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ILOISTA ODOTUSTA ILMASSA
ja jäsenille? Nämä kysymykset jäivät mieleeni ja olen niitä pohdiskellut. Hallituksessa on aikanaan luotu ns. kummijärjestelmä parantamaan hallituksen ja
kiltojen välistä tiedonkulkua. Toiminta ei
kuitenkaan ole ollut kovin aktiivista eikä
tavoitteellista eikä sitä ole järjestelmällisesti kehitetty tai luotu sille selkeää toimintamallia. Orimattilassa voimme yhdessä keskustella myös tästä.

Ahvenanmaalla pidettävän pohjoismaisen
kiltakokouksen järjestelyt ovat työllistäneet Åland-työryhmää ja paikallisia kiltapartiolaisia. Järjestelyt alkavat olla kunnossa. Uskomme vieraidemme viihtyvän.
Sään suhteen voimme odottaa parasta;
onhan kyseessä Suomen kesän hehkein
ajankohta. Odotettavissa on hyvää yhdessä olemista ja uusia ystävyyssuhteita
ainutlaatuisessa ympäristössä. Ahvenanmaalla kiltaliikkeellä on mahdollisuus
myös olla näkyvillä.

Tiedonvälitys hoituu pitkälti kiltalehtemme
kautta. Lehteä kannattaa seurata. Siihen
voi myös mielellään tarjota omia kirjoituksiaan. Omakohtaiset muistelut partiosta
tai kiltatapahtumista ovat mielenkiintoisia
ja jopa partiomuseo saattaa olla niistä
kiinnostunut .

Syksyllä Orimattilassa pidettävää kiltamestarikokousta kutsumme killan syysretkeksi, koska tarkoituksena on kutsua
mukaan kiltamestareiden lisäksi paljon
muitakin kiltalaisia eri puolilta maata. Kokouksen virallisessa osuudessa koetamme yhdessä etsiä keinoja toimintamme
laajentamiseen oman joukkomme ulkopuolelle ja meitä nuorempien keskuuteen.
Iloinen partiomainen yhdessä oleminen ja
tekeminen voivat jatkua läpi elämän. Partioaate elää ja voi hyvin myös meissä
vanhenevissa ”ikäpartiolaisissa”.

Yhteistyömahdollisuuksia partiomuseon
kanssa on tavoitteena selvittää. Meillä
olisi varmaan paljon annettavaa: nykyisin
puhutaan ns. hiljaisen tiedon, vanhenevan sukupolven tietojen ja kokemusten
siirtämisestä nuoremmille.
Yhteistyöhön Suomen Partiolaisten kanssa aiomme panostaa ja olemme suunnittelemassa menemistä mukaan partion
100-vuotisjuhlavuoden projekteihin. Näistä asioista keskustelemme yhdessä lisää
Orimattilassa, joten tervetuloa mukaan
joukolla.

Kotimaan toiminta muodostaa kiltatoiminnan rungon. Kiltahallitus sai vuosikokouksessa tehtäväkseen herättävän yhteydenoton kiltoihin. Mitenkä järjestönä voisimme palvella jäsenistöämme parhaiten? Mitä meillä on tarjota uusille killoille

Toivotan kaikille kiltaystäville Siunatun Armorikkaan Pääsiäisen jälkeen
aurinkoisia kevätpäiviä!
Kiltavasemmalla tervehtien Pirjo Rintamäki, kiltamestari
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GLAD FÖRVÄNTAN I LUFTEN
frågorna fick mig att fundera. En gäng i
tiden skapade styrelsen en så kallad
fadderverksamhet för att förbättra informationen mellan styrelsen och gillena.
Den här verksamheten har ändå inte varit
särskilt aktiv eller målmedveten. Någon
klar verksamhetsplan har heller inte systematiskt utvecklats eller skapats. Vi kan
diskutera också detta i Orimattila.

Arrangemangen inför den nordiska gilleträffen har sysselsatt Ålandsgruppen och
de lokala gillemedlemmarna. Allt börjar
vara i ordning. Vi tror att våra gäster kommer att trivas. Vi får hoppas på bra väder;
det är ju den fagraste tiden i Finland då.
Vi ser fram emot god gemenskap och nya
vänner i en unik miljö. Gillerörelsen får
också möjlighet att göra sig synlig på
Åland.

Informationen sköts till stor del via vår
gilletidning. Det lönar sig att hålla ögonen
på den. Det går också bra att erbjuda texter till den. Personliga minnen från scouttiden eller gillesammanhang är intressanta och till och med scoutmuseet kan
vara intresserat av dem.

