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SYYSTUULESSA
killassanne
ennen kokousta ja
evästäisitte lähtijöitä omien toivomustenne mukaisesti.
Yhteinen huolemme on ollut jo pitkään, miten joukkomme voisi kasvaa
ja nuorentua. Nuorentavia vitamiinipillereitä tuskin löytyy, mutta syksyn
myötä löytynee kiltapaikkakunnilla
esimerkiksi paluumuuttajapartiolaisia
joka voisivat jatkaa partioharrastustaan samanhenkisten ystävien kanssa, kunhan vain saavat tietää, missä
ja milloin kilta kokoontuu. On myös
niitä, jotka varsinaisen partiotoiminnan jälkeen kyselevät, mitä partion
tilalle. Kilta-toiminta on yksi hyvä
vaihtoehto. Vai mitä tuumaatte, te
monet kiltalaiset, jotka olette toimineet killoissanne paljon hyvää kokeneina sekä antajina että saajina?
Raikkaat tuulet saakoot meitä kaikkia liikkeelle. ”Eteenpäin täysin purjein!” on tunnuksena ensi kesän
pohjoismaiselle tapaamiselle Ahvenanmaalla. Uudella innolla, toinen
toistamme tukien ja rohkaisten aloittakaamme uusi toimintakausi .

Ajatuksissani muistelen alakoulun
piirustustunnin aihetta ”syystuulessa”. Onnistuin piirtämään vastatuuleen tiellä kulkevia koululaisia.
Selkä köyryssä, pää kumarassa, lakkejaan pidellen he ponnistelivat.
Tuuli lennätti puista irronneita värikkäitä lehtiä, joita jotkut lapsista poimivat viemisiksi kotiin.
Syksy on myös kiltapartiolaisilla
matkalla olemista, välillä vastatuuleenkin. Kokemukset kesän retkiltä
ja matkoilta ovat muistoja ystävien
tapaamisista, on saatu viettää lomaa
omien kanssa. Niistä on saatu eväitä
syksyä varten. Välillä matkaa tehdään myötätuuleen, mutta huolet
edessäpäin olevista tehtävistä ja tapaamisista tuntuvat vastatuuleen
ponnistelemiselta. Kuinka kaikesta
selvitään, mietimme. Löytyykö vastuun kantajia yhteisille asioille, kyselemme. Tampereen Torpalla pideltävältä Pyhän Yrjänän Partiokiltojen edustajien kokoukselta odotamme paljon. Valitaanhan siellä
useita vastuun kantajia seuraavaa
nelivuotiskautta varten ja päätetään
tulevien vuosien toiminnan päälinjoista. Ehdotuksia toimintasuunnitelmiksi löytyy tämän PY-lehden sivuilta. Toivon, hyvät kiltalaiset, että pohtisitte suunnitelmia

”Sortumatta souda, vaikk´ois vastatuulta.”

Ilmo-kiltamestari
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HÖSTSTORM
representanter med era synpunkter
och åsikter.
Redan länge har vi haft ett gemensamt bekymmer för hur vår skara
kunde växa och bli yngre. Några föryngringspiller finns knappast. Men
på orter där det finns ett gille kan det
finnas t.ex. återvändande scouter,
som kunde fortsätta med sitt intresse för scoutingen tillsammans
med likasinnade, bara de får veta var
och när ett scoutgille har möten.
Också bland sådana, som lämnat
det aktiva scoutlivet, finns de som
söker något i stället. Gillescouting är
ett bra alternativ. Eller vad anser ni,
alla gillemedlemmar, som har varit
aktiva i era gillen och erfarit mycket
av att såväl ge som att få?

En teckningstimme i småskolan med
ämnet "höststorm" dyker upp i mina
tankar. Jag lyckades rita skolbarn,
som går i motvind. De stretade med
böjda ryggar, framåtlutade och höll i
mössan sin. Vinden kastade omkring
lösa, färggranna löv, som en del av
barnen plockade upp för att föra
hem.
Också för gillescouterna är hösten
som en resa, ibland i motvind, också.
Från utfärder och resor har vi minnen av möten med vänner. Ferier har
hållits tillsammans med anförvanter.
Allt detta har gett oss vägkost för
hösten. Ibland går resan i medvind,
men oron inför kommande uppdrag
och träffar känns emellanåt som att
streta i motvind. Vi undrar hur vi ska
klara av alltsammans. Vi frågar oss
om det kommer att finnas ansvarstagare i fortsättningen. Av mötet med
S:t Görans Scoutgillenas representanter på Torppa i Tammerfors väntar vi oss mycket. Där väljer vi ju flera ansvarspersoner för den kommande fyraårs perioden. Vi tar beslut
om de följande årens verksamhet i
huvuddrag. Förslag till verksamhetsplaner ingår i detta nummer av S:t
Göran. Jag önskar, bästa gillemedlemmar, att ni i era gillen funderar
över förslagen och förser era mötes-

Må friska vindar få fart på oss alla.
"Framåt för fulla segel", är devisen
för den nordisk- baltiska träffen på
Åland inkommande sommar. Låt oss
börja den nya verksamhetsperioden
med ny iver, stöda och uppmuntra
varandra.
"Ro utan att digna, fastän i motvind"
Gillemästar- Ilmo / Ingun Ingo
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KUTSU VALTAKUNNANKOKOUKSEEN
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry:n sääntömääräinen valtakunnankokous
pidetään 25. lokakuuta 2008 alkaen kello 14.00 Torpan kurssikeskuksessa
Siivikkalassa.
Osallistumismaksu on 70 euroa. Jos voi osallistua vain lauantaina on maksu
40 euroa.
Killan varsinaiselle edustajalle kustannetaan kuittia vastaan matka halvinta
mahdollista kulkuvälinettä käyttäen.
Ystävyyden Päivän-vieton yhteydessä on mahdollisuus antaa kiltalupaus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------VALTAKIRJA

Valtuutan ______________________n käyttämään äänioikeuttani Suomen
Pyhän Yrjänän Partiokillat ry:n valtakunnankokouksessa 25.10.2008
Siivikkalassa.
_____________________, ____ pnä _____________ kuuta 2008
Allekirjoitus
____________________
Nimen selvennys
_______________________________________________________

kilta

Kokousteknisistä syistä jokaisen valtakirjan antajan on
oma, erillinen valtakirjansa. Ei siis useampia valtakirjoja
Muistakaa nimien selvennykset. Ennen kaikkea, muista
maksanut SPYP:n jäsenmaksun kuluvalta vuodelta.
kunniajäsenillä on äänioikeus.

allekirjoitettava
samalle arkille.
selvittää, oletko
Maksaneilla ja

OTA PYHÄ YRJÄNÄT 1/2007, 1-2-3/2008 MUKAASI KOKOUKSEEN.
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KARTTA VALTAKUNNAKOKOUKSEEN JA YSTÄVYYDEN
PÄIVÄN VIETTOON 25.-26. LOKAKUUTA 2008
TORPPA SIIVIKKALA

