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MITEN SAISIMME UUSIA KILTALAISIA?
Jäsenmäärä useissa killoissa
vähenee vuosi vuodelta. Miten
uusia jäseniä tilalle? Tätä kysellään monissa killoissa.
Toissa vuonna keräsin SPYP:n
kiltalaisten kokemuksia ja ehdotuksia kiltatyön kehittämiseksi. Kysymykseen, miten on saatu uusia jäseniä, vastattiin lähes
jokaisen killan raportissa: henkilökohtainen kutsu on ollut tehokkain tapa. ”Suusta suuhun”
kulki kutsu, ”puskaradio” toimi.
Muitakin tehokkaita kanavia oli
mainittu raporteissa:
- paikallislehdessä ilmoitus killan perustamisesta tai uuden
toimintakauden alkamisesta sai
paikkakunnalle juuri muuttaneen
entisen partiolaisen kiinnostumaan
- toinen paikkakunnalle vasta
muuttanut huomasi partiosta
kertovasta lehtijutusta kutsun
kiltatoimintaan

- kiltalaiset jakoivat killan toiminnasta kertovia esitteitä: vanhojen muistojen ohella mielekästä toimintaa
- partiolaisten vanhempien illassa kutsuttiin tutustumaan ja tulemaan killan talkoisiin ja iloiseen puuhailuun
Jokin näistä ”poluista” toi varmaan meidätkin killan toimintaan mukaan. Ne ovat käyttökelpoisia vieläkin.
Tärkeää on myös kertoa, mitä
toiminta partiossa on antanut ja
mitä se merkitsee edelleenkin.
Kiltatoiminnan tulevaisuutta ajatellen kiltalaisten osallistuminen
lippukuntien järjestämiin kirkkoy.m. tilaisuuksiin, leireille ja paraateihin osoittaisi todeksi, että
”kerran partiolainen on aina partiolainen”
Ilmo - kiltamestari
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HUR KUNDE VI FÅ NYA GILLEMEDLEMMAR?
I flera gillen minskar medlemsantalet år för år. Hur få nya i
stället? Detta frågar sig många
gillen.
För två år sedan samlade jag in
gillemedlemmarnas erfarenheter
av och förslag till utvecklandet
av gillearbetet. På frågan om
hur man fått nya medlemmar
svarade man i nästan varje rapport att en personlig inbjudan är
det effektivaste sättet. ”Mun – till
mun” metoden eller ”djungeltelegrafen” fungerar.
I rapporterna nämns också andra fungerande kanaler:
- en annons i ortens tidning om
att ett gille grundas eller att
verksamhetsåret börjar, gjorde
en nyinflyttad tidigare scout intresserad
- en annan nyinflyttad observerade i en artikel om scouting en
kallelse till ett scoutgille

- gillemedlemmar delade ut broschyrer om gillescouting: meningsfull verksamhet vid sidan
av gamla minnen
- vid en sammankomst för
scouternas föräldrar bjöd man in
till gillets talkoarbete och glada
bestyr, för att bekanta sig med
verksamheten
Det var säkert någon av dessa
”stigar”, som förde även oss in i
gilleverksamheten. De fungerar
också idag.
Det är också viktigt att berätta
om vad tiden som scout har betytt och vad den fortfarande betyder.
Med tanke på gilleverksamhetens framtid är gillemedlemmarnas deltagande i scoutkårernas
olika kyrko- och andra evenemang, läger och parader ett
synligt uttryck för att ”en gång
scout- alltid scout” gäller.
Ilmo Pulkamo / Ingun Ingo.
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KUTSU
TERVETULOA SPYP:N VALTAKUNNAN KOKOUKSEEN
JA
YSTÄVYYDEN PÄIVÄN VIETTOON 25.-26. LOKAKUUTA,
TÄLLÄ KERTAA, TORPAN KURSSIKESKUKSEEN SIIVAKKALAAN
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland ry.
Junat neljästä suunnasta saapuvat Tampereelle noin klo 12.00. Rautatieltä
kuljetus Torpalle, myös mahdollisesti linja-autolla tuleville. Ilmoita millä ja
milloin tulet Tampereelle!
Ohjelma lauantaina 25.10.2008
klo12.00-13.00 ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
klo 13.00
lounas
klo 14.00
varsinainen kokous
klo 14.30
kahvi
klo 17.00
päivällinen
klo 19.00
Ystävyyden päivän vietto ja iltanuotio kodalla
Ohjelma sunnuntaina 26.10.2008
aamupala
aamuhartaus
ulkoilmatoimintaa
klo 13.00
lounas ja kahvi
klo 14.00
päivien päättäminen
Junat lähtevät klo 16.00 aikoihin.
Osallistumismaksu 70 euroa ( ei voi jakaa ) sisältäen kokoustilat,
majoituksen, saunan, kodan ja ruokailut, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset viimeistään 31.8.2008 mennessä:
Ingun Ingo, Aleksanterinkatu 19 A 20 33100 Tampere
Puh. 03-255 3955 tai 040-5839 423
Kaarina Sumanen e-mail kaarina.sumanen@kolumbus.fi

