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REPOLAINEN on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n jäsenlehti. Leh-
ti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa lounaissuomalaisten partiolaisten 
koteihin. Repolainen uutisoi partiopiirin tapahtumista, lippukuntien 
kuulumisista sekä käynnissä olevista projekteista eri-ikäisille lukijoil-
leen. Repolainen jaetaan kolmesti vuodessa kaikille jäsenille, loput 
kolme lehteä lähetetään 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Lukija-
kuntaan kuuluvat myös partiolaisten vanhemmat sekä piirin vapaa-
ehtoiset. Repolaisen lukijat ovat kiinnostuneet partiosta, retkeilystä 
sekä luonnosta.

Lounais-Suomen Partiopiiri on perustettu vuonna 2008. Piirin 122 lip-
pukunnassa toimii noin 11 000 partiolaista. Piirin toiminta-alue käsittää 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja mahdollisuus partiotoi-
mintaan on partiopiirin kaikkien kuntien alueella.

Partioliike on Suomen suurin nuorisojärjestö 65 000 jäsenellään. Partio 
on vapaaehtoista, kansainvälistä, puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja 
kaikille avointa toimintaa. Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja 
nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat 
vastuun itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.

JN= Jäsennumero, joka lähetetään kaikille piirin partiolaisille
Muut numerot vain yli 15-vuotiaille.

JULKAISUAIKATAULU 2021

Lehti Aineisto DL Ilmestyy

1/2021 18.1. 12.2.

2/2021 JN 8.3. 1.4.

3/2021 26.4. 21.5.

4/2021 JN 9.8. 3.9.

5/2021 27.9. 22.10.

6/2021 JN 15.11. 10.12.

ILMOITUSKOOT
1/1 takakansi  176x190mm + 3mm leikkuuvara
1/1    154x224mm
1/2 vaaka  154x110mm
1/2 pysty  75x224mm
1/4 pysty  75x110mm
1/8 vaaka  75x53mm

Valmiit aineistot toimitetaan repolainen@partio.fi
Varaa ilmoitustila toimitussihteeriltä. 

LEVIKKI
Jäsennumero (JN) = 9 00kpl
Yli 15-vuotiaille = 4 500kpl

TOIMITUS
Päätoimittaja: Norma Lehtola, 
norma.lehtola@partio.fi
Toimitussihteeri ja taitto: Satu-Maija Kaunisto, 
viestintäsunnittelija, satu-maija.kaunisto@partio.fi,
050 312 9428.

Lounais-Suomen Partiopiiri
Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku
repolainen@partio.fi

TEKNISET TIEDOT
Koko: 176 × 250
Koko lehti on nelivärinen
Sideontamenetelmä: stiftaus
Leikkuuvara: 3 mm
Painomenetelmä: Offset 
Rasteritiheys: 300 dpi
Painopaikka: PunaMusta Oy

Turun saaristo tutuksi

Maskun Partiolaisten perinteeksi muodostunut 

matkapurjehdus starttasi koronakeväästä huoli-

matta heinäkuun loppupuolella. Pieni mutta 

tehokas porukka suhteellisen samanikäisiä lähti 

tutustumaan Turun saaristoon monipuolisemmin, 

mitä viikonloppupurjehduksien aikana ehtii. 

Jokaisen sataman ja saaren kohdalla oli aikaa 

hyvin tutustua paikkaan, heidän palveluihinsa 

sekä saunomaan että peseytymään.

Ensimmäinen stoppi tapahtui Korpoströömillä, 

josta seuraavana aamuna suuntasimme Utön 

saareen. Utöstä lähdimmekin jo aamuyön pikku-

tunteina kohti Öröta, jotta varmistimme laitu-

ripaikan sieltä suunnalta. Örö jäi torstaiaamuna 

taaksemme ja nokkamme suuntasi kohti Taalin-

tehdasta, josta osa miehistöä matkasi bussilla 

Turkua kohti. Matka jatkui uuden miehistön kera 

kohti ihastuttavaa Högsåraa, jonne saavuttiin 

melko myöhään. Loppumatka kului suotuisten 

kelien saattelemana Jurmon ja Houtskarin kautta 

kohti kotisatamaamme, Rymättylän Ajolaa.  