KARTAN TILL STÄLLET FÖR LANDSGILLEMÖTET OCH
FIRANDET AV FELLOWSHIP DAY 25.-26. OKTOBER 2008
TORPPA KURSGÅRD I SIIVIKKALA
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KALLELSE TILL LANDSGILLEMÖTE
S:t Görans Scoutgillen i Finland rf kallar till stadgeenligt landsgillemöte den
25. oktober 2008 kl. 14.00.
Mötesplats: Torppa kursgård i Siivikkala
Deltagaravgiften är 70 euro. Den som kan delta enbart i lördagens program
betalar 40 euro.
En officiell representant från varje gille får sin resa, billigast möjliga färdsätt,
ersatt av SGSF mot kvitto.
I samband med firandet av Fellowship Day ordnas möjlighet att avge
gilleförsäkran.
------------------------------------------------------------------------------------------------------FULLMAKT
Jag befullmäktigar ___________________________ att använda min röst vid
S:t Görans Scoutgillens i Finland landsgillemöte i Siivikkala på Torppa
kursgård den 25 oktober 2008.
Ort och datum
Egenhändig namnteckning
Lokalgille
Av mötestekniska orsaker bör varje fullmaktsgivare underteckna en egen,
separat fullmakt. Inte flera på samma ark. Kom ihåg att förtydliga namnteckningen.
Framför allt, kom ihåg att kolla, att du har betalat årets medlemsavgift så att
du kan använda din röst.
TAG S:T GÖRAN 1/2007 och 1-2-3/2008 MED TILL MÖTET !
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ESITYSLISTA
VARSINAINEN VALTAKUNNALLINEN KOKOUS
Aika
Paikka
Kutsuttu

25.10.2008 klo 14.00
Torpan kurssikeskus, Siivikkala
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry:n jäsenet

1.

Kokouksen avaus
Kiltalaulu. Avaussanat kiltamestari Ilmo Pulkamo

2.
Päätösvaltaisuuden toteaminen
Perustelu: Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan varsinainen valtakunnankokous pidetään
joka toinen vuosi loka-marraskuussa. Yhdistyksen hallitus kutsuu varsinaiseen
kokoukseen tiedotuksella yhdistyksen julkaisussa vähintään 14 päivää ennen
kokousta.
Kokouskutsu on julkaistu viikolla 40 vuonna 2008 ilmestyneessä Pyhä Yrjänä
lehdessä nro 3.
Esitys:
Todettaneen kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
3.
Päätös:

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
Puheenjohtaja:
Sihteeri:

4.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ääntenlaskijat:

5.
Läsnä olevien toteaminen
Perustelu: Sääntöjen mukaan jokaisella kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaneella
jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus. Myös kunniajäsenellä on
äänioikeus. Yksi henkilö voi lisäksi valtakirjalla käyttää enintään viittä ääntä.
Todetaan: Äänivaltaisia paikalla ____, valtakirjalla____, yhteensä ____ ääntä
edustettuna.
6.
Esitys:
Päätös:

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

7.

Hyväksytään hallituksen laatimat yhdistyksen toimintakertomukset
toimikaudelta 2006 – 2007
Toimintakertomukset vuodelta 2006 on julkaistu Pyhä Yrjänä-lehdessä 1/2007
ja vuodelta 2007 Pyhä Yrjänä-lehdessä 1/2008.

Esitys:
Päätös:
8.

Käsitellään tilit ja tilintarkastajan niistä antamat lausunnot tilikausilta
2006 ja 2007.
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Esitys:

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry:n tilinpäätökset vuosilta 2006 ja 2007 on
julkaistu Pyhä Yrjänä-lehdessä, vuosi 2006: 1/2007, vuosi 2007: 1/2008.
Tilintarkastajan lausunnot esitetään kokouksessa.

Päätös:
9.
Esitys:

Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille
Koska tilien hoidossa tilintarkastajan lausunnossa ei ole huomautuksia,
esitetään, että tilinpäätökset vuosilta 2006 ja 2007 vahvistetaan ja
tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus edellisiltä tilikausilta.

Päätös:
10.
Esitys:

Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle
Käsitellään toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2009 –2010.
Toimintasuunnitelma on julkaistu Pyhä Yrjänä-lehdessä 3/2008.

Päätös:
11.
Esitys:

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintakaudelle.
Ehdotetaan jäsenmaksun pysymistä ennallaan: 20 EUR/vuosi, perhejäsenelle
14 EUR/vuosi ja ainaisjäsenelle 200 EUR. Kunniajäsen on jäsenmaksusta
vapaa. Kansaneläkkeellä tai laitoshoidossa eläviltä ei peritä jäsenmaksua sen
jälkeen, kun hallitus on käsitellyt vapausanomuksen. Vapautuspäätös on
ainainen.

Päätös:
12.
Esitys:
Päätös:

Päätetään muistomerkkirahaston ylijäämän käytöstä
Ehdotetaan ylijäämällä ostettavan SP:n tuoleja Partioaseman kokoustilaan.

13.
Esitys:

Päätetään toimipaikkavarauksen käytöstä
Ehdotetaan, että toimipaikkavaraus puretaan ja muutetaan käytettäväksi
avustamaan jäseniä osallistumaan valtakunnallisiin kokouksiin.

Päätös:
14

Talousarvion vahvistaminen seuraavalle toimintakaudelle
Käsitellään vuosien 2009 ja 2010 talousarviot.
Talousarvio on julkaistu Pyhä Yrjänä-lehdessä 3/2008.

Esitys:
Päätös:
15.
Valtakunnan kiltamestarin valitseminen
Perustelu: Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kiltamestari
puheenjohtajana, varakiltamestari varapuheenjohtajana sekä neljä jäsentä.
Kaikki valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että kiltamestari tai
varakiltamestari ja puolet jäsenistä eroaa joka toinen vuosi, ensimmäisellä
kerralla arvalla. Sama henkilö voidaan valita enintään kahdeksi
toimintakaudeksi peräkkäin. Hallituksen jäseniksi valitaan suomen- ja
ruotsinkielisiä.
Esitys:
Vaalitoimikunta tekee ehdotuksensa kokouksessa siitä, ketkä ovat asettuneet
ehdolle kiltamestariksi.
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Päätös:

Valittiin:
Kiltamestariksi:

16.
Jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten tilalle
Perustelu: Perustelut edellä olevassa kohdassa
Esitys:
Vaalitoimikunta tekee ehdotuksensa siitä, ketkä ovat asettuneet ehdokkaiksi
hallituksen jäseniksi.
Valitaan kaksi jäsentä neljäksi vuodeksi erovuoroisten tilalle.
Päätös:
Valittiin:
1.
2.
17.
Esitys:

Hallituksen varajäsenen valitseminen seuraavaksi toimintakaudeksi
vuosiksi 2009 – 2010
Vaalitoimikunta tekee ehdotuksensa siitä, ketkä ovat asettuneet ehdokkaiksi
varajäseneksi kaudelle 2009 – 2010.

Päätös:
18.
Esitys:
Päätös:

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi
toimintakaudeksi
Valitaan tilintarkastajat vuosille 2009 ja 2010.
Vuosina 2007 – 2008 tilintarkastajana on toiminut Folke Tegengren, Ernst &
Young tilitoimistosta sekä varatilintarkastajana Jarmo Tolvanen.
Tilintarkastaja:
Varatilintarkastaja:

19.

Ilmoitusasiat

20.

