÖRLIGA AKTIVA
Saamiset / Fordringar
Tilisaamiset / Kontofordringar
Siirtosaamiset / Interrimsfordringar
Rahoitussijoitukset / Finansplaceringar

Rahat ja pankkisaamiset/Kassa o.banktillgodohavanden
VASTAAVA YHTEENSÄ / AKTIVA TOTALT

€

0,00

0,00

0,00
303,36

0,00
479,32

32 678,28

34 678,28

2 975,57

3 450,27

35 957,21

€

38 607,87

VASTATTAVAA / PASSIVA
OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL
Toimipaikka-rahasto / Versamhetslokal fond
Edellisten tilikausien ylijäämä/Tidig.perioders result.
Tilikauden ylijäämä / Periodens överskott

TILINPÄÄTÖSSIIRROT / BOKSLUTSDISPOSITIONER
Vapaaehtoiset varaukset / Frivilliga reserveringar
Toimintavaraus / Verksamhetsreservering

VIERAS PÄÄOMA / FRÄMMANDE KAPITAL
Pitkäaikainen / Långfristigt
Muistomerkkikeräys / Minnesmärkesinsamling
Lyhytaikainen / Kortfristigt
Ennakkomaksut / Förskottsbetalningar
Franciscus-killan kerätyt jäsenmaksut/medl.avg.
Siirtovelat / Interrimsskulder
Lyhytaikainen yhteensä / Kortfristigt totalt
Vier.p.oma yht./Främ.kap.tot.
VASTATTAVA YHTEENSÄ / PASSIVA TOT.
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21 700,00
3 125,22
5 998,66
30 823,88

21 700,00
9 123,88
870,35
31 694,23

0,00
0,00

0,00
0,00

4 795,54

4 865,54

40,00
0,00
297,79
337,79

0,00
3,50
2 044,60
2 048,10

€

5 133,33

€

6 913,64

€

35 957,21

€

38 607,87

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry
S:t Görans Scoutgillen i Finland rf
TASE-ERITTELYT 31.12.2007 BALANS-SPECIFIKATIONER
31.12.2007
KALUSTO / INVENTARIER
Saldo 1.1.2007
Poisto / avskrivning

0,00
0,00

€

0,00

479,32

€

479,32

32 678,28
2 000,00

€

34 678,28

RAHAT JA PANKKISAAMISET / PENGAR OCH BANKTILLGODOHAVANDEN
Kassa
0,00
Nordea 157230-331710
3 107,05
Aktia
405510-279954
343,22

€

3 450,27

OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL
Toimipaikkarahasto / Verksamhetslokalfond Saldo 1.1.2007
Muutos / Förändring

21 700,00
0,00

€

21 700,00

3 125,22
5 998,66

€

9 123,88

4 795,54
70,00

€

4 865,54

Franciscus-killan kerätyt jäsenmaksut / insamlade medlemsavgifter

3,50

€

3,50

Siirtovelat / Interrimsskulder
Nordea palvelumaksut 12/2006 Nordea serv.avg.
Palautettavat Gazette-til.maksut / Returnering av Gazette pren.avg.
Tilintarkastus / Revision
Postimerkkien tilitys ISGF:lle / Redovisning av frimärken till ISGF
ISGF:n jäsenmaksu 2007 / ISGF medlemsavgift för 2007
NBSR:n jäsenmaksu 2007 / NBSR medlemsavgift för 2007

2,80
121,00
240,00
260,35
1 146,85
273,60

€

2 044,60

SIIRTOSAAMISET / INTERRIMSFORDRINGAR
Nordea korkosalkku korko 2007 / Nordea ränteportfölj ränta 2007
NORDEA KORKOSALKKU / NORDEA RÄNTEPORTFÖLJ
Saldo 1.1.2007
Lisäys 2007 / Ökning 2007

EDELLISTEN TILIKAUSIEN TULOS / TIDIGARE PERIODERS RESULTAT
Saldo 1.1.2007
Tulos vuodesta 2006 / Resultatet från år 2006

VIERAS PÄÄOMA / FRÄMMANDE KAPITAL
PITKÄAIKAINEN / LÅNGFRISTIGT
Muistomerkkikeräys / Minnesmärkeinsamling
Saldo 1.1.2007
Lisäys 2007 / Ökning 2007
LYHYTAIKAINEN / KORTFRISTIGT