Gillemästarmötet i höst i Orimattila kallar
vi höstutflykt, då avsikten är att utöver gillemästarna invitera många andra gillemedlemmar från olika delar av landet.
Under mötets officiella del ska vi tillsammans försöka hitta hjälpmedel till att
utvidga vår verksamhet utanför vår egen
krets och ut bland dem som är yngre än
vi. En glad scoutaktig samvaro och verksamhet kan fortgå hela livet. Scoutandan
lever och mår bra också bland oss
åldrande ”urscouter”.

En ambition är att utröna möjligheterna till
samarbete med scoutmuseet. Vi skulle
säkert ha mycket att ge: nuförtiden talar
man om det så kallade tysta vetandet, om
att överföra den åldrande generationens
vetskap och erfarenhet till yngre.

Den nationella verksamheten utgör stommen i gillearbetet. Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att rikta en uppmuntrande insats till de lokala gillena. Hur
kunde vi som organisation bäst tjäna vår
medlemskår? Vad har vi att erbjuda nya
gillen och nya medlemmar? De här

Vi har för avsikt att satsa på samarbetet
med Finlands Scouter och planerar att
delta i projekt inför scoutingens 100-års
firande. Om detta diskuterar vi mera,
tillsammans, i Orimattila – välkommen
med i stora skaror!