Kokouksen päättäminen

****************************************************************************************
TERVETULOA
KILTALAISTEN EUROOPPA - FORUM TAMMIKUUSSA 10. – 17.1.2009
GROSSARL, ITÄVALTA
Lisätietoja saa:

Rita Söderström
Pakilantie 21 A 14
00630 Helsingfors
09-7245701
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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009- 2010
1. Toiminta
Yleistä: TEEMA: KILLAT NÄKYVIIN – GILLENA SYNS
- Pyhä Yrjänä – S:t Göran – lehden kehittäminen
- kotisivu www.spyp.fi päivitetään ajan tasalle
- yhteydet paikallisiin lippukuntiin – partiopiirien ja SP:n kanavat
1.1 Toiminta kotimaassa
2009 : Muistelemispäivä 22.2., ei kevätretkeä, järjestelyvastuu
Maarianhaminassa kesäkuussa Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisestä
tapaamisesta, kiltamestareiden kokous lokakuussa
2010 : Muistelemispäivä 22.2., kevätretki toukokuussa, valtakunnankokous ja
ystävyyden päivän vietto lokakuussa
Koulutusta 2009-2010:
Valtakunnankokouksen ja kiltamestarikokouksen yhteydessä
Muuta : Jatketaan neuvotteluja SP:n kanssa, huomioidaan ”Partiolaiset 100
vuotta”
1.2 Kansainvälisiä tapahtumia
2010 Eurooppa-konferenssi Kyproksella
1.3 Muu kansainvälinen toiminta
- Ylläpidetään ja tehostetaan postimerkkien ja –korttien keräämistä ja
myyntiä. Varoja siitä tilitetään edelleen ISGF:lle.
- Innostetaan kiltalaisia seuraamaan Gazette-lehteä www.isgf.com
kansainvälisten kiltauutisten y.m. tiedon saamiseksi suoraan kiltoihin.
- Jatketaan kiltalehtien vaihtoa Pohjoismaiden kanssa.
- Innostetaan kiltoja ja kiltalaisia kirjeenvaihtoon ja ystävyystoimintaan
Pohjois- ja muiden maiden kanssa.
2. Hallinto
2.1 Hallinnolliset kokoukset
Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa vuosittain. Hallituksen työvaliokunta kokoontuu
valmistelemaan hallituksen kokousasioita.
2.2 Yhteydenpito kiltoihin
Kiltakummit jatkavat käyntejä ja yhteyksiä kummikiltoihin.
Kiltamestareille tiedotetaan kirjeitse hallituksen katsomat tärkeät yhteiset
asiat.
2.3 Yhteydet Suomen Partiolaisiin
Käytännön PR- ja yhteistoimintaa SP:n lippukuntien ja piirien kanssa,
kehitetään ja ylläpidetään hyviä suhteita partiojärjestön johtoon ja kutsutaan
SP:n edustajia SPYP:n tapahtumiin ja kokouksiin.
3. Talous
3.1 Varainhankinta
Markkinoidaan tehostetusti nykyisiä kiltatuotteita jäsenistölle ja pyritään
hankkimaan uusia myyntiartikkeleita ja etsimään uusia varainhankinta11

keinoja.
3.2 Kansainväliset maksut
Huolehditaan kansainvälisistä jäsenmaksuista ISGF:lle ( maailmanjärjestö ),
Eurooppakomitealle ja NBSR:lle ( Pohjoismaat ja Baltia ).
4. Tiedotus
4.1 Pyhä Yrjänä-lehti
Julkaistaan neljä numeroa kaksikielisenä ja kehitetään lehteä. Lehti on
luettavissa www.spyp.fi. Kirjoituksia toivotaan edelleen killoilta ja yksityisjäseniltä.
4.2 Pyritään jatkamaan kiltatoiminnan esittelyä valtakunnallisissa partiolehdissä, partiopiirien lehdissä, SP:n lippukuntapostissa sekä muissa
tiedotusvälineissä.
4.3 Internet
Omaa kotisivua pidetään ajan tasalla.

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

MITEN LISÄÄ JÄSENIÄ?
Näin minä teen:
Meillä on killassamme tosi hyvä henki. Kun viihtyy ja kokee yhteenkuuluvaisuuden henkeä killassaan on helppo kertoa siitä ystäville ja
kollegoille. Kirkkokahvilla ja muissa yhteyksissä nousee partiolaisuus usein
puheenaiheeksi. Moni on joskus ollut partiolainen. Meillä on oma pieni
infoesite, hieno kiltapinssi ja vielä arvostettu lehtemme Gillescouten, jonka
usein annan kiinnostuneille.
Viime vuoden aikana olen ollut suunnattoman iloinen kiltapartiosta ja saanut
suurenmoista tukea kiltaystäviltä. Tästäkään en ole vaiennut. Olen jakanut
näitä myönteisiä ajatuksia ympärilleni ja näin on kiltaan tullut uusia jäseniä.
Millä tavalla sinä hankit uusia jäseniä?
Anna-Brita Pricken Lundahl / Ingun Ingo
S:t Georgs Scoutgillen i Västerås

****************************************************************************************
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SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT - S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RY.

TALOUSARVIO / BUDGET

2009

2010

€

€

VARSINAINEN TOIMINTA / ORDINÄR VERKSAMHET
TUOTOT / INTÄKTER
Jäsenmaksut / Medlemsavgifter

10 500,00

10 000,00

TUOTOT YHTEENSÄ

10 500,00

10 000,00

KOTIMAAN TOIMINTA / INHEMSK VERKSAMHET
Kevätretki / Vårutfärd

-400,00

Kiltamestarikokoukset / gillemästarmöten

-950,00

Valtakunnalliset kokoukset / Riksomfattande möten
Hallitus ja työvaliokunta / Styrelse och arbetsutskott
Muut tapahtumat / Övrig verksamhet
KOTIMAAN TOIMINTA YHTEENSÄ / INH. VERKSAMHET TOTALT

-1 550,00
-1 400,00
-200,00

-1 450,00
-200,00

-2 550,00

-3 600,00

-92,00

-1 042,00

-40,00
-1 100,00

-2 190,00
-1 000,00

-1 232,00

-4 232,00

-4 600,00
-250,00
-1 305,00
-450,00
-50,00
-6 655,00

-5 000,00
-250,00
-1 430,00
-450,00
-50,00
-7 180,00

63,00

-5 012,00

800,00
450,00

900,00
450,00

-340,00
-35,00
-125,00
750,00

-440,00
-35,00
-125,00
750,00

250,00
0,00
250,00

100,00
0,00
100,00

1 063,00

-4 162,00

ULKOMAAN TOIMINTA / INTERNATIONELL VERKSAMHET
Pohjoismainen yhteistyö / Nordiskt samarbete
EU-yhteistyö / EU samarbete
Muu kansainv. toiminta / Övrig intern. Verksamhet

KULUT / KOSTNADER
Pyhä Yrjänä-lehti / S:t Göran tidningen
Huomionosoitukset / Uppvaktningar
Yleiskulut / Samkostnader
Killan laajentamiskulut / Gillets exp.kostnader
Muut kulut / Övriga kostnader

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ / VERKSAMH.RESULTAT
VARAINHANKINTA / MEDELANSKAFFNING
TUOTOT / INTÄKTER
Myyntiartikkelit / Försäljningsartiklar
Postimerkit / Frimärken
KULUT / KOSTNADER
Myyntiartikkelit / Försäljningsartiklar
Postimerkit / Frimärken
Postim.tulojen jako ISGF frimärksint.delning
VARAINHANKINNAN TULOS / MEDELANSK. RESULTAT
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA / FINANSIELL VERKSAMHET
Korkotuotot / Ränteintäkter
Korkokulut / Räntekostnader
RAHOITUSTOIMINNAN TULOS / FINANSIELLA VERKS. RESULTAT
TUOTTOJÄÄMÄ
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
TOIMINTAVARAUKSESTA / TOIMINTAVARAUKSEEN
FRÅN VERKSAMHETSRESERVERING/TILL VERKSAMHETSRESERVERING

TILIKAUDEN TULOS / PERIODENS RESULTAT

Hallituksen esitys 8.9.2008
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-1 063,00

1 063,00

0,00

-3 099,00

FÖREDRAGNINGSLISTA
S:t Görans Scoutgillen i Finland rf.
LANDSGILLEMÖTE
Tid
Plats
Kallade

25.10.2008 kl. 14:00
Torppa kursgård i Siivikkala
S:t Görans Scoutgillens i Finland rf medlemmar

1.