TERVETULOA !
Gillet – Näsi - Kilta
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KALLELSE
Välkommen att delta i SGSF:s stadgeenliga landsgillemöte och firandet av
Fellowship Day, denna gång i Tammerfors på Torppa kursgård i Siivikkala,
den 25.- 26. oktober 2008!
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland ry.
Landsgillemötet och firandet av Fellowship Day på Torppa kursgård den 25.26. oktober 2008.
Tåg från fyra håll anländer till Tammerfors kring kl. 12. Transport ordnas från
järnvägsstationen, vilket gäller även dem som eventuellt kommer med
turbuss. Meddela när och med vad Du anländer!
I programmet lördagen den 25. oktober 2008
Kl. 12-13 anmälan och granskning av fullmakter
Kl. 13.00 lunch
Kl. 14.00 SGSF:s ordinarie landsgillemöte
Kl. 15.30 kaffe
Kl. 17.00 middag
Kl. 19.00 Fellowship Day, lägerbål i kåtan
I programmet söndagen den 26 oktober 2008
Kl. 8-9 morgonmål
Kl. 9.30 morgonandakt
Kl. 10.30 aktiviteter ute eller inne
Kl. 13.00 lunch
Kl. 14.00 avslutas dagarna, hemfärden börjar, tåg åt olika håll går vid 16tiden
Deltagaravgiften 70 € betalas på plats ( kan ej delas ) och inkluderar
mötesutrymmen, logi med sänglinne, bastu och kåtan, alla måltider
Anmälan senast den 31 augusti till
Ingun Ingo per post eller telefon. Adress: Aleksanterinkatu 19 A 20, 33100
Tammerfors; tel. 03-255 3955; 040-5839 423 eller
per e-mail till Kaarina Sumanen : kaarina.sumanen@kolumbus.fi
VÄL MÖTT MED VÄNSTER HAND!
Gillet-Näsi-Kilta
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Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat

-

Riksmöte och

S:t Görans Scoutgillen i Finland ry

Fellowship Day
Tampere 25. -26.10. 2008 Tammerfors

Valtakunnankokous ja

Ilmoittautuminen / Anmälan

Nimi / Namn ________________________________________________________________________________________

Kilta / Gille ________________________________________________________________________________________

Osoite / Adress _____________________________________________________________________________________

Puhelin / Telefon____________________________________________________________________________________

När och hur är du i Tammerfors?_________________

Erikoisruokavalio / Diet_______________________________________________________________________________

Milloin ja miten olet Tampereella?________________
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UUSI KILTA ON PERUSTETTU
Meri-Porin Partiokilta
Meri-Porin Partiokillan jäsenet:

OILI ELO
MARKKU GUSTAFSSON
MARKKU GUSTAFSSON
ERKKI HÄRKÖNEN
ERKKI HÄRKÖNEN
MARJAANA JÄRNSTRÖM
MARJAANA JÄRNSTRÖM
OLLI JÄRNSTRÖM
OLLI JÄRNSTRÖM
ELINA JÄÄSKELÄINEN
ELINA JÄÄSKELÄINEN
HANNU MEUSEL
HANNU MOISEL
KAISU MEUSEL
KAISU MOISEL
RAILI MÄNTYLÄ
RAILI MÄNTYLÄ
OLA NÄSI
OLA NÄSI
HANNU OLENIUS
HANNU OLENIUS
IRIS PALE
IRIS PALE
HANNU PELTONEN
HANNU PELTONEN
MARJA RAUTIO
MARJA RAUTIO
KAISA SAARINEN
KAISA SAARINEN
NIILO SUHONEN
NIILO SUHONEN
MARJA VARTIO
MARJA VARTIO
JORMA VIRTANEN
JORMA VIRTANEN
MAIJA VUORIO
MAIJA VUORIO