Jag önskar alla gillevänner soliga vårdagar
efter en välsignad nåderik påsk!
Med gillehälsning Pirjo Rintamäki, gillemästare
Övers. Ingun Ingo
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UUTISIA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 3.4.2009
Kahdeksan reipasta kiltalaista ( Maarianhaminasta, Inkoosta, Villähteeltä, Espoosta ja
Helsingistä ) kohtasivat perjantaina puolelta päivin Partioasemalla, tuossa Helsingin
Töölössä sijaitsevassa pääkaupunkiseudun partiotoimistojen yhteisessä toimitalossa.
Kiltamestarimme Pirjo Rintamäen herkkä kokouksen avaus liittyi Pyhän Birgitan rukoukseen: ”Herra
näytä minulle tiesi ja anna minulle voimaa kulkea
se”.
Liisa Sahi, Suomen Partiolaisten mainio toiminnanjohtaja, ilahdutti meitä kokouksen alussa
liittymällä seuraamme ja kertomalla tuoreimmat
partiouutiset. Hän kertoi uudesta partiolaisten ohjelmasta, partiojuhlavuodesta 2010, partiohistoriajulkaisusta ( joka ilmestyy juhlavuotena ), Kilke-leiristä ( Evolla, Lammilla 25.7-5.8. 2010 ja
johon suunnitellaan myös SPYP:n osallistumista mummolan pitäjänä ) sekä
WOOMAL:ista, Senegalissa toteutettavasta kehitysyhteistyöhankkeesta, johon myös
SPYP suunnittelee osallistuvansa. Liisalle kiitos informaatiosta! Toivomme näkevämme
Liisan pian uudelleen kokouksessamme.
Åland – tuo Pohjoismaiden ja Baltian partiokiltojen tapahtuma kesäkuussa 2009 lähestyy
ja mukaan on ilmoittautunut tähän mennessä noin 160 henkeä eri maista. Hieno juttu!
Lena Kainulaisen hyvällä otteella valmistelut edistyvät odotetusti – kiitos koko Ålandtyöryhmälle ja kaikille ihanille ahvenanmaalaisille, jotka ovat asiaan saaneet panostaa
voimavarojaan.
Orimattila kutsuu kiltalaisia syysretkelle 7-8.11.09. Retken yhteydessä pidetään kiltamestarikokous. Orimattilassa pyritään keskustelemaan mm. SPYP:n toiminnan haasteista
ja valoisasta tulevaisuudesta sekä viettämään rattoisaa yhdessäoloa.
Tässä hallituksen kokouksessa keskusteltiin myös jäsenrekisterin pitämisestä, henkilötietolaista, webbisivuista ja Pyhä Yrjänä - lehden sisällöstä.
Jossain vaiheessa kokousta innostunut puheenjohtaja Pirjo yritti pommittaa jogurtilla uutta
tietokonettaan – mutta ( miehensä ja tietokoneensa ) onneksi jogurtti meni vähän ohi. Joku
muu loihti lausumahan, että tämä on jo viides kahvikupillinen tässä kokouksessa – mutta
tasaisen vauhdin kaavalla sehän on vain kahvikuppi per tunti.
Scout Gild Linzistä, Itävallasta oli lähettänyt viestin, että heidän killastaan tulee noin 10
henkeä heinäkuussa Suomeen ja kysyivät kontakteja pääkaupunkiseudun kiltalaisiin. Pirjo
ja Iris kiltakavereineen lupasivat ottaa asian hoitaakseen - kunnon partiolaisten tavoin!
Kokousjärjestelyt sujuivat perjantainakin mainiosti Partioaseman mukavan henkilökunnan
avulla – aina tietokonehommia ja kahvinkeittoa myöten. Kiitos!
Maija Olkinuora
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NYHETER FRÅN STYRELSENS MÖTE DEN 3.4. 2009
Åtta pigga gillemedlemmar ( från Mariehamn, Ingå, Villähde, Esbo och
Helsingfors) möttes vid middagstid på Scoutstationen, det där huset som
huvudstadsregionens scoutbyråer har gemensamt, där borta i Tölö.
I sin gripande inledning anknöt gillemästare Pirjo Rintamäki till Heliga
Birgittas bön: ”Herre visa mig din väg och gör mig villig att gå den”.
Finlands Scouters ypperliga verksamhetsledare Liisa Sahi gladde oss med
sin närvaro i början av mötet. Hon talade om scouternas nya program, om
jubileumsåret 2010, om en historik, som utkommer då, om Kilke-lägret i Evo, i
Lammi, den 25.7.- 5.8. 2010, där också SGSF planerar att delta i form av en ”
mormorparkering” samt om WOOMAL, ett i Senegal förverkligat utvecklingssamarbete. Också i detta planerar SGSF att delta. Tack Liisa för
informationen! Vi hoppas få se Liisa snart igen.
Åland - den där de nordiska och baltiska ländernas scoutgilleträff i juni 2009 närmar sig och hittills har ca 160 personer anmält sig från olika länder.
Trevligt! Förberedelserna har framskridit som planerat under Lena Kainulainens säkra grepp – tack till hela Ålandsgruppen och till alla de underbara
ålänningar, som har fått lov att offra sina krafter.
Orimattila kallar gillemedlemmarna till en höstutflykt den 7.- 8. 11. 09. I samband med utflykten hålls gillemästarmötet. I Orimattila är det tänkt att bl.a.
föra diskussioner om SGSF:s utmaningar och ljusa framtid samt att ordna
trivsam samvaro.
Under detta styrelsemöte diskuterades också upprätthållandet av medlemsregistret, dataskyddslagen, webbsidorna och innehållet i S:t Göran tidningen.
I något skede av mötet tänkte den entusiasmerade ordföranden Pirjo
bombardera sin nya dator med yoghurt - men till all lycka ( för maken och
datorn ) missade hon lite. Någon annan kläckte, att det här redan är femte
koppen kaffe under mötet – men enligt formeln för balans blev det bara en
kopp per timme.
Scout Gild i Linz, Österrike, har meddelat att cirka tio medlemmar ur deras
gille kommer till Finland i juli och frågar om möjlighet till kontakt med gillescouter i huvudstadsregionen. Pirjo och Iris lovade – på äkta scoutvis- att ta
sig ann saken tillsammans med sitt gille.
Mötesarrangemangen fungerade också i fredags utmärkt tack vare personalen på Scoutstationen – allt från datorärenden till kaffekokning. Tack!
Maija Olkinuora / Ingun Ingo
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KUTSU
SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT – S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I
FINLAND ry

Samoilijakilta kutsuu Sinut SPYP:n syysretkelle Orimattilaan, noin 30 km
Lahdesta etelään. Monipuolisen ohjelman ohessa pidetään myös kiltamestarikokous ja vietetään Ystävyyden päivää.
Aika: 7.-8. marraskuuta 2009
Teema: SILTOJA RAKENTAMAAN
Osallistumismaksu: 65 euroa maksetaan paikan päällä. Hintaan sisältyy
majoitus ja ateriat ( omat lakanat ja pyyhkeet ). Mukaan mahtuu 40 kiltalaista!
Lisätietoa ja ohjelma Pyhä Yrjänä 3/09:ssä.
Ilmoittautumiset viimeistään 26. lokakuuta:
Marja Vottonen, Harjutie 6, 16300 Orimattila, 044 5120 250
e-mail: marja.vottonen@gmail.com
********************************************************************************

KALLELSE

SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT – S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I
FINLAND ry