Mötet öppnas
Gillesången. Inledningsord av gillemästare Ilmo Pulkamo

2.
Grund:

Konstateras att mötet är beslutfört
Enligt föreningens stadgar, §9 hålls riksmöte vartannat år i oktober eller
november. Föreningens styrelse sammankallar mötet genom meddelande i
föreningens tidning senast 14 dagar före mötet.
Möteskallelsen har publicerats i S:t Göran - tidningen 3/2008 som utkommit
vecka 40 2008.
Konstateras mötet stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

Förslag:
Beslut:
3.

Val av mötesordförande och sekreterare

Beslut:

Ordförande:
Sekreterare:

4.

Val av protokolljusterare och rösträknare

Beslut:

Protokolljusterare:
Rösträknare:

5.
Grund:

Kostateras mötets deltagare
Varje medlem som innevarande år har betalat medlemsavgiften har rösträtt
under mötet. Även hedersmedlem har rösträtt. En person kan dessutom med
fullmakt utnyttja högst fem röster.
Konstateras: Röstberättiga närvarande:_____ och med fullmakt____, sammanlagt _____
röster representerade
6.
Förslag:
Beslut:

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.

7.

Föredrages av styrelsen upprättade årsberättelser över föreningens
verksamhet under perioden 2006 – 2007 för godkännande
Årsberättelserna från år 2006 är publicerad i S:t Göran - tidningen 1/2007 och
från år 2007 i S:t Göran 1/2008.

Förslag:
Beslut:
8.
Förslag:

Behandlas boksluten och revisorernas berättelser från bokföringsperioderna 2006 – 2007
S:t Görans Scoutgillens i Finland rf bokslut från åren 2006 – 2007 är
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publicerade i S:t Göran – tidningen, år 2006 i SG 1/2007 och år 2007 i SG
1/2008. Revisionsberättelserna föredras på mötet.
Beslut:
9.

Fastställande av boksluten samt beviljande av ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga
Förslag: Då det inte i redovisningen eller revisionsberättelsen förekommer anmärkningar,
föreslås att boksluten för åren 2006 och 2007 fastställes och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för de tidigare redovisningsperioderna.
Beslut:
10.
Fastställande av verksamhetsplanen för åren 2009 och 2010
Förslag: Föredrages verksamhetsplanen för perioden 2009 och 2010.
Verksamhetsplanen är publicerad i S:t Göran – tidningen 3/2008.
Beslut:
11.
Beslutes om medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsperiod
Förslag: Föreslås att medlemsavgiften 20 EUR/år, familjemedlem 14 EUR/år och
ständig medlem 200 EUR bibehålles. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgiften. Den som lever på enbart folkpension eller är intagen på vårdinrättning,
befrias från medlemsavgift då styrelsen erhållit ansökan därom. Beslutet om
befrielse är ständigt.
Beslut:
12.
Beslutes om användning av överskottet från minnesmärkets fond
Förslag: Föreslås att överskottet från minnesmärkets fond används för inköp av
Finlands Scouters stolar till Scoutstationen.
Beslut:
13.
Beslutes om användning av reserveringen för verksamhetslokal
Förslag: Föreslås att reserveringen för verksamhetslokal upphäves och bruksändamålet
förändras till att stödja medlemmarnas i SGSF deltagande vid möten och
utfärder.
Beslut:
14.
Fastställande av budgeten för perioden 2009 – 2010
Förslag: Behandlas budgeten för åren 2009 – 2010
Budgeten är publicerad i S:t Göran - tidningen 3/2008
Beslut:
15.
Val av landsgillemästare
Grund: Enligt föreningens stadgar §6 hör till styrelsen landsgillemästare, vice landsgillemästare samt fyra medlemmar. Alla väljs för fyra år framåt sålunda, att gillemästaren eller vice gillemästaren samt hälften av medlemmarna står i tur att
avgå vartannat år, första gången genom lottdragning. Samma person kan väljas
för högst två mandatperioder i följd. Till styrelsen väljes finsk- och svenskspråkiga
medlemmar.
Förslag: Valkommittén presenterar under mötet dem som har ställt upp som kandidater.
Beslut: Valdes till gillemästare:

15

16.
Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
Grund: Grund enligt föregående.
Förslag: Väljes tvenne medlemmar för fyra år i stället för dem som står i tur att avgå.
Beslut: Valdes till styrelsemedlemmar:
1.
2.
17 .
Val av vice styrelsemedlem
Förslag: Valkommittén presenterar under mötet kandidaterna till vice styrelsemedlem.
Beslut:
18.
Väljes revisor och revisors suppleant för följande verksamhetsperiod
Förslag: Väljes revisorn för åren 2009 och 2010.
Åren 2007-2008 var Folke Tegengren från revisionsbyrån Ernst & Young revisor
och suppleant var Jarmo Tolvanen.
Beslut: Valdes till:
Revisor:
Suppleant:
19.

Anmälningsärenden

20.

Mötet avslutas

***************************************************************************************
VÄLKOMMEN
GILLESCOUTERNAS EUROPA - FORUM I JANUARI 10. – 17. 2009
GROSSARL, ÖSTERRIKE
Närmare uppgifter:
Rita Söderström, Baggbölevägen 21 A 00630 Helsingfors
09-7245701
****************************************************************************************
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2009 och 2010
1. Verksamhet
Allmänt: Tema: GILLEN SYNS – KILLAT NÄKYVIIN
- utveckla tidningen Pyhä Yrjänä - S:t Göran
- uppdatera hemsidan www.spyp.fi
- hålla kontakt till scoutkårer, scoutdistrikt och FS
1.1 Evenemang i hemlandet
2009: Thinking Day 22.2., i stället för vårutfärden reser vi till Mariehamn i juni
10.-14. till den gemensamma nordisk-baltiska träffen, gillemästarmöte i
oktober
2010: Thinking Day 22.2., vårutfärd i maj, landsgillemöte och firandet av
Fellowship Day i oktober
2009-2010
Skolning: under landsgillemötet och gillemästarmötet
Övrigt: Underhandlingarna med FS fortsätter, ”Scouting i Finland 100 år”
2010 beaktas.
1.2 Internationell verksamhet
9.6.2009 NBSR - kommitténs möte i Mariehamn
2010 Europa - konferens på Cypern
1.3 Övrig internationell verksamhet
Upprätthålla och intensifiera insamlingen och försäljningen av frimärken och
postkort. Erhållna medel gireras som förut till ISGF.
Uppmuntra gillemedlemmarna att läsa tidningen Gazette på www.isgf.com för
att få internationella nyheter och annan information direkt till gillena.
Fortsätta utbyte av gilletidningar inom de nordiska länderna.
Uppmuntra gillen och gillemedlemmar till brevväxling och till att skapa
vänskapsband inom gillen i Norden och andra länder ( Twinning).
2. Administration
2.1 Administrativa möten
Styrelsen sammankommer 3-4 gånger per år. Arbetsutskottet samlas för att
bereda ärenden till styrelsen.
2.2 Kontakt till gillena
Styrelsemedlemmarna fortsätter besök och kontakter till sina faddergillen.
Gillemästarna informeras per brev om viktiga gemensamma ärenden.
2.3 Kontakt till Finlands Scouter
Samarbetet med scoutkårer och distrikt inom Finlands Scouter utvecklas,
nära kontakt med styrelsen för scoutorganisationen upprätthålls, deltas i FS:s
100-årsevenemang och scouternas representanter inbjuds till SGSF:s
evenemang och möten.
3. Ekonomi
3.1 Anskaffning av medel
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Marknadsföringen av de nuvarande gilleprodukterna görs mera effektiv inom
medlemskåren. Men man försöker också skaffa nya försäljningsprodukter och
hitta nya sätt att införskaffa medel och sponsorer.
3.2 Internationella medlemsavgifter
Man ombesörjer de internationella medlemsavgifterna till ISGF
(världsorganisationen), Europakommittén och NBSR (de nordiska och
baltiska länderna).
4. Information
4.1 Tidningen S:t Göran
Tidningen S:T Göran utkommer tvåspråkig fyra gånger om året. Tidningen
kan läsas på www.spyp.fi.
4.2 Man fortsätter att framhålla gilleverksamheten i scouttidningar och
infoblad för scoutdistrikten, i FS:s kårpost samt använder också andra
informationsmedel.
4.3 Internet
Den egna hemsidan hålls aktuell.
****************************************************************************************
NATURENS HELGEDOM
Far varsamt fram i skog och mark. Skada icke kådig bark.
Riv ej björkens vita hud. Stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester. Städen efter er I gäster.
I naturens helgedom, skövla icke blad och blom.
Låt bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.
Akta allt som andras är. Skydda allt som minnen bär.
Anna-Lisa Lindroos