TERVETULOA
SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT –
S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RY:N
JÄSENIKSI
TOIVOTTAVASTI VIIHDYTTE JOUKOSSAMME
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BUSSIKULJETUS HELSINKI-KUOPIO 17.5.2008
On tullut sen verran ilmoittautumisia Kuopioon menevälle linja-autolle, että se
järjestetään.
Suunniteltu reitti on Helsingistä Kiasman edustalta klo. 8.00 – Lahden linjaautoasemalle, jossa ollaan n. klo 9.00. Sieltä Heinolan kautta – Mikkeli –
Varkaus – Kuopio, jossa meidän tulisi olla n.13:30.
Matkan hinnaksi on laskettu Helsingistä € 45,00 ja Lahdesta € 35,00
edestakaisin. Bussi on käytössämme myös Kuopiossa.
ILMOITTAUTUKAA – vielä mahtuu mukaan. Nyt voi ilmoittautua jopa
toukokuun 15 päivään saakka. Jos tulee huomattava määrä henkilöitä lisää,
saadaan hinta alas!

Ilmoittautumiset Limpanille puh: 09-6982901 tai 0400 166152.

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

BUSSTRANSPORT HELSINGFORS – KUOPIO 17.5.2008
Det har inkommit tillräckligt med anmälningar till Kuopio för att vi kan fara
med buss.
Planerad rutt blir från Helsingfors, utanför Kiasma kl. 8.00 till Lahtis busstation
där vi är ca 9.00. Därifrån via Heinola – St. Michels – Varkaus – till Kuopio
där vi skall vara ca. 13.30.
Resans pris blir från Helsingfors € 45,00 och från Lahtis € 35,00 tur och
retur.
Bussen är till vårt förfogande även i Kuopio.
ANMÄL DIG – ännu finns plats. Nu kan du anmäla dig ända till den 15.5.
Om vi får flera med, får vi ner priset!

Anmälningar till Limpan tel. 09-6982901 eller 0400 166152.

*************************************
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PYHÄN YRJÄNÄN VIESTI 2008
Vuonna 2007 partiolaiset viettivät eri tavoin partioliikkeen satavuotisjuhlaa kaikkialla
maailmassa. Tämän sadan vuoden aikana partiolaiset osoittivat, että ystävyydellä, yhteishengellä ja määrätietoisuudella voitiin saada aikaan jotain hyvää paikallisessa yhteisössä
ja samalla itseä kehittämällä tultiin aikuisina hyödyllisiksi ja yhteisötietoisiksi kansalaisiksi.
He osoittavat edelleenkin tämän – juhlavuoden aikana Tanskan partiolaiset keräsivät ja
lahjoittivat yhteistoimin Tanskan kiltaliikkeen kanssa UNICEF:ille rahasumman, jonka
avulla Unicef on luvannut rakentaa 25 koulua Angolaan ja myös ylläpitää niitä.
75 vuotta sitten kolme tanskalaista partiojohtajaa sai ajatuksen luoda Killan, jossa aikuisilla olisi mahdollisuus ylläpitää yhteyksiä partioliikkeeseen ja samalla jatkaa itsensä
kehittämistä kuten tapahtui partiolaisena ollessa. Tämä tanskalainen idea levisi vuodesta
1933 lähtien yhä laajemmalle, niin että asteittain kiltapartioliikkeestä tuli kansainvälinen.
ISGF:n kautta se on levinnyt noin 60 maahan, joissa kiltalaiset tukevat paikallista partiotyötä ja paikallista yhteisöä esimerkillisellä tavalla.
Ei ole kuitenkaan syytä jäädä lepäämään laakereille – on yhä edelleen tärkeää keskittyä
tulevaisuuteen, kuten tekivät ne kolme alkuunpanijaa 1933.
Kaikkina vuosina ystävyys ja yhdessäolo on ollut tunnusomaista Kiltaliikkeen kehityksessä. Aluksi ratkaistiin läheisessä yhteistyössä paikallisten partiolaisten ja paikallisen
yhteisön kanssa yksinomaan yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä, aikana, jolloin ei ollut
olemassa nykypäivän yhteiskunnalle ominaista sosiaalista turvaverkostoa.
Vähitellen, kun yhteiskunnalliset asiat paranivat, tuli ajankohtaiseksi Tanskan Kiltaliikkeen
laajentuminen kansainväliseksi. Läheinen yhteys Pohjoismaiden ja nykyisin myös Baltian
maiden kiltoihin tukee yhteyden pitämistä partiolaisiin. Kiltalaiset ovat olleet mukana toteuttamassa niin taloudellisesti kuin myös käytännössä monia leirejä, jamboreita ja konferensseja. Partiolaisilla on näissä yhteyksissä ollut paras mahdollinen tilaisuus viettää kehittävää aikaa hyvässä ystäväpiirissä. Partiokiltojen toiminnassa ylläpidetään
edelleenkin yhteyksiä partiolaisiin ja osallistutaan humanitäärisiin projekteihin. Siksi on
kaikki syy toivoa, että killoilla – missä tahansa ovatkin – olisi mielikuvitusta, tarmoa ja menestystä jatkaa ja kehittää työtä, joka sai alkunsa kolmen partiojohtajan aloitteesta vuonna
1933.
Olkoon teidänkin tekonne moniksi vuosiksi eteenpäin hyödyksi ja iloksi niin partiolaisille kuin myös teille itsellenne.
Toivon kaikille kiltalaisille onnellista Pyhän Yrjänän päivää.