Samoilija - gillet hälsar Dig välkommen till SGSF:s höstutflykt till Orimattila,
ca 30 km söder om Lahtis.
I samband med det mångsidiga programmet hålls gillemästarmötet och
firas Fellowship Day.
Tidpunkt: 7.-8. november 2009
Tema: ATT BYGGA BROAR
Deltagaravgiften: 65 euro inklusive logi och måltider betalas vid ankomsten.
( Ta sänglinne och handduk med ). Där finns plats för 40 personer.
Mera information och program i S:t Göran 3/09
Anmälningarna senast den 26 oktober:
Marja Vottonen, Harjutie 6, 16300 Orimattila, 044 5120 250
e-mail: marja.vottonen@gmail.com
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PYHÄN YRJÄNÄN VIESTI 2009
Nykyinen maailmantilanne luo helposti alakuloista mielialaa.
Uutiset sodista, nälänhädästä, tulvista ja häikäilemättömistä yksinvaltiaista
hallitsijoista ahdistavat meitä. Maailmanlaajuista talouskriisiä emme myöskään saa unohtaa. Kaiken tämän pahan ja synkän keskellä on vaikea nähdä
sitä hyvää, mitä kuitenkin tapahtuu. Vielä vaikeampaa on uskoa, että me yksittäiset ihmiset voisimme tehdä jotain erilaista….kun kuitenkin voimme! Salaisuus on nykyhetkessä. Jos yhdessä näemme ja huomioimme kaikki pienimmätkin olemassa olevat mahdollisuudet, voimme parantaa nykyisyyttä.
Jos teemme paremmaksi tämän hetken niin kaikki, mikä tapahtuu myöhemmin elämässämme muuttuu paremmaksi.
Jokaisella ihmisellä on kaksi valinnanmahdollisuutta: joko rakentaa tai sitten
viljellä. Ne, jotka rakentavat, voivat viettää monia vuosia projektiensa parissa,
mutta jonain päivänä he ovat rakentaneet valmiiksi sen, minkä kerran aloittivat. Silloin he pysähtyvät ja huomaavat, että ovat suljettuina seiniensä sisälle.
Elämä menettää merkityksensä, kun rakennus on valmis.
Sitten on olemassa niitä, jotka viljelevät. Heitä voi koetella myrskyt ja vuodenajanvaihtelut eikä heillä useinkaan ole rauhaa. Mutta erotukseksi rakennustyöstä puutarha ei koskaan lakkaa kasvamasta. Ja koska se jatkuvasti
vaatii viljelijän huomiota, se muodostaa elämästä suuren seikkailun.
Paulo Coelho ”Brida”
Liettuan Partiokilta
Dalia Urzaite
Käännös: Iris Pihkala Gjermund Austvikin ja Jens Nordenhökin tekstistä
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S:T GEORGSBUDSKAPET 2009
Det är lätt att bli nedstämd med tanke på världssituationen i dag. Vi
bombarderas hela tiden av nyheter om krig, svält, översvämningar och
brutala autokratiska regimer. Vi får givetvis heller inte glömma den globala
finanskrisen. Mitt i allt det onda och dystra är det svårt att se det goda som
händer, och det är än svårare att tro att vi, som enskilda personer, kan göra
någon skillnad ….. för det kan vi! Hemligheten ligger i nuet. Om vi alla ser och
tar vara på de minsta möjligheter som yppar sig kan vi förbättra nuet. Och om
vi förbättrar nuet kommer allt som händer senare i våra liv också att bli bättre.
Varje människa kan välja mellan två hållningar: att bygga eller att odla. De
som bygger kan tillbringa många år med sina projekt, men en dag har de
byggt färdigt det de en gång började. Då stannar de upp och inser att de är
instängda mellan sina väggar. Livet mister sin mening när bygget är färdigt.
Så har vi de som odlar. De kan drabbas av både stormar och årstidsväxlingar
och har sällan någon ro. Men till skillnad från ett byggnadsverk upphör en
trädgård aldrig att växa. Och eftersom den ständigt kräver odlarens
uppmärksamhet gör den alltid livet till ett stort äventyr.
Paulo Coelho ‘Brida’