Saxat ur Gillescouten 4/071
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25.10.2008
TILL VAL I SGSF

SPYP:N VAALIT
Valtakunnankokouksessa Torpalla
Siivikkalassa 25.10.2008 SPYP:n
hallitukseen on valittava puheenjohtaja ja kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle: Nykyistä puheenjohtaja Ilmo Pulkamoa ei voida valita
uudelleen, hallituksen jäsenistä Ingun Ingo ja Pirjo Rintamäki voivat
asettua uudelleen ehdokkaiksi toiseen kauteen.
Hallituksessa jatkavat varapuh.joht.
Lena Kainulainen ja jäsenet IrjaLisa Mansnerus ja Kauko Sahla
vielä kaksi vuotta eli 2009-2010.

JÄSENEHDOKKAAT
HALLITUKSEEN

Vid Landssgillemötet på Torppa
kursgård i Siivikkala den 25 oktober
2008 skall till styrelsen väljas ordförande och två medlemmar i
stället för dem som är i tur att avgå.
Den nuvarande ordföranden Ilmo
Pulkamo kan inte återväljas, bland
styrelsemedlemmarna kan Ingun
Ingo och Pirjo Rintamäki återväljas för den andra perioden.
I styrelsen fortsätter ännu viceordföranden Lena Kainulainen och
medlemmarna Irja-Lisa Mansnerus
och Kauko Sahla i två år 20092010.

2009– 2010

MEDLEMSKANDIDATERNA
TILL STYRELSEN

LIV AURE-OLLI,
Inkoo (65 v.)
Syntynyt Norjassa. Asunut pitkään
Suomessa tavattuaan aviomiehensä, Raimon, norjalaisella partioleirillä vuonna 1963. Molemmat istuneet Uudenmaan Partiopiirin hallituksessa. Nyt ovat S:t Nicholaus
Gillescouter-killan jäseniä. Liv on
ollut Inkoon Inkatytöt-lippukunnan
johtaja. Hän työskentelee Norjan
lähetystössä ja puhuu sujuvasti mm
suomea ja ruotsia.

Född i Norge. Varit scout i drygt 50
år. Träffade sin man på ett scoutläger i Norge 1963. Både Liv och
Raimo har suttit i Nylands Scoutdistrikts styrelse. Båda är nu medlemmar i S:t Nicholaus Gillescouter.
Liv var tidigare kårchef för Inkoon
Inkatytöt. Hon arbetar vid norska
ambassaden och talar flytande bl.a.
svenska och finska.
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MAIJA OLKINUORA
Helsinki (59 v)
Gillemästare i Pakilan Partiokilta,
scout i drygt 50 år, familj och arbete
spelar den viktigaste rollen i livet,
kör VW Touran, talar med Nokia
E/71 och jobbar med IBM T60.
” I gilleverksamheten är samvaro
och vänner viktiga, med andra ord
gemenskap, där var och en upplever sig betydelsefull. Också humorn, som gör oss glada, får oss
att skratta är viktig och befriande.
SGSF som landsomfattande aktör,
ger möjligheter till fungerande nätverk för likasinnade. Gilleverksamheten borde alltid vara en naturlig
fortsättning på kårverksamheten.
Framåt I scoutingens tecken.”

Pakilan Partiokillan tämänhetkinen
kiltamestari.
Partiolainen 6-vuotiaasta lähtien eli
partiointia yli 50 vuotta.
Perhe ja työ ovat keskeinen osa
elämää. 5 kk vanha isoäiti.
Ajaa VW Tourania, puhuu Nokia
E71:llä ja työskentelee IBM T60:llä.
”Kiltatoiminnassa tärkeää ovat yhdessäolo ja ystävät. Eli yhteisöllisyys, joka mahdollistaa sen, että
kaikki voivat kokea olevansa mukana siinä mitä tapahtuu. Tärkeää
on myös kunnon huumori, joka tekee meidät iloisiksi, naurattaa ja
purkaa jännityksiä.
SPYP:n mahdollisuus, valtakunnallisena toimijana, on verkostoitumisessa samanhenkisten ihmisten
kanssa. Kiltatoiminnan pitäisi olla
aina luonnollinen jatko lippukuntatyön jälkeen. Partiohengessä
eteenpäin. ”
HALLITUKSEN VARAJÄSEN

ERSÄTTARE I STYRELSEN

Helka Graeffe ei asetu uudelleen.

Helka Graeffe ställer inte upp.

****************************************************************************************
Hallituksen kokous 8.9. valmisteli valtakunnankokoukseen liittyviä asioita,
jotka ovat tässä lehdessä luettavissa. Lisäksi hyväksyttiin Standaarin sääntöihin pari muutosta. Säännöt julkaistaan PY4/08:ssa. Myyntiartikkelit tulevat
näkyviin kotisivullemme. NBSR:n kokouksessa Västeråsissa ja ISGF:n konferenssissa Wienissä SPYP oli edustettuna. Ahvenanmaa 2009:n järjestelyt
edistyvät. Muistomerkki-rahastossa olevaan ylijäämään sekä toimipaikkavarauksen tulevaan käyttöön liittyvät ehdotukset käsitellään valtakunnankokouksessa. Hallitus ja virkailijat olivat täysilukuisina läsnä.
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TERVEISET KUOPION KEVÄTRETKELTÄ
Kuopion Tuomiokirkkoa, joka rakennusvaiheen aikana 1800- luvun
alussa oli toiminut jopa venäläisten
hevostallina. Partiotaipaleeni alussa
muistan oppineeni, että ilman-suunnat on helppo määritellä kirkon
mukaan, koska vanhat kirkot oli
rakennettu siten, että alttari on
idässä. Kuopiolaisille ei näin ole
voinut opettaa, sillä Tuomikirkon
alttari on länsipäässä.
Kirkosta jatkoimme korttelimuseoon, jossa saimme paikallisen oppaan opastuksella nähdä ja kuulla
miten ennen oli asuttu ja millaisilla
työvälineillä oli työskennelty. Suutarin verstas oli paljolti samanlainen,
jossa runsaat 50 vuotta sitten jonkin
aikaa työskentelin. Mielestäni kuitenkin mielenkiintoisin paikka oli
apteekkarin laboratorio monipuolisine laitteineen, salavan tuupituskone, pillerinteko lauta jne. Oma
lapsuuteni muistui hyvin mieleeni
1930-luvun kodissa.
Ulkopaikkakuntalaiset oli majoitettu
Hotelli Jahtihoviin, jossa ainakin
meidän huoneemme oli viihtyisä,
vuode mukava ja ikkunaverhoissa
useita pystyrivejä partioliljoja. Maksaessani majoitukseni, laskun vasemmassa alakulmassa, kuten
myös kuitissa ylimpänä
luki
KANSIPAIKKA. Miten upeat mahtoivatkaan olla hyttipaikat, kun
kansipaikkakin oli näin miellyttävä?
Kiitos kaikille kevätretkin valmistamiseen ja toteuttamiseen osallistuneille.