Onnistunut purjehdus takana päin, erityiskiitos 

etenkin miehistölle, jotka loivat purjehduksesta 

yhden kesän kohokohdista. <3  

Jerry Jämsen, Maskun Hemmingin  

Tyttäret ja Pojat

Kaarinan Sädetyttöjen vaeltajat Kökarissa

Kuusi vaeltajaa matkusti perjantaina 7.8. Korppooseen, josta lähti lautta kohti 

Kökaria. Meinasimme myöhästyä lautasta: köysiä oltiin jo irrottamassa, kun 

juoksimme viime hetkellä kannelle. Matka meni mukavasti ja perillä Köka-

rissa majoituimme telttoinemme leirintäalueelle. Seuraava aamu valkeni yhtä 

helteisenä kuin edellinenkin. Kiersimme luontopolun, jonka varrella pysäh-

dyimme uimaan ja syömään lounasta eräälle järvelle. Ihmettelimme saaris-

toluontoa: lintuja, heinäsirkkoja ja valtavia hämähäkkejä. Iltapäivällä vuokra-

simme pyörät ja kiersimme saarta. Matkalla tuli vastaan lehmiä ja lampaita, 

jotka olivat hyvin puheliaalla päällä. Seuraavana aamuna söimme täyttävän 

aamupalan, johon kuului muun muassa mustaa leipää, ahvenanmaalaista 

hilloa sekä Ahvenanmaan pannukakkua. Kotiinlähdön aika koitti liian pian: 

olisimme halunneet jäädä saareen vielä pariksi päiväksi. Viikonloppu oli 

hauska ja rento, ja rinkkaan jäi tuliaisten lisäksi paljon kivoja muistoja.

Elli Kummala, Kaarinan Sädetytöt 

Kaarinan Sädetytöt
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Paluu lippukuntien 

kesätunnelmiin
Omituisen etäpartiokevään jälkeen päästiin kesällä pikku-

hiljaa harrastamaan myös lähipartiota. Piirileiri Otavaa ei 

koettu, mutta monet lippukunnat järjestivät omia kesälei-

rejään, -retkiään ja -purjehduksiaan. Seuraavassa sukellus 

leppoisiin kesätunnelmiin, yhdessä olemiseen ja tekemi-

seen. Ensimmäinen veneretki

Merikarvialaisen Ouran Partiolaisten kesäleiri pidettiin 7.–9.8. 

Leirin aikana päästiin vierailemaan Nimikalliossa, Hajulan 

saaressa ja viimeisenä päivänä Merikarvian keskustassa. Leirille 

pääsi koko lippukunta sudenpennuista aikuisiin ja siihen osal-

listui kaiken kaikkiaan partiolaisia 37.

Mieleenpainuvinta leirillä oli varmastikin kaikkien mielestä 

veneretki Hajulan saareen. Monelle se oli ensimmäinen kerta 

veneen kyydissä! Tämä kesäleiri oli ensimmäinen, jossa 

lähdimme kunnolla merelle. Tavallisesta poikkeavaa 2020 kesän 

leirissä oli lisäksi se, että kaikki leiriläiset nukkuivat yöt omissa 

kodeissaan yhteisen telttayöpymisen sijaan. 

Tunnelmat leirillä erikoisen partiokevään jälkeen oli kaikilla 

hyvät ja iloiset. Monet olivat kovasti odottaneet, että partio alkaisi 

taas kunnolla ja että voisi taas tehdä kivoja partiojuttuja partioka-

vereiden kanssa!