Helsinki
21.1.2008
Helsingfors

Pär Laurén
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Jäsenet / medlemmar per 31.12.2007
Ote jäsenrekisteristä / Utdrag ur medlemsregistret

Kilta - Gille

Birgitan Kilta
BP-Gillet rf
Charlotta-kilta
Espoon Yrjänäkilta
Fiiankilta
Franciscus-kilta
Fredrikagillet
Gillet-Näsi-Kilta
Hakakilta
Partiokilta Ilves (uusi)
Imatran Yrjänäkilta
Jatulikilta
Kims Gille
Klövergillet
Keski-Helsingin Partiokilta
Kuopion Partokilta
Muhö-Gillet
Myllykilta
Napapiirin Kilta
Nypongillet
Onsdagsgillet
Oulun Partiokilta
Pakilan Partiokilta
Partiokilta Kangasala
PuukkoKummun Dynamo
Partioveteraanit/Scoutveteranerna
Pirkkakilta
Riihimäen Yrjänäkilta
Salon Partioveteraanit
Lahden Kiltapartiolaiset
Samoilijakilta
Saveskilta
St.Nicolaus Gillescouter i Ingå
Sydän-Suomen Kilta
Sämpylät
Tammikilta LOPETTANUT
Tervaskannot
Turun Pyhän Yrjänän Kilta
Wasa-Gillet
Viipurin Tyttöpartion Seniorit
Ålands Scoutgille
Yksityisjäsenet / Enskilda medlemmar
Yhteensä / Sammanlagt

Kilta
Gille
No

3
4
6
8
9
10
11
13
16
18
19
21
24
27
28
30
38
39
41
42
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
60
61
63
66
67
70
71
72
99
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Kieli
Språk

Naisia
Damer

S
R
S
S
S
S
R
2-kiel
S
S
S
S
R
R
S
S
R
S
S
R
R
S
S
S
S
2-kiel
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
R

4
7
13
6
12
74
7
12
6
9
9
9
17
12
7
7
4
12
18
12
16
12
3
7
8
4
2
19
7
1
4
15
3

Miehiä
Män

5
3
5
22
2
1
4
3

13
3
6
3
1
3
3
7
10
3
3
9
3
3
3
1
27

23
13
7
2
10
5
11
2
25
9
439
172
71,85 % 28,15 %

Yhteensä
Sammanlagt

4
12
16
11
12
96
7
14
6
1
13
9
12
17
12
20
7
7
18
21
12
17
15
6
14
18
4
5
3
28
10
4
7
16
30
0
36
9
10
5
13
34
611
100,00 %
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Jäsenet / medlemmar per 31.12.2007

Yllämainitusta jäsenistä ovat:

Av ovanstående medlemmar är:

Vapautettuja jäsenmaksusta
Perhealennuksella
Ainaisjäseniä
Kunniajäseniä

9
57
13
7

Befriade från medlemsavgift
Med familjerabatt
Ständiga medlemmar
Hedersmedlemmar

Kunniajäsenet ovat:
Hedersmedlemmar är:
Gunnar Fagerlund
Karin Hamro-Drotz
Anna-Liisa Kontio
Raisa Montin
Etta Tallqvist
Maija Tiirikainen
Gretel Öster

Suomenkielisiä jäseniä 479 78,40 % Finskspråkiga medlemmar
Ruotsinkielisiä jäseniä 132 21,60 % Svenskspråkiga medlemmar

Kiltoja
Suomenkielisiä
Kaksikielisiä
Ruotsinkielisiä

Helsinki, 1.1.2008

Pär Laurén
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28
2
10

Gillen
Finskspråkiga
Tvåspråkiga
Svenskspråkiga

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ

VÄRT ATT VETA
1. Riksgillemötet

1. Valtakunnankokous
Tampere
25. - 26.10.2008
Juuri Sinä voit ehdottaa
tietämääsi kiltalaista ehdokkaaksi seuraavaan hallitukseen vaalitoikunnan jäsenille hetimmiten.

Tammerfors
25. - 26.10.2008
Just Du kan tipsa valkommittén om en kandidat till den nya styrelsen!
Nu genast!