Klo 13.30 saapuivat Henrikin
bussissa pääkaupungin- ja Lahden
seudun kiltalaiset Kuopion kaupungin talon luo, jossa Antero ja Irmeli
Hollmén joukkoineen toivottivat
meidät tervetulleiksi. Ohjelmamme
alkoi tutustumisella Kuopion toriin ja
siellä seisoneeseen Velj'mieheen
sekä
lounaalla ravintola Atlaksessa.
Kuopion Partiokillan Elsa Tenhunen
esitteli savon murteella meille
kiertoajelujen ja -käyntien aikana
nähtävyyksiä ja kertoi erilaisista
tapahtumista. Kuulimme
tarinan
Kuopion kovimmasta naisesta
( Minna Canthin patsaasta ) ja
patsaasta
”jäätyneet
kalsarit”.
Kiitos Elsalle, vaikka en kaikkea
ymmärtänytkään.
Tutustuttuamme
ortodoksiseen
kirkkomuseoon ja käytyämme Puijon tornissa lauantain ohjelman
päätti iltanuotio Valkeisen lammen
rannalla. Kauniilla paikalla ja
aurinkoisena, tosin kylmänä iltana
Kallan Tytöt paistoivat meille räiskäleitä. Itse paistoimme makkaroita
ja lauloimme partiolauluja Aarno
Aaltosen säestäessä haitarilla.
Nuotiomestarina Kake
( Kauko
Sahla ) huudatti Haa-huudon, johon yläpuolellamme koivuissa olleet varikset välittömästi yhtyivät ja
lammen toisella rannalla olleet
nuoret hetken viiveellä.
Sunnuntain aamulla herätessämme
kaunis kevät oli vaihtunut talveksi,
satoi lunta ja oli kylmää. Jumalanpalveluksen jälkeen sekä Elsa että
kirkon vahtimestari esittelivät meille

VeKo, Espoon Yrjänäkilta
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RINTEELLÄ NAUTITTIIN LAUANTAI-ILLASTA 17.5. JA ODOTELTIIN
KALLANTYTTÖJEN PAISTAMIA LETTYJÄ

ONKOS TULLUT TALVI NYT KEVÄÄN KESKELLE
SUNNUNTAINA KUOPIOSSA 18.5.
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KUOPIO RESAN
Nu är det skönt att ha vinterkappan på. Solen lyser men vinden
är bitande kall. Kvällen avslutas
med ”kvälls saga” och psalmen
Härlig är jorden.
När jag drar upp rullgardinen
söndag morgon ligger ett vått
tjockt snötäcke över gatorna och
det är små ruskigt kallt. Vi deltar i
en välbesökt högmässa i Kuopio
domkyrka och följer sedan Elsa
som igen guider oss genom
gamla delen av stan till hembygdsmuseet. Nu går det igen
raskt undan från hus till hus och
den humoristiska museiguiden
använder sig också av dialekt.
Apoteksbyggnaden väcker säkert
det största intresset men också
skomakarens verkstad och ett
hem från 1940-talet väckte
många minnen. Det småsnöar
hela tiden och nu börjar skorna
vara rätt så blöta så det känns
skönt att få sätta sig till bords för
avslutningslunch. Landsgillemästare Ilmo framför allas vårt
tack till gillescouterna i Kuopio för
en lyckad utfärd och ännu hinner
vi konstatera att det var många
bekanta med men också många
nya ansikten hade vi fått lära
känna. Ett extra stort tack gick till
allas vår chaufför Henrik som alltid lika glatt och tjänstvilligt ställer
upp och kör med säker hand
både ”över stock och sten”.

Vi är inte många som stiger in i
bussen vid Kiasma. Jag sitter och
småsover för väckningen har
denna morgon varit tidig. Vi
kommer till Lahtis och en lite större grupp gillescouter äntrar bussen. Nu är det liv och rörelse.
Precis på utsatt tid fjorton trettio
kör bussen fram vid Kuopio
stadshus. Här möts vi av ivriga
värdar. Karta i handen och info
var vi skall äta lunch. Stina och
jag släntrar över Kuopio torg och
kan konstatera att det inte känns
så märkligt. Nästan alla torg har
samma varor till försäljning. Här
är det bara kalakukko vagnarna
som väcker intresse. Efter en
diger lunch åker vi till Ortodoxa
kyrkans museum. Nu är bussen
nästan överfull. Det har kommit
deltagare från olika håll. Under
bra guidning vandrar vi från rum
till rum. Otroligt fina och vackra
föremål får vi se. Vilka skatter
fast allt är ju inte guld som glimmar. Här skulle behövas många
timmar till förfogande men vi skall
vidare. Vi far till ett familjehotell
och får våra rum och en kort vilopaus. Solen skiner och det är
underbart vackert när vi står i Puijo tornet och blickar ut över landskapet Det är
Elsa Tenhunen
från gillet i Kuopio som med humor och på savolax dialekt guidat
oss genom staden hit upp. Färden går vidare för scouterna
väntar med lägerbål, korvgrillning
och plättstekning vid stranden av
Kallavesi mitt på en friluftsväg.

Marianne ”Mejan” Palmgren
Klövergillet
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90 årsjubileer. Hon
Onsdagsgillet
i Åbo
gnm Atti Winter
gm Atti Winter