HRH Princess Benedikte

Käännös: Iris Pihkala
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S:T GEORGS-BUDSKAPET 2008
Under 2007 firade scouterna över hela världen
scoutrörelsens 100-årsjubileum på olika sätt. Under dessa
100 år bevisade barn och unga att de med gemenskap, sammanhållande och
målinriktad insats kunde åstadkomma något i det lokala samhället samtidigt
som de utbildade sig och som vuxna blev nyttiga, samhällsmedvetna medborgare. Det gör de fortfarande – scouterna i Danmark har under jubileumsåret i samarbete med gillescoutrörelsen samlat in en fredsgåva till inte
mindre än 25 skolor, som UNICEF har lovat att bygga och driva i Angola.
För 75 år sedan fick tre scoutledare i Danmark idén att skapa en gemenskap där man som vuxen kunde hålla kontakten med scoutrörelsen och samtidigt fortsätta den personliga utveckling som scoutlivet hade gett dem. Denna
danska idé har sedan 1933 brett ut sig så att gillescoutrörelsen nu har blivit
en internationell rörelse. Via ISGF (International Scout and Guide Fellowship)
spridit sig till ca 60 länder, där gillescouter stöder det lokala scoutarbetet och
det lokala samhället på ett föredömligt sätt.
Det finns dock ingen anledning att vila på lagrarna – det är fortfarande viktigt
att vara fokuserad på framtiden så som de tre grundarna var det 1933.
En av de saker som genom alla år har kännetecknat utvecklingen av gillescoutrörelsen är Gemenskap. I början bara i det nära, i samarbetet med de
lokala scouterna och det lokala samhället genom att lösa samhällsviktiga sociala uppgifter. Under många år efter 1933 fanns nämligen inte det sociala
skyddsnät som kännetecknar det moderna samhället i dag.
Efter hand som samhällsutvecklingen tog fart och det sociala skyddsnätet
blev mer finmaskigt, blev det utrymme och plats för att utveckla gemenskapen i den danska gillescoutrörelsen med scoutgillena internationellt. I det
nära i samarbete med gillescoutrörelserna i de nordiska länderna – och på
senare tid även de baltiska länderna – att stötta varandra i utvecklingen i relationen till scouterna. Det finns otaliga nationella läger, jamboreer och konferenser som har kunnat njuta av gillescouternas ekonomiska och praktiska insatser för att scouterna skulle kunna få den optimala upplevelsen och odla
kamratskapen i dessa sammanhang. När man till dessa insatser fogar all den
aktivitet scoutgillena utvecklar för att skaffa väsentliga resurser för både
scoutmässiga och humanitära ändamål, finns det all möjlig orsak att uttrycka
ett önskemål om att gemenskapen inom gillescoutrörelsen – överallt där den
finns – ska ha fantasi, energi och framgång när det gäller att fortsätta och vidareutveckla de tankar som startade med de tre scoutledarnas framsynta ide
1933.
Må er insats också under många år framåt vara till nytta och glädje för
både scouterna och er själva.
Jag önskar alla gillescouter en god S:t Georgsdag.
HKH Prinsessan Benedikte av Danmark
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Övers. Gjermund Austvik