Laura Kallio, Ouran Partiolaiset 

Laura Kallio ja Merita Mäkinen, Ouran Partiolaiset
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Leiriruokaa kasviksista
Piikkiön Tammipartio järjesti helmikuussa talvi-

leirin, jossa syötiin pelkkää kasvisruokaa. Idea 

lähti leirin johtajalta Meri Leppäseltä: hän halusi, 

että leirillä tarjotaan ekologista ja eettisesti 

tuotettua ruokaa – joka myös maistuu hyvältä!

Meri Leppänen ja Venla Silmunen, Piikkiön Tammipartio

Venla Silmunen, Piikkiön Tammipartio

Miksi kasvisruokaa?

• Eettisyys
• Ekologisuus

• Maku
• Säilyvyys (monet kuivia aineksia)

• Lähes kaikille sopivaa ruokaa

• Helppo ja nopea valmistaa

• Ravintorikkaus

• Terveellisyys (ei lisättyä rasvaa, 

sokeria, säilöntäaineita tai liikaa 

suolaa, suurimmaksi osaksi hyviä 

rasvoja)

Palautetta leirille osallistuneilta 

johtajilta:

”Loistava! Ruoka oli hyvää ja erilaista kuin 

yleensä, mistä suuri plussa”

”Ihan tätä päivää. Sitä syödään mitä nenän 

eteen laitetaan syötäväksi. Keittiöväelle 

kiitokset :)”

”Tosi hyvä kokeilla uutta ja vielä onnistu-

neesti. Ruoka oli koko viikonlopun super-

hyvää! Minusta oli hyvä, ettei teemaa kuiten-

kaan korostettu liikaa, koska juuri näin se 

normaalisti elämässäkin pitäisi olla, ettei 

kasvisruokaa arvosteltaisi vain lihan puut-

teen vuoksi mausta ja ravintoarvoista välit-

tämättä.”

Viikonlopun menu:

perjantai

- pitaleipiä mausteisella oumphilla, itse tehty tomaat-

tisalsa, salaatti, valkosipulijogurttikastike, chilikastike

- mokkapalat ja kermavaahto

lauantai
- croissantit, paahtoleipää pavuilla ja paistetuilla munilla, 

mustikka-banaanismoothie, paistetut perunat, hunaja-

melonia
- trangialla tehty linssikeitto ja sipulifocaccia (täysin 

vegaaninen)

- härkismakaronilaatikko ja porkkanaraaste

- vadelmavispipuuro ja vaniljavaahto (täysin vegaaninen)

- nakkisämpylät, ranskalaiset ja vegaanimajoneesi 

(täysin vegaaninen)

 
sunnuntai

- kaurapuuro, kiisseli, itsetehdyt sämpylät, juusto, 

margariini, kurkku

- kasvisosekeitto, raejuusto, sämpylät

- laskiaispullat
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Leiriruokaa kasviksista
Aikaisemmin Piikkiön Tammipartion leireillä on 

tarjottu kasvisruokaa vain erikseen ruokavaliosta 

ilmoittaneille, mutta tällä kertaa päätettiin tutus-

tuttaa kaikki kasvisruokailun saloihin. Osa ateri-

oista oli myös täysin vegaanisia, kuten esimerkiksi 

lasten haikilla valmistama linssikeitto ja lauantai-

illan hodarit. Jälkiruokaa oli myös tarjolla kaikilla 

lämpimillä aterioilla, toisin kuin leireillä yleensä. 

Kasvisruokien halvempi hinta vaikutti siihen, että 

pystyimme laittamaan rahaa jälkiruokiin. Leirin 

muonittajat Venla ja Ida-Maria Silmunen olivat 

ensimmäistä kertaa vastuussa koko leirin muonituk-

sesta. He tekevät itsekin usein kasvisruokaa ja Venla 

myös opiskelee parhaillaan kokiksi.

Suunnitelmaan liittyi myös salamyhkäisyyttä. 