TILKKUPEITTOJA

ITÄNAAPURIIN TAI MUUALLE

Keski-Helsingin Partiokilta on osallistunut tilkkupeittojen valmistamiseen.
Neulepeitteitä on kertynyt kolmisenkymmentä Vaaka ry:lle toimitettavaksi
lastenkoteihin ja vanhusten hoitolaitoksiin.
Neulotuille peitoille on
jatkuva tarve. Vaaka ry
ottaa vastaan 20 cm x
20 cm kokoisista neulotuista tai virkatuista tilkuista ommeltuja peittoja; lasten koko 4 x 5
tilkkua, aikuisten torkkupeitto 5 x 7 tilkkua.
Anneli Hansen ja Ritva
Sabelli
Keski-Helsingin
Partiokilta
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KUMMISETÄ VIERAILULLA
Sydän-Suomen kiltalaisilla oli
19.2.08 juhlahetki. Saimme
näet lumisohjoiseen Jyväskylään vieraaksemme kiltamme
kummin, Lahden killan Kauko
Sahlan.
Vieras
saatettiin
sisään
Kamanat kohottu – kohot laulun säestyksellä, ja kiltamestari Helena Era toivotti
Kaukon tervetulleeksi. Kahvihetken aikana kuului vilkas
puheenporina ja vaihdettiin
lahjat.
Anneli Salomonson esitteli kiltajoukkomme jäsen jäseneltä tyypilliseen
tapaansa hauskasti huumorinpilke silmäkulmassaan. Kyllikki Ruusala, killan
sihteeri poimi esiin tärkeimpiä tapahtumia killan yli 30-vuotisen historian
ajalta. ”Suomen Ateenassa”, kun oltiin, Anneli Salomonson kertoili kaupungista ja sen kuuluisista kulttuurihenkilöistä sekä kiltamme kulttuuripainotteisuudesta – ruumiinkulttuuria unohtamatta. Välillä laulettiin ja
verryteltiin.
Kummisetäkin sai puheenvuoron. Kuulimme Lahden killan kuulumisista ja
toimintatavoista. Totesimme, että kiltalaisten korkea ikä on tyypillistä molemmille killoille.
”Lauluvastaavamme” Kirsti Inha toimi yhteislaulujemme vetäjänä ja lausui
tervehdyksenä sairauden vuoksi poisjääneen kiltalaisen, Toini Karivalon
runoja. Aivonystyröitä treenattiin Laila Halttusen laatimalla tietokilpailulla.
Yhdessäolomme päättyi
Kaukon kertomaan koskettavaan nuotiotarinaan.
Kaukon vierailu oli meille
mieluisa ja virkistävä kokemus. Tällaiset tapahtumat
luovat eläviä linkkejä kiltojen
välille.
Maija
Sydän-Suomen kilta
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MITÄ PARTIO ON MERKINNYT
MAIJA TIIRIKAISELLE
Partiotaipaleeni alkoi vuonna 1938 lippukunta Hipsuvarpaissa, mikä myöhemmin
oli nimellä Hipsut toimien Mechelininkadulla. Tonttuparvessa käyminen oli suurta juhlaa ja tuntui, että minulla oli jotain erityistä
yhteistä isäni kanssa. Hänhän oli saanut minut liittymään partioon. Tuolta ajalta muistan hyvin presidentin rouvan, Kaisa
Kallion, vierailun kolollamme. Hän oli kauhuissaan, kun jouduimme istumaan
betonilattialla, mikä luonnollisesti oli kylmä. Presidentin linnassa oli juuri silloin
lattiaremontti ja lattiamatot uusittiin. Sieltä Kaisa Kallio lahjoitti meille maton
koloomme. Olipa paljon mukavampi asettua sen jälkeen lämpimälle istumaan.
Sotavuosina oli toimintaa normaalisti ajan kohdan huomioon ottaen ja
partiotaidot sen kuin kohenivat. Niistä oli suurta hyötyä kesäisin maalla.
Hallitsin puunhakkuun ja saatoin näin olla apuna äidille, koska miesväkeä ei
tietenkään kotona ollut.
Vastuun kantamista on kohdalleni tullut monessa muodossa. Lippukunnassa
sai kasvaa vastuuseen sitä mukaa kuin ikää karttui. Tuli siinä vedettyä niin
lippukunnan leirejä kuin kansainvälisten leirien osa-alueita "kyliä".
Työelämässä huomasin usein, miten paljon apua partiotaidoista oli. Nykyään
puhutaan paljon tiimi-työn tärkeydestä. Partiotoiminnassa se on ollut aina
päivän selvää. Kaikkihan tapahtui yhteistyöllä - ja suunnittelulla. Töiden
organisoiminen on niitä jokapäiväisiä asioita vieläkin. On kai niin syvälle "selkärankaan" mennyt, etten osaa tarpeeksi hellittää.
Kun vanhin miniäni vuonna 1996 kysyi, voisimmeko lähteä vuodeksi Kiinaan,
oli vastaus heti valmis: kyllä. Tällaisen haasteen vastaanottaminen oli varsin
kiehtova. Eikös partiolainen ole AINA VALMIS? Se vuosi oli todella
positiivisesti haasteellinen monellakin tavalla, kuten arvata saattaakin. Se
vuosi avasi silmät näkemään ja hyväksymään täysin erilaista elämää ja
kulttuuria. Olen melko varma, että ilman partiotaustaa olisin kovasti miettinyt
sinne lähtöä. Nyt se oli päivän selvä asia. Ja hyvin meni.
Kiltatoiminta on tuonut aivan uudenlaisia kontakteja niin täällä kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Olen näistä kaikista kiitollinen ja osaan arvostaa monia
asioita uudella tavalla.
Toivon voivani elää edelleenkin partioaatteen hengessä eteenpäin.
Maija Tiirikainen
Myllykilta

VAD SCOUTINGEN BETYTT FÖR Maija Tiirikainen

Min scoutkarriär började år 1938 i
scoutkåren Hipsuvarpaat, som senare kallades Hipsut och verkade
på Mechelingatan. Att höra till
tomteflocken var högtidligt och jag
kände att jag hade något speciellt
gemensamt med min far. Han hade
ju uppmanat mig att ansluta mig till
scouterna.
Från den här tiden kommer jag väl
ihåg att presidentens fru, Kaisa
Kallio, besökte oss i vårt krypin.
Hon blev förskräckt över att vi fick
sitta på golvet av betong, som naturligtvis var kallt. Just då utfördes
renovering av golven i presidentens
slott och mattorna byttes ut. Därifrån gav Kaisa Kallio en matta åt
oss. Nu var det betydligt bekvämare och varmare att sätta sig ner.
Verksamheten fortsatte genom
krigsåren, med beaktande av omständigheterna, och scoutfärdigheterna utvecklades. Av dem hade jag
stor nytta om somrarna på landet.
Jag behärskade vedhuggningen
och kunde hjälpa mamma, då inga
män av förekommen anledning var
hemma.
Att bära ansvar har fallit på min lott
på många sätt. Med stigande ålder
växte ansvaret i kåren. Jag kom att
leda flera läger, såväl kårens som
”byar” på internationella läger.