HALLITUKSEN KOKOUKSIEN NYKYINEN PITOPAIKKA : PARTIOASEMA
TÖÖLÖNKATU 55
Vuoden 2008 toinen kokous pidettiin perjantaina 28. maaliskuuta. Hallitus
2+4 täydellisenä paikalla, taloudesta vastaava ja sihteeri myöskin läsnä. Keskeisimmät asiat koskivat toukokuun kevätretkeä Kuopiossa ja lokakuun valtakunnankokousta Tampereella. Molempiin toivotaan runsasta osallistumista
jäsenistön taholta. Ohjelma Kuopiossa on virkistävää yhdessä oloa Kuopion
Partiokillan kotoisissa puitteissa. Valtakunnankokous tarjoaa vaikutusmahdollisuuden yhdistyksemme asioihin ja tilaisuuden nähdä, miten kokonaisuus
toimii. Hallituksen jäseniä ja yhdistyksen virkailijoita on mahdollisuus tavata ja
keskustella heidän kanssaan mieltä askarruttavista asioista. SPYP tukee
molempia tapahtumia, joten osallistuminen on taloudellisesti kohtuullista.
Molemmista tapahtumista on tietoa toisaalla tässä lehdessä
- SPYP:n pöytästandaarin sääntöjä muutetaan jonkin verran siten, että arvokkaimpana symbolina kiltayhteisön toiminnassa sen painoarvo ymmärrettäisiin.
- Lehden painopaikan vaihtuessa on tarkoitus saada lehti samalla värikkäämmäksi eli sellaisena kuin se on jo ollut pitemmän aikaa Internetin kotisivullamme www.spyp.fi.
- Pohjoismaiden ja Baltian edustajat kokoontuvat yhteiseen seminaariin
Västeråsissa 30.-31.5. SPYP:n edustajat Ilmo Pulkamo ja Lena Kainulainen luovuttavat heille kutsukirjeen ja niiden mukana Ahvenanmaan kiltalaisen Margareta Matssonin käsin valmistamat julisteet koskien yhteistä tapahtumaa vuonna 2009 Ahvenanmaalla.

- HALLITUS VETOAA JÄSENISTÖÖN: Nyt etsitään SPYP:lle
uutta valtakunnan kiltamestaria. Vaalitoimikunta Ingun Ingo,
Kauko Sahla, Maija Olkinuora ottavat vastaan ehdotuksia.
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STYRELSEMÖTENA HÅLLS I DAG PÅ SCOUTSTATIONEN
TÖLÖGATAN 55
Årets andra möte hölls på fredagen den 28 mars. Styrelsen 2+4 var fulltalig,
sekreterare och ansvarig för ekonomin var också med. Huvudärendena berörde vårutfärden till Kuopio i maj och landsmötet till Tammerfors i oktober.
Till båda evenemangen väntas ivrigt deltagande från medlemsskåran. Programmet i Kuopio kommer att vara uppiggande samvaro, som Kuopion Partiokilta har velat vara ansvarig för. Landsgillemötet erbjuder möjligheten att
påverka vår förenings verksamhet och tillfället att se, hur helheten fungerar.
Det är också möjligt att träffa styrelsemedlemmar och föreningens funktionärer och diskutera aktuella frågor med dem. SGSF understöder båda evenemangen, så det är förmånlit att delta i dem. Något mera får man veta om
båda händelserna annanstans i denna tidning.
- Reglerna för SGSF:s bordstandar kommer att ändras så att den uppfattas
som den värdefullaste symbolen för verksamhet inom gillescoutingen.
- Då S:t Göran-tidningen har bytt tryckeri, är vår avsikt att göra den färggrannare, så som den har varit på vår hemsida i Internet www.spyp.fi.
- Representanter för gillena i de Nordiska och Baltiska länderna kommer att
ha ett gemensamt seminarium i Västerås 30.-31.5. Representanterna för
SGSF Ilmo Pulkamo och Lena Kainulainen kommer att överlämna inbjudan till den nordiskbaltiska träffen på Åland år 2009. Samtidigt överräcker
de det handgjorda kallelse-plakatet, som Margareta Matsson från Ålands
Scoutgille har gjort.