Litauens Nationella Scoutgille
Dalia Uržaite
Översättning: Gjermund Austvik och Jens Nordenhök
Paulo Coelhos text publiceras med tillstånd av Bazar Förlag
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MUISTELEMISPÄIVÄ ON PARTIOLAISTEN IKIOMA JUHLAPÄIVÄ.
Niinpä meidänkin kiltamme kokoontui yhteen tämän aiheen ympärille. Kiltamestarimme Maija oli kutsunut meidät kotiinsa ”Kello viiden teelle”. Näin
pääsimme sopivasti muistelemaan partioliikkeen perustajien englantilaista alkuperää. Maisteltuamme useita kupillisia erimakuisia ja –näköisiä teelaatuja
runsaiden makeiden ja suolaisten
pikku-syötävien kera luisti puhe
vuolaasti ja muistelimme omaa
partiotaivaltamme. Luonnossa kulkeminen, erilaisista vaikeistakin tilanteista selviytyminen ja se, että
isommat huolehtivat tarvittaessa
pienemmistä, teki partioharrastuksesta turvallisen ja mukavan tavan
olla yhdessä.
Illan kuluessa katselimme uuden
DVD:n, jonka tarkoituksena on kertoa, millainen harrastus partio on tänä päivänä. Se oli mukavaa katseltavaa ja
vilahtihan siinä oma Pakilassa oleva partiomajammekin. Majallamme on aikoinaan vieraillut myös Lady Olave Baden-Powell. Samat asiat tuntuvat edelleenkin olevan partiossa ”se juttu”. Filmissä kuvatut lapset ja nuoret tuntuivat
pitävän tärkeinä ihan samoja asioita kuin mekin. Luonnossa liikkuminen ja
luonnon suojeleminen, retket ja leirit sekä kaverit olivat kaikkien mielestä partiossa parasta. Myös se, että jokainen saa olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi joukkoon juuri sellaisena kun on, tuntui tärkeältä asialta.
Ilta kului nopeasti. Meitä oli läsnä täysi tusina isäntäväki mukaan lukien. Kotimatkalla mietin miten paljon hauskoja muistoja tämä harrastus onkaan minulle antanut. Olen saanut myös oppia monia hyödyllisiäkin asioita ja ennen
kaikkea olen saanut joukon mahtavia ystäviä. Näissä kiltatapaamisissa elän
aina uudelleen palan nuoruuttani. Nyt kun askel on jo hidastunut ja rinkkakin
tuntuisi varmaan liian painavalta on hyvä tietää, että partiokavereiltani voin
aina pyytää apua. Hiljaa mielessäni laulan: Meillä partiomieli tallella on… ja
jatkan: Tää ystävyys ei raukene vaan kestää ainiaan…Odotan jo innokkaana
seuraavaa tapaamistamme. Partio ei ole vain lapsuus- ja nuoruusiän harrastus vaan parhaimmillaan se tuo iloa ihan koko elämän ajaksi.
Outi Merikoski / Pakilan Partiokilta 22.2.2009
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THINKING DAY hos S:t Nicholaus Gillescouter i Ingå
Vi, S:t Nicholaus Gillescouter i Ingå har länge funderat över, hur vi bäst kunde
stödja scouterna i Ingå. Eftersom vi tyckte, att det var bäst att fråga scouterna
själva, kallade vi scoutkårernas unga ledare, både från de svenskspråkiga
Ingå Scouter och de finskspråkiga Inkoon Samoilijat till lägerbål på Thinking
Day.
Vi samlades vid lägerelden i Vedgrundet på
Lågnäs-området, som har ställts till scouternas förfogande. Diskussionen var livlig i lägereldens sken, man behandlade olika möjligheter, grunder och följder – och en del resultat
uppnåddes också.
Det som framkom, var att ”våra” scouter helt
enkelt är i behov av praktisk hjälp, catering,
”kontrollvakter” och sådant i synnerhet bland
de yngre trupperna. De båda kårerna i Ingå är
små kårer och deras äldre ledare studerar ofta
på andra orter.
Vårt första gemensamma evenemang var ”Brandkårsdagen” för de mindre
scouterna den 28 mars. FBK i Ingå kom på eftermiddagen till Lågnäs.
Scouterna fick bekanta sig med brandbilen. Man lärde dem hur man
handskas med eld och vilka regler, som gäller. Var och en fick själv pröva,
hur elden släcks med släckningsfilt.
Efter brandövningen grillade vi korv och stekte plättar över öppen eld.
Vi kommer att på olika sätt fortsätta samarbetet med scouterna. Följande plan
är ett traditionellt café med kakor i maj.
Textinnehållet: Liv Olli
S:t Nicholaus Gillescouter i Ingå
Övers. Iris Pihkala