Ruoka tarjottiin lapsille normaalina leiriruokana, 

eikä vegetaarisuutta mainostettu tai erikseen koros-

tettu: kasvisruoan syöminen haluttiin normalisoida ja 

ennakkoluuloja välttää. Usein käy niin, että kun kuulee 

ruoan olevan tietynlaista, ei sitä haluta edes kokeilla. 

Ruokahävikki oli tällä leirillä minimissään: lautaset 

syötiin tyhjiksi, ja esimerkiksi ylijäänyttä porkkana-

raastetta hyödynnettiin myöhemmin sosekeitossa.

Lapset saivat kuulla vasta leirin viimeisen ruokailun 

jälkeen, että he olivat saaneet koko leirin ajan kasvis-

ruokaa. Lähes kukaan ei ollut tajunnut syövänsä 

mitään tavallisesta leiriruoasta poikkeavaa. Leirin 

viimeisenä aktiviteettina käytiin lasten kanssa 

yhdessä läpi, mitä oltiin syöty, ja miksi. 

Piikkiön tammipartio haluaa haastaa kaikki lippu-

kunnat tekemään enemmän kasvisruokaa leireillä!

Vinkkejä vegekokkailuun:

• Soijarouhe ei ole ainoa kasvisproteiini! 

Valitse vaihteeksi vaikka härkis, nyhtökaura, 

tofu, quorn, pavut, kasvisnaki tai vöner.

• Oikein suunniteltuna maukas ja täyttävä 

kasvisruoka ei ole sen kalliimpaa kuin 

liharuoka: se on usein jopa huomattavasti 

halvempaa.

• Käyttövalmiita lihankorvikkeita (esim. 

härkis) ei tarvitse laittaa painossa yhtä 

paljon kuin lihaa. Lihasta haihtuu nestettä 

kypsentäessä, kun taas korvikkeet ovat jo 

kypsennettyjä.

• Kuivat kasviproteiinituotteet (mm. linssit, 

soijarouhe, härkisrouhe) ovat täydellisiä 

haikille tai vaellukselle. Ne eivät paina juuri 

mitään ja säilyvät lämpimässäkin.

• Muista käyttää mausteita ja suolaa! Moni 

"paha" kasvisruoka on vain unohtunut 

maustaa kunnolla.

Näppärä lounasresepti kotikeittiöön ja retkelle!

Trangian kattilallinen linssikeittoa:

1 tölkki tomaattisosetta + tölkin huuhteluvesi

3 dl punaisia linssejä (huuhtele)

3 perunaa (kuori ja pilko)

2 porkkanaa (kuori ja pilko)

1 pilkottu sipuli

1 kasvisliemikuutio

mausteeksi paprikajauhetta, valkosipulia, juustokuminaa, 

kanelia, pippuria (näitä oman maun mukaan) ja suolaa tarvit-

taessa

Laita kattila tulille ja lisää ainekset listan mukaisessa järjes-

tyksessä. Lisää vettä tarvittaessa ja keitä kunnes kasvikset ja 

linssi on kypsää.

Uunipellillinen sipulifocacciaa

3 dl lämmintä vettä

25 g hiivaa
1tl suolaa
2 tl sokeria
5-6 dl vehnäjauhoja

oliiviöljyä
1-3 sipulia

Sekoita taikinan aineet listanmukaisessa järjestyksessä. 

Sekoita, kunnes taikina on tasaista. Saa jäädä melko löysäksi. 

Lisää lopuksi loraus oliiviöljyä.  Anna kohota.

Suikaloi sipuli ja kuullota oliiviöljyssä.

Levitä taikina öljytyin käsin öljytylle leivinpaperille. Ripottele 

päälle sipuli ja hieman suolaa. Lorauta vielä hiukan oliiviöljyä 

ja anna kohota. Paista 225-250 asteessa 15-20min.
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