Vaalitoimikunta

Valkommittén

Ingun Ingo Aleksanterinkatu 19 A 20 33100 Tampere
03-2553955, 040-5839423
Kauko Sahla Kertunpolku 7 15540 Villähde
03-7580091, 040-5075424

*****************************************************************************
2. ISGF =INTERNATIONAL SCOUT AND GUIDE FELLOWSHIP
Maailmankonferenssi

Världskonferensen
Wien
21. – 26.8.2008

Kiinnostuneet ottakoon yhteyttä!

Ta kontakt, om ni är
intresserade, till

Lena Kainulainen Otavantie 8 C 30 00200 Helsinki
09-676383, 0400-468973
30 euron alennus, jos ilmoittautuu
ennen
31.4.2008

30 euro rabatt, om man
anmäler sig före

*****************************************************************************
3. OSOITEMUUTOKSIA

ADRESSFÖRÄNDRINGAR

Ingun Ingo, Aleksanterinkatu 19 A 20 33100 Tampere
Raisa Montin, Viipurintie 5 C 91 15150
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Lahti

Myyntiartikkelit / Försäljningsartiklar
Hinta/ Pris
Tuote
Artikel
EUR
Killan pöytästandaari
Gille bordsstandar
60,00
Adressi (kuivattuja kukkia)
Adresser (pressade blommor) 6,00
Adressi (painettu -Niemisen) Adresser (tryckta -Nieminen) 15,50
Silkkihuivi (prov.myynti)
Sidendukar (provisionsförsälj.)18,00
Esiliina
Förkläde
20,00
Pohjoismainen lauluvihko
Nordisk gillesångbok
0,50ALE / REA
Kirjeensulkijamerkki arkki
Brevslutarmärken ark
1,00
Kiltamerkki - metallinen pieni Gillemärke - metall litet
1,00ALE / REA
Kiltamerkki - metallinen
Gillemärke - metall
5,00
Kiltamerkki - napinläpimerkki Gillemärke - knapphålsmärke 1,00ALE / REA
Kiltamerkki - kangas
Gillemärke - tyg
2,00
Kiltamerkki puinen
Gillebrosch trä
15,00
Vuosimerkki pyöreä puulaatta 5 ja 10v
3,00
Årsmärke rund träplatta 5 o. 10 års 3,00
Historiikki suom.kiel.
Historik svensk
0,50ALE / REA
Kiltakynttilä kartio sini-valkoinen 29 sm
6,00
Gilleljus konformat blå-vitt 29 cm 6,00
Kiltapusero sininen 25,00 + postikulut
pyöreä tai V-aukko
Gilleblus blå 25.00 + postavgift
joustohelmalla tai suoralla
rund eller V-krage
Ilmoita toivomus tilattaessa.
blusfållen rak-slitsad eller med resår
Ange önskemål vid beställning.
Tilataan suoraan tehtaalta:

Beställs direkt från fabriken:

Man & Woman, puh./tel. 03-2132662 Satamakatu 16 Tampere

Myyntiä hoitaa (ei puserot) / Försäljningen sköter (ej blusar):
Raisa Montin Viipurintie 5 C 9 115150 Lahti
puh/tel. 050-3622639
e-mail: raisamontin@hotmail.com
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SISÄLTÖ / INNEHÅLLET
2. Yhteystietoja / Kontaktuppgifter
3. Kiehiset suom.
4. Kiehiset svensk
5. Kuopio – Kevätretki, toimitilavaraus
6. Vårutflykt till Kuopio
7. Franciscus-kilta
8. Imatran Partiokillan partionäyttely
9.-10. Scouting på Åland, ”möteslokal”-fond
11. Vad scoutingen har betytt för Ingun Ingo
12. Partion merkitys Ingun Ingolle
13.-14.-15. Grossarl, Europa Forum 40 vuotta
16. Hallituksen kokous 9.2.2008
17. Styrelsemötet 9.2.2008
18.-19.-20 Toimintakertomus 2007, mietelauseita
21.-22.-23. Verksamhetsberättelsen 2007 , aforismer
24.-25.-26.-27 Tilinpäätös / Bokbeslutet 2007
28.-29. Jäsenistö / Medlemsförteckning
30. Tärkeää tietää / Värt att veta
31. Myyntiartikkelit / Försäljningsartiklar