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

STYRELSEN VÄDJAR TILL MEDLEMSKÅREN
En ny landsgillemästare för SGSF efterlyses. Valkommittén tar
emot förslag till kandidater.
Ingun Ingo, Aleksandersgatan 19 A 20, 33100 Tammerfors, 03-2553955,
040-5839423, ingun.ingo@luukku.com

Kauko Sahla, Kertunpolku 7, 15540 Villähde, 03-7580091, 0405075424, kauko.sahla@phnet.fi
Maija Olkinuora, Kalannintie 6 C A 2, 00430 Helsinki, 0405559298
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KILTAPARTIOLAISENA VOIT TUNTEA
että partiokillan jäsenenä saat jatkaa partiolaisena olemista yhdessä vanhojen ja uusien ystävien kanssa;
että yhdessä vanhojen ja uusien partioystävien kanssa sinulla on yhteinen
elämystausta ja arvomaailma; tunnette ”sukulaisuutta”;
että olet ansainnut seurustelemisen vanhojen ja uusien partioystävien kanssa
ilman että sinulta vaaditaan ohjelman suorittamista tai toimintoja heti tavattuanne; ehkä vastaat myöhemmin jostain toiminnasta;
että kyvyn, ajan ja mielenkiinnon mukaan tuet paikallista partiotyötä pistepanoksilla; tehtävillä kilpailuissa, solmukurssilla tai missä nyt olet parhaimmillasi;
että kuulut maailmanlaajuiseen järjestöön, mikä antaa sinulle mahdollisuuden
elämyksiin ja yhteisyyteen sekä täällä kotona että muualla maailmaa;
että sinä ja ystäväsi partiokillassa suoritatte yhdessä ohjelmaa, joka rakentuu
harrastuksillenne, tarpeillenne, kyvyillenne ja paikallisille edellytyksille;
että et ole koskaan liian vanha partioon mutta voit tulla liian vanhaksi tiettyihin
tehtäviin/ temppuihin;
että sinun ei aina tarvitse ottaa suoritettavaksi suuria tehtäviä; arkisiin tehtäviin voi kuulua, että autat sitä, joka tarvitsee apua – niin hyvin kuin voit;
että iästäsi huolimatta saat olla partiolainen.

Kerran partiolainen – Aina partiolainen

Luvalla lainattu 1/2006 Gillescouten-lehdestä - naapurimaamme killan S:t Georgs Scoutgillen i Sverige jäsenlehti
Varakiltamestari Laila Boxströmin kirjoitus

****************************************************************************************
Kolme onnen salaisuutta: Et näe pahaa, et kuule pahaa, etkä tee pahaa.
Kiinalainen sananlasku
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SOM GILLESCOUT KAN DU KÄNNA
att du som medlem i ett scoutgille får fortsätta att vara scout tillsammans med
gamla och nya vänner;
att du tillsammans med dina gamla och nya scoutvänner har gemensam
erfarenhetsgrund och värderingar; ni känner” släktskap”;
att du gjort dig förtjänt av att umgås med dina tidigare scoutkamrater och nya
scoutvänner utan krav på att prestera program och aktiviteter så fort ni
träffas; du kanske ansvarar för en aktivitet under året;
att du i mån av förmåga, tid och intresse stöttar det lokala scoutarbetet med
punktinsatser; funktionär på tävlingar, ett kurspass med knopar eller vad du
nu är bäst på;
att du tillhör en världsomspännande organisation, som ger dig möjlighet till
upplevelser och gemenskap både här hemma och ute i världen;
att du och dina kamrater i scoutgillet gör ett program tillsammans, som
bygger på era intressen, behov, förmåga och lokala förutsättningar;
att du aldrig är för gammal för scouting men du kan bli för gammal för vissa
uppgifter/strapatser;
att du inte alltid behöver åta dig de stora uppgifterna; vardagsuppgiften kan
innebära att du hjälper den som behöver det - så gott du kan;
att du oavsett ålder får vara scout.
En gång scout – Alltid scout
Laila Boxström
Vice gillemästare i S:t Georgs Scoutgillen i Sverige