**************************************************************************************
Var vänligare än nödvändigt mot alla du möter, som kämpar för någonting.
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Toisen pääsiäispäivän perinteinen veteraanijuhla Porin Pihlavassa
Laulajien joukko pienenee - tahti hiljenee - iltahuuto säilyy
Porin Pihlavan seurakunnassa vietettiin toisena pääsiäispäivänä jo perinteeksi
muodostunutta sotiemme veteraanien kirkkopyhää. Paikalle oli saapunut
Veteraanilaulajien kuoro, johtajanaan Veikko Lehtonen.
Sotaveteraanit ovat kunniakansalaisiamme. He ovat puolustaneet maamme
itsenäisyyttä ja vapautta. Sotiemme veteraaneja on elossa 67 000, heistä 11 000
on sodissa vammautuneita. Keski-ikä heillä on 86 vuotta ja joukko harvenee
kovaa vauhtia. Heidän saavutuksensa ansaitsevat tulla muistetuksi, niin tänä
päivänä kuin tulevaisuudessakin. Kaveria ei saa jättää.
Tilaisuus keräsi kirkon täyteen väkeä. Veteraanikuoron viimeiseksi laulama
’Veteraanin iltahuuto’ nostatti kyyneleet useimpiin silmänurkkiin. Meri-Porin
Partiolaiset avustivat veteraaneja ja muuta ikääntyneenpää kirkkokansaa kirkkoon
saapumisessa ja sieltä poistumisessa ja huolehtivat myös kolehdin keräämisestä.
Meri-Porin Partiokilta puolestaan osallistui tilaisuuteen koristelemalla kirkon
yhteydessä olevan seurakuntasalin teemana ’Kohti valoa ja vihreyttä’. Lopuksi
juotiin seurakunnan tarjoamat kirkkokahvit.

Veteraanilaulajien kuoro esiintyy täpötäydelle kirkolle
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Kirkkokansa tutustumassa pääsiäisnäyttelyyn ”Kohti valoa ja vihreyttä", joka oli
kokonaan Meri-Porin partiokiltalaisten iloisesti toteuttama.

Yksityiskohta näyttelystä: Alexander
Blasnoff’in ikoni , joka oli harjoitelma
Viipurin kreikkalaiskatolisen hautausmaan
kappelin seinämaalausta varten. Vieressä
pöydällä postikortti vuodelta 1937
kappelista ja tästä seinämaalauksesta.
Kappeli tuhoutui sitten sodan aikana.
Veteraanikuoro esiintyi
vielä kirkkokahvin
aikana. Komea oli laulu
ja komea oli ryhti.
Perinne jatkuu,
toivottavasti vielä monta
vuotta.
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Kiltalaisten tehtävä on perinteiden vaaliminen
Tänä keväänä osuivat muistelemispäivä ja laskiaissunnuntai
samalle päivälle. Me Meri-Porin partiokiltalaiset viettimme tätä
päivää tarjoamalla kirkkokahvit seurakuntatalolla. Laskiaispullia
kermavaahdolla tai ilman ja kahvit rennosti mukista samalla
kuulumisia vaihtaen.
Kirkkokansalle kerroimme, että muistelemispäivä on partioliikkeen
perustajan Robert Baden-Powellin ja hänen vaimonsa Olaven
yhteinen syntymäpäivä. Silloin muistelemme partioystäviämme
kaikkialla maailmassa muistaen kuuluvamme suureen
kansainväliseen partioliikkeeseen.
Kahvittelun jälkeen 14
reipasta kiltalaista lähtivät
laskiaisretkelle vanhalle
kalastajatilalle. Isokarin tila
Lampaluodossa on Porin
kaupungin omistuksessa
oleva vanha kalastajatila. Tilan
rakennukset on taitavasti
korjattu virkistyskäyttöön.
Ihailimme kaunista talvista
merenrantaa. Kuvittelimme
aikaa, jolloin kalastaja on
soutanut verkkojensa kanssa
laituriin. Venevajassa verkot
roikkuivat seinillä ja nurkassa
kökötti puinen kalasaavi.
Sisällä salissa kauniit vanhat
huonekalut paikoillaan ja
matot suorassa lattialla.
Keskustelu polveili yhteisistä
partiomuistoista
päivänpolttaviin kysymyksiin.
Uusia yhteisiä muistoja syntyy
yhdessä tekemällä. Mukava
päivä.

Yksi oli ottanut mukaan kuivat
polttopuut ja sytykkeet. Toisen
repusta löytyivät kahvit ja pullat.
Kolmas jo vuoleskeli
makkaratikkua.