I arbetslivet märkte jag ofta att jag
hade nytta av scoutfärdigheterna.
Om vikten av teamarbete talar man
mycket nuförtiden. Inom scoutingen
har det alltid varit självklart. Allt sker
genom samarbete och planering.
Fortfarande är organiserandet av
arbetet aktuellt varje dag. Det har
väl ”satt sig i ryggmärgen” , så att
jag inte kan slappna av tillräckligt.
Då min äldsta svärdotter 1996 frågade om vi kunde resa till Kina för
ett år, var svaret genast: ja. Att ta
emot en sådan utmaning var särdeles fängslande. Är inte en scout
ALLTID REDO? Det året blev
verkligen positivt utmanande på
många sätt, vilket man lätt kan förstå. Ögonen öppnades att se och
godkänna fullständigt annorlunda
liv och kultur. Jag är ganska övertygad om att jag utan scoutbakgrund skulle ha tvekat att resa dit.
Nu var det självklart och bra gick
det.
Verksamheten i gillet har medfört
kontakter av helt nytt slag såväl i
hemlandet som utomlands. Jag är
tacksam över allt detta och förmår
värdesätta många saker på ett nytt
sätt. Jag hoppas att jag kan leva i
scoutidealens tecken även i fortsättningen.
Maija Tiirikainen / Ingun Ingo
Myllykilta
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MERI-PORIN PARTIOKILTA: UUSI PARTIOKILTA,
VANHAT PERINTEET
Keväällä 2008 perustettiin Meri-Porin Partiokilta. Lähes kaikki kiltalaiset olivat
parikymmentä vuotta sitten Meri-Porin Partiolaisten vanhempia. Killassa on
jäseniä 30.
80 ja 90 –luvuilla olimme hyvin kiireisiä: Lippukunta oli iso, suurimmillaan lähes 200 jäsentä. Järjestimme paljon talvi- ja kesäleirejä, suuria kansallisia
tapahtumia, partiotaitokilpailuja, ulkomaanmatkoja, rakennusprojekteja ja rahankeruuta mm. siivoamalla lasten kanssa Yyterin aluetta. Partiolaisten vanhempia tarvittiin joka hommaan. Usealla meistä oli jo silloin vankka partiotausta, joten oli helppo astua remmiin vaikka lippukuntaa johtamaan.
Nyt monet meistä ovat jo eläkkeellä ja lastenlapset ovat kasvaneet sudenpentuikään. Killan perustaminen sujui vaivattomasti, kun muutenkin tavataan. On
helppo tehdä asioita yhdessä, kun takana on paljon yhteistyötä ja yhteisiä arvoja.
Keväällä 2008 meillä oli kaksi
tapahtumaa: talkooretki Elina ja Pertti
Jääskeläisen mökille ja yhden rastin
hoito
Satakunnan
Partiolaisten
kaupunki-kisassa.
Huussinsiirtotalkoot Pomarkun Pohjolan talossa ja tutustuminen mehiläistarhauksen saloihin.
Meri-Porin partiokiltalaiset näyttivät toteen, että partiolaiset ovat AINA
VALMIINA.
Kesäpaikassamme Pomarkun Pohjolassa oli
ulkohuussi pahasti kallellaan ja huonossa
paikassa. Partioihanne auttaa ja palvella
toteutui täydellisesti, kun apuun riensi suuri
joukko Meri-Porin partio- kiltalaisia. Puut
kaatuivat taidolla, miehet ahersivat huussin
kimpussa ja naiset hara-voivat pihan puhtaaksi.
Huussi sai uuden paikan kuusen katveessa ja
samalla upouudet rappuset. Sisälle laitettiin
kompostoiva/erotteleva kuivakäymälä.
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Talkooruokailun jälkeen tutustuimme mehiläistarhauksen saloihin. Pohjolan
talossa on pienimuotoista mehiläistarhausta. Mehiläistarhaus on eläkepäiviemme harrastus, jonka tarkoitus on maku- ja luontoelämysten tuottaminen
itsellemme ja lähipiirillemme.
Mehiläiset hoitavat elinympäristöämme hoitaen marjojen ja hedelmäpuiden
pölytystyön.
Kiltalaiset kuuntelivat kiinnostuneina esitelmän mehiläispesän toiminnasta ja
esittivät hyviä kysymyksiä. Esitelmän jälkeen puettiin päälle suojavaatteet ja
lähdettiin kurkistamaan mehiläispesään.
Taas kerran huomasimme, että yhdessä tekeminen on ilo!
Meri-Porin meininki
aina hyvä fiilinki!
Elina
pohjolanakka
3X-T1Ä JUH4N44 ( = Ekstiä Juhanaa )
lauantaina 3.5.2008
Viime tipassa ennen kisaa meiltä kysyttiin, voisimmeko hoitaa yhden rastin
piirin vihreän ja oranssin sarjan PT-kisassa. Helposti meitä löytyi seitsemän
vapaata vanhaa kisakonkaria laatimaan tehtävät ja rakentamaan rastipaikat.
Kisa oli Pori –aiheinen Porin 450 –juhlan kunniaksi. Kuuden kilometrin pituinen kisareitti kulki pitkin ja poikin Porin keskustaa. Sää oli todella komea.
Rastimme oli entisen suojeluskuntatalon Karhulinnan pihalla. Rakennuksessa toimii nykyään Porin seudun steinerkoulu. Rastin ensimmäinen tehtävä
oli, että jokainen kilpailija löi itselleen
kuparisen Porin juhlarahan. Siitä tuli samalla kiva kisamerkki. Muina tehtävinä
oli muutamalla riu’ulla näyttää miten
riukula tehdään ( Jotkut eivät tienneet
mikä se on! ). Samoja riukuja voitiin
käyttää myös paarien tekemiseen.
Paareilla piti ’loukkaantunutta’ kuljettaa
parikymmentä metriä.
Hauskinta olikin loukkaantuneen kuljetus.
Monenlaisia paarikyhäelmiä nähtiin. Siitä
touhusta ei kukaan kilpailija selvinnyt ilman
hillitöntä iloa ja naurua. Rastimiehistä puhumattakaan.
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POHJOISMAIDEN JA BALTIAN MAIDEN KILTATAPAAMINEN –
ETEENPÄIN TÄYSIN PURJEIN
11.-14.6. 2009 MAARIANHAMINASSA
TOIVOTAMME KAIKKI KILTAJÄSENET POHJOISMAISSA JA BALTIAN MAISSA
TERVETULLEIKSI AHVENANMAALLE KILTATAPAAMISEEN!
Ahvenanmaa on saariryhmä, joka sijaitsee Ruotsin ja Suomen välissä. Maakunnalla on
laaja itsehallinto mm. omine lippuineen ja postimerkkeineen sekä oma edustajansa Suomen eduskunnassa ja se on demilitarisoitu. Ahvenanmaa, jonka asukasluku on n. 27 000,
on virallisesti yksikielinen. Sen kieli on ruotsi. Se on todellinen kesäparatiisi keskellä Itämerta. Kesäkuussa Ahvenanmaa on kauneimmillaan hehkeine kukkaniittyineen ja siintävine merineen. Maarianhamina on Ahvenanmaan pääkaupunki. Sillä on asukkaita 11 000.
Maarianhaminassa on majoitus ja suurin osa ohjelmasta tapahtuu siellä. Joitakin kohokohtia:
-

Merihenkinen juhla museolaiva Pommernilla, ainoalaatuisella parkilla, jota säilytetään
Maarianhaminan länsisatamassa
Käynti palkitussa Ahvenanmaan museossa
Osanottajamaiden esittely sanoin ja kuvin
Perinteinen iltanuotio merinäköaloineen
Kiertoajelu Ahvenanmaalla
Perinteistä juhannuksenviettoa ja mm. juhannussalko, joka on koristeltu pohjoismaisin
ja Baltian maiden värein ja jonka pystyttävät osanottajat
Partiohenkinen kaupunkisuunnistus Maarianhaminassa ja paljon muuta
OSALLISTUMISMAKSUSTA TIEDOTETAAN PYHÄ YRJÄNÄ 4/08:SSA
TERVETULOA AHVENANMAALLE KESÄKUUSSA 2009
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland ry
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NORDISK-BALTISK GILLETRÄFF – FRAMÅT FÖR FULLA SEGEL
DEN 11.-14.JUNI 2009 I MARIEHAMN
VI HÄLSAR ALLA GILLEMEDLEMMAR I NORDEN OCH BALTIKUM VÄLKOMNA TILL
ÅLAND PÅ GILLETRÄFF!
Åland består av en grupp öar mellan Sverige och Finland. Landskapet har långtgående
självstyrelse från Finland med bl.a. egen flagga och egna frimärken samt en egen
representant i Finlands riksdag och det är demilitariserat. Åland med sina 27 000 invånare
är officiellt enspråkigt svenskt. Det är ett verkligt sommarparadis mitt i Östersjön. I juni är
Åland som vackrast med blomsterängar och skimrande hav. Mariehamn är Ålands
huvudstad med 11 000 invånare.
I Mariehamn sker inkvarteringen och det mesta av programmet. Några höjdpunkter:
-

-

Fest i havets anda på museiskeppet Pommern, den unika barken som finns bevarad i
Mariehamns västra hamn
Besök på prisbelönta Ålands museum
Presentation i ord och bild av deltagarländerna
Traditionellt lägerbål med havsutsikten
Sightseeing på Åland
Traditionellt midsommarfirande med en majstång i nordisk-baltiska färger som reses av
deltagarna
Stadsmanöver i scoutanda i Mariehamn och mycket annat.
NÄRMARE UPPGIFTER OM DELTAGARAVGIFTEN I S:T GÖRAN 4/08
VÄL MÖTT PÅ ÅLAND I JUNI 2009!
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland ry
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