****************************************************************************************
VÄNSKAPEN ÄR DET FRÄMSTA AV DET GODA HÄR I VÄRLDEN.
Michael Coren
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TÖÖLÖN SINISTEN SÄMPYLÄKILTA VAUHDISSA
Töölön Siniset, yksi Helsingin vanhimmista lippukunnista, juhli maaliskuun lopulla 75-vuotista olemassaoloaan näkyvästi ja kuuluvasti. Päätilaisuus oli
lauantaina 29.3 Töölön kirkossa, ja
juhla jat-kui pienemmällä joukolla
samana
iltana
yhteisen
illallisen
merkeissä ravintola Laulumiehissä.
Laulu raikui – kuinkas muuten – ja
puheita pidettiin.
Lippukunnan
seniorikilta
Sämpylät
(perustettu sekin jo vuonna 1945)
osallistui juhlintaan huomattavan suurella joukolla, illanvieton kaikkiaan viidestäkymmenestä osanottajasta suunnilleen
puolet oli killan jäseniä. Käsite ”seniorit”
on tosin tässä yhteydessä tulkittava
vapaasti, nuorimmat killan jäsenet kun
ovat tuskin vielä kolmeakymmentä vuotta täyttäneitä varhaissenioreita. Hyvä
puoli leveässä ikäjakautumassa on se,
että se turvaa killan jatkuvuuden varsin
hyvin, eikä kilta niin sanotusti kangistu
kaavoihinsa.
Sämpyläkiltaa viime aikoina työllistänyt
hanke on Töölön Sinisille rakennettava
uusi retkikämppä Kirkkonummen Långvikiin. Sauna saatiin käyttökuntoon
loppukesästä
2007,
ja
uuden
päärakennuk-sen pitäisi olla valmiina
parin vuoden kuluessa – hieman
loppurahoituksen
järjestymisestä
riippuen. Kiltalaisten työllistyminen ei
tarkoita vasarointia tai kirveen heilutusta työmaalla, vaan rahoituksen perässä
juoksemista eri muodoissaan. Toistaiseksi kaikki on mennyt jopa paremmin kuin
oli suunniteltu: tontti ja sauna on maksettu ja rahat riittävät vielä ainakin päärakennuksen vesikattoon asti. Tässä näkyy se, miten tärkeätä on lippukunnan ja sen
entisten jäsenten välinen yhteydenpito ja työnjako – lippukunnan johto saa paneutua lippukunnan toiminnan kehittämiseen ilman että se samaan aikaan joutuisi
painiskelemaan monimutkaisten rahoituskysymysten kanssa.
Pidetään kumminkin mielessä, että saunan fyysisen rakentamisen toteutti lippukunnan oma porukka – siihen ei kiltalaisia tai muitakaan taustavaikuttajia
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partiolaisia. Monessa muussa killassa
jäsenten lippukuntatausta on hajanaisempi, eikä lippukunta-identiteetti ohjaa toimintaa samalla tavalla kuin
Sämpylöissä. Kaikille yhteinen lippukuntatausta on kuitenkin se elementti,
joka on selvästi motivoinut killan jäseniä osallistumaan yhteisiin talkoisiin –
mitä ne sitten milloinkin ovat olleet.
Sämpylät lienee vanhin partiokilta
Suomessa, ja se on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1945. Aktiivisia jäseniä on tällä hetkellä noin 35
ja ”hengessä mukana olevia” suunnilleen saman verran. Isomman organisaation pyörittämiseen eivät henkiset
voimavarat ehkä riittäisikään, eli tässä
suhteessa aletaan olla jäsenmäärään
nähden lähellä maksimia.
Töölön Sinisten 75-vuotispäivä tuli ja
meni, mutta viiden vuoden päästä vietetään lippukunnan 80-vuotis-päivää ja silloin toivottavasti ainakin jossain
muodossa myös uudella upealla
kämpällä Kirkkonummella.
Kämppäprojektiin voi tutustua tarkemmin Töölön Sinisten nettisivuilla
osoitteessa www.toolonsiniset.net.

tarvittu eikä haluttukaan. Työn jälki on
kuitenkin varsin laadukasta, asiansa
osaavan työnjohdon ansiosta. Päärakennus on tarkoitus saada pystyyn
samalla strategialla – kuinkas muuten.
Kun tätä Töölön Sinisten ja Sämpyläkillan suhdetta katsotaan vähän kauempaa, niin siinä voidaan tunnistaa
muitakin toimintaa ohjaavia elementtejä kuin pelkkä rahoitusasioissa
avustaminen. Sämpyläkilta on se elementti, jonka kautta kanavoituvat
vanhat partioperinteet, -taidot ja ylipäänsä tietoisuus lippukunnan historiasta nykyiselle partiosukupolvelle. Jos
et tunne menneisyyttä, et voi ennustaa tulevaisuutta, sanotaan. Kilta on
myös se kanava, joka tarjoaa aktiivisen partiouransa päättäneille mahdollisuuden toimia lippukunnan taustavaikuttajina, kukin omien mahdollisuuksiensa ja kiinnostuksensa mukaan.
Sämpylät ei ehkä ole luonteeltaan
ihan tyypillinen partiokilta, koska sen
jäsenistä lähes kaikki ovat entisiä
Töölön Sinisissä tai sen sisarlippukunnassa Hesparttossa toimineita