Muistiin merkitsi
Elina Jääskeläinen
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MITÄ AJATUKSIA ON TULLUT MIELEESI , KUN OLET LUKENUT OMAA
KILTALEHTEÄMME, ENTISIÄ TAI ESIMERKIKSI NYT TÄTÄ NUMEROA
PYHÄ YRJÄNÄ - S:T GÖRAN 2/2009?
Kiltalehti meillä ja muissa Pohjoismaissa:
Mikä niissä on yhteistä, mikä erilaista?
Yhteistä: Pääkirjoitus ajankohtaisesta aiheesta, yhteystiedot, jotka koskevat
lehteä, puheenjohtajaa, ja kansainvälistä sihteeriä, ilmoitusasiat kaikille kiltalaisille tiedoksi: uudet jäsenet, kotiin menneet, kirjoitukset kiltalaisten kokouksista omassa maassa, Pohjoismaissa, Euroopassa, muualla maailmassa.
Kaikkien maiden lehti on nykyään nelivärinen.
Erilaista: Ruotsissa ja Norjassa lehti on A4-kokoa, Islannissa A5, Suomessa
ja Tanskassa siltä väliltä, Ruotsissa ja Norjassa yhteystiedoissa on hallituksen kaikkien jäsenten yhteystiedot, vain Suomessa on näkyvissä jäsenrekisterin hoitajan yhteystiedot mutta että hän on myös taloudesta vastaava, sitä
ei näy.
Yhteistä: Ystävyyden päivän viesti ISGF:ltä lokakuussa, Pyhän Yrjänän viesti
huhtikuussa vuorotellen Pohjoismaista, nyt kirjoitus on Liettuasta, joka kuuluu
pohjoismaiseen ISGF:n ala-alueeseen ja eri kiltojen omat tapahtumat. Kun
on yhteinen tapahtuma Pohjoismailla ja Baltian mailla, siitä tiedotetaan lehdissä hyvin näyttävästi kuten nyt Ahvenanmaa 2009 kesäkuussa.
Erilaista: Muiden lehdissä ei ole esillä vuoden alussa edellisen vuoden toimintakertomusta, tilinpäätöstä, yhteenvetoa kiltojen toiminnasta eikä kaikkia
kiltoja ja niiden jäsenmääriä. Viime hallituksen kokouksen yhteydessä Liv Olli
ihmetteli, miksi killoilla Suomessa on niin muista poikkeava tapa killan nimessä. Kaikille ei aina ole ilman muuta selvää, missä on Fiankilta, Charlotta-kilta,
Myllykilta…Muissa Pohjoismaissa on yhtenäinen linja esim. Ruotsi: S:t
Georgs Scoutgille i Västerås, Norja: Ålesund St. Georgs gilde, Tanska: Sct.
Georgs Gilde i Slagelse, Islanti: St. Georgsgildid i Keflavik.
Kaikissa muissa pohjoismaissa lehden kieli on maan kieli, meillä kaksikielisenä maana sekä suomi että ruotsi, mikä luo yhdyssiteen kaikkiin Pohjoismaihin, islanninkieli on niin erilainen, että heidän lehdessään on yhteenveto englanninkielellä.
Myös meidän lehdessä voisi olla:
- ”Mielipideosasto”, jonne kuka tahansa voi lähettää mielipiteitään, ajatuksiaan, kysymyksiään killasta meillä ja muualla.
- Luontoaiheosasto, partiolaiselle niin läheinen maailma. Kirjoittakaa!
- Partiolehdistä saksittua
Mitä muuta toivoisitte?
Iris Pihkala
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Kankainen kiltamerkki
2e

Metallinen kiltamerkki
2e

Puinen kiltamerkki
15 e

Kukka-adressi
6e

Surun valitteluadressi
15,50 e

Kynttilä 7,50 e

Muistop
l
a
k 15 e
e
t
t
i

Lyhythihainen kiltapaita
20 e

Esiliina 20 e
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Kirjeensulkija 20 kpl 1 e

Puinen vuosimerkki 5v ja 10v
3e

MUUT MYYNTIARTIKKELIT / ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSARTIKLAR
Hinta/ Pris
EUR

Tuote

Artikel

Silkkihuivi (prov.myynti)

Sidendukar (provisionsförsälj.) 18,00

Pohjoismainen lauluvihko

Nordisk gillesångbok

0,50ALE / REA

Kiltamerkki - metallinen

Gillemärke - metall

2,00

Historiikki suom.kiel.