Kirjoitti Markku Lahtela, Sämpylä-Kilta

Kuvatekstit
Kuva 1
Töölön Sinisten ja Sämpyläkillan yhteinen tervehdyskäynti lippukunnan kunniapuheenjohtajan, arkkipiispa Ilmari Salomiehen haudalla (vasemmalta Olli Mattila,
Lassi Westerling, Kari Teppola)
Kuva 2
Sämpyläkillan onnittelut juhlivalle lippukunnalle välitti kiltamestari Lassi Westerling
Kuva 3
Armeija marssii vatsallaan, miksei sitten myös Sämpyläkilta. Illanviettoa parhaimmillaan ravintola Laulumiehissä.
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TÄRKEÄTÄ TIETÄÄ / VIKTIGT ATT VETA
1. Oletko ilmoittautunut Kuopioon Har du anmält dig också till Kuopio
( ei ainoastaan bussimatkalle )
och reserverat inkvarteringen?
ja varannut myös majoituksen Kuopiossa?
Tutki PY 1/2008 s. 5.

I SG 1/2008 viktiga uppgifter

Tavataan Kuopion torilla kello 13.00, Programmet börjar från torget
josta viikonlopun ohjelma alkaa.
Klo 13.00.
Iltanuotiolle puettava lämpimästi.
Klä dig varmt till lägerbålen!
********************
2. Myyntiartikkelivastaava Raisa Montin: Adressen en gång till
Viipurintie 5 C 91 15150 Lahti 050 36 22 638
( lankapuhelinta ei ole ).
( ingen trådtelefon )
3. Kiltapuserot Man & Woman, uusi osoite Gilleblusar en ny adress
Mäntyhaantie 5-7 33800 Tampere
puh.numero sama fi
03-2132662 ‹ tel.nummer som förr
4. Partio 100v-näyttely Helsingissä / Scouting i100 år-utställning i Hfrs
Tehtaankatu 23 Mikael Agricolan kirkon krypta Fabriksgatan 23

9.4.-29.5.2008
Näyttelyn yhteydessä myös
muuta partio-ohjelmaa

Också annat scoutprogram
i samband med utställningen

Aukioloajat 16.00 - 20.00 Öppethållningstider

Huhtikuu/April 2008

ke/ons 23.4.

to 24.4.

la/lö 26.4.

Toukokuu/Maj 2008 la/lö 3.5.
to 8.5. la/lö 10.5. ke/ons 14.5.
to 15.5. ke/ons 21.5. to 22.5. la/lö 24.5.
ke/ons 28.5. to 29.5.
Lisätietoja/ Information Uudenmaan Partiopiirin piirisihteeri Petra
Valkonen
petra.valkonen@partio.fi tai p. (09) 8865 1400
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Pohjolan ja Baltian kiltalaisten yhteinen tapaaminen
Ahvenanmaalla 10. – 14. kesäkuuta 2009
Ainutlaatuinen elämys
”ETEENPÄIN TÄYSIN PURJEIN”
”FRAMÅT FÖR FULLA SEGEL! ”
Nordisk Baltisk gilleträff
Årets 2009 höjdpunkt
På Åland
10 juni – 14 juni 2009
TERVETULOA!

VÄLKOMNA !

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry
S:t Görans Scoutgillen i Finland rf
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***************************************************************************

SISÄLTÖ / INNEHÅLLET
2. Yhteystietoja / Kontaktuppgifter
3. Kiehiset
4. Spånor
5. Kutsu Valtakunnankokoukseen
6. Kallelse till Landsgillemötet
7. Kaavake / Formulär
8. Uusi kilta: Meri-Porin kilta
9. Linja-auto Kyopioon / Bussen till Kuopio
10. Pyhän Yrjänän Viesti
11. S:t Görans Budskap
12. Hallituksen kokous 28.3.2008
13. Styrelsemötet 28.3.2008
14. Mitä on olla kiltapartiolainen
15. Som gillescout kan du känna
16.-17. Sämpylä-killan toiminnasta
18. Tärkeätä tietää / Viktigt att veta
19. Ahvenanmaa 2009 / Åland 2009