Historik svensk

0,50ALE / REA

Jääkaappimagneetti

Kylskåpsmagnet

7,00

Lisäksi postikulut
*******************************************************************************************

Kiltapusero sininen 25,00 + postikulut
pyöreä tai V-aukko
joustohelmalla tai suoralla
Ilmoita toivomus tilattaessa.
Tilataan suoraan tehtaalta:

Gilleblus blå 25.00 + postavgift
rund eller V-krage
blusfållen rak-slitsad eller med resår
Ange önskemål vid beställning.
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 91 15150 Lahti
puh/tel. 050-3622638 e-mail: raisamontin@hotmail.com
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KOHTI AHVENANMAATA TÄYSIN PURJEIN
AHVENANMAA KUTSUU
Nyt ollaan jo loppusuoralla, mitä Ahvenanmaan Kiltatapahtumaan 10.-14.6.
tulee.
Ilahduttavan moni on ilmoittautunut ja meitä on tällä hetkellä noin 160. Kiltaystäviä tulee Islannista, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja noin 50 täältä
Suomesta. Lopullinen ohjelma, käsikirja ja oheismateriaali ovat viimeistä silausta vaille.
Ahvenanmaan kiltapartiolaiset toivottavat kaikki sydämellisesti tervetulleiksi ja
lupaavat tehdä parhaansa, että me kaikki viihtyisimme ja että tapahtumasta
tulisi ikimuistettava.
Me järjestelyryhmässä olemme iloisia siitä, että suomalaisia kiltapartiolaisia
tulee n. 15 killasta. Näin me voimme esiintyä eri puolilta kaunista maatamme.
Ottakaa ihmeessä mukaan esitteitä ja kuvia omasta paikkakunnastanne.
Juhannusjuhlaa varten olisi erittäin mukavaa, mikäli joku teistä voisi esiintyä
kansallispuvussa. Olemme myös pyytäneet muita Pohjoismaita esiintymään
kansallispuvuissa. Tämä ei ole pakote ja tiedän, että puvut vievät paljon tilaa
eli tämä on ainoastaan harras toive.
Mikäli joku vielä haluaa osallistua tapahtumaan niin siihen on mahdollisuus
aina 15.5. asti. Ilmoittautumiskaavake löytyy Pyhä Yrjänä 1/2009 sivulla 25.
Soitelkaa minulle, jos teillä on kysyttävää.
Ahvenanmaalla tavataan.
Lena 0400-468973
****************************************************************************************
OSALLISTUMISMAKSUN LOPPUSUMMA 200 EUROA MAKSETAAN
TOUKOKUUN AIKANA SPYP:N TILILLE NORDEA 157230 – 331710
****************************************************************************************
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MED FULLA SEGEL
ÅLAND KALLAR
Nu är vi på slutrakan angående Ålandsträffen, 10.-14. juni 2009.
Glädjande många har anmält sig, deltagarantalet är i detta nu ca 160.
Vi blir ca 50 deltagare från Finland och hälsar svenska, danska, norska och
isländska deltagare välkomna.
Det slutgiltiga programmet, handboken och materialet är så gott som färdigt,
ännu återstår dock en hel del innan juni-månad.
De åländska gillemedlemmarna hälsar alla hjärtligt välkomna och lovar göra
sitt bästa för att vi ska trivas, att träffen skall lyckas och bli till ett oförglömligt
minne.
Vi arrangörer är glada över att Finland är representerat med medlemmar från
ca 15 gillen. Ni får gärna ta med era broschyrer och bilder från er boningsort.
Det vore mycket trevligt om några av er kunde uppträda i folkdräkt under
midsommarfesten. Det är inget måste, och visst väger dräkterna men nog
skulle de platsa runt midsommarstången.
Om någon ännu är intresserad av att komma med så går det bra. Anmälning
sker med blankett som fanns i Gilletidningen nr 1/ 2009 s. 26. Anmäl er
senast 15.5.2009.
Ring om någonting är oklart.

Lena 0400-468 973

Väl mött på Åland
***************************************************************************************
DELTAGARAVGIFTENS RESTERANDE BELOPP 200 EURO INBETALAS
SENAST SISTA MAJ NORDEA 157230 – 331710
****************************************************************************************
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Elä niin, että voit sanoa eläneesi onnellisena, älä niin, että voit
kerskata täyttäneesi velvollisuutesi. ( L.A. Salava )
***************************************************************************
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2. Yhteystietoja / Kontaktuppgifter
3. Pääkirjoitus
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5. Hallituksen kokous 2/2009
6. Styrelsemötet 2/2009
7. Kutsu Orimattilaan / Kallelse till Orimattila
8. Pyhän Yrjänän viesti 2009
9. S:t Görans Budskap 2009
10. Muistelemispäivä 22.2. Pakilassa
11. Thinking Day 22.2 i Ingå
12. Veteraanijuhla Porissa
13. - ” - ” 14. Muistelemispäivä Meri-Porin killassa
15. Meidän Pyhä Yrjänä-lehti ja vastaava Pohjoismaissa
16. Myyntiartikkeli-kuvat / Försäljningsartiklar med bilder
17. Muut myyntiartikkelit / De övriga försäljningsartiklarna
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19. Åland-Info

