REPOLAINEN
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa lounaissuomalaisten partiolaisten koteihin. Repolainen uutisoi partiopiirin tapahtumista, lippukuntien kuulumisista sekä käynnissä olevista projekteista eri-ikäisille
lukijoilleen. Repolainen jaetaan kolmesti vuodessa kaikille jäsenille,
loput kolme lehteä lähetetään 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
Lukijakuntaan kuuluvat myös partiolaisten vanhemmat sekä piirin
vapaaehtoiset. Repolaisen lukijat ovat kiinnostuneet partiosta, retkeilystä sekä luonnosta.
Lounais-Suomen Partiopiiri on perustettu vuonna 2008. Piirin 122 lippukunnassa toimii noin 11 000 partiolaista. Piirin toiminta-alue käsittää
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja mahdollisuus partiotoimintaan on partiopiirin kaikkien kuntien alueella.
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HENGE LLISY YS

kuuluvat niin oman elämän
Katsomuskasvatukseen
miettiminen. On
arvojen kuin elämän merkityksenkin
jotka usein pörräävät takapaljon sellaisia asioita,
kauheasti tulee ajatelleeksi.
alalla, ilman että niitä edes
miettimään, mikä itselle
Välillä tekee hyvää pysähtyä
elämässä. Katsomusta
on mielekästä ja merkityksellistä
kovin kapealla näkökentällä.
ei kannatakaan tarkastella
ja kaikkea.
Siihen mahtuu niin paljon
eri ohjelmalaaksoissa,
Katsomus on Kajolla läsnä
ovat
pop up -pisteissä. Nämä
mutta myös katsomuksen
vain “popahtaa” käymään
ohjelmapisteitä, joihin voi
ajankohtana. Tarjolla on
itselle sopivalta tuntuvana
voi tehdä yhdessä oman
lisäksi aktiviteetteja, joita
ilman että tarvitsee edes
leirilippukunnan kanssa,
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lähteä teltoilta mihinkään.
on tarjolla silloin, kun
Kajolla pop up -ohjelmaa
ei ole ohjelmaa ja leirin
varsinaisissa ohjelmalaaksoissa
vapaata. Markkinahumuisen
ohjelmassa on muutenkin
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MITÄ NÄK YY?
MITÄ TUN TUU ?

Ensin olin kirjoittamassa
puiston penkillä istumista.
Olen vihdoin alkanut treenata
seuraaminen tuntuu.
kiireetön ympäröivän maailman
pääkkyyn pätkän siitä, miltä
lehteen, vaan vain olla.
ideana ole kirjoittaa samalla
tämän idea
Eihän se käy, ei tämän istuskelun
arjen keskellä. Mutta ei
rauhoittumisen hyödystä
Sitten olin kirjoittamassa
ihmeessä kokeilla:
hyötyä, vaan vain olla. Kannattaa
ole tuottaa muille erityistä
voi tulla mieleen, että nyt
mukava paikka. Ensimmäisenä
Mene ulos ja valitse jokin
ympäristö tai vaikka
sopivaa platsia, mutta urbaani
pitäisi lähteä luontoon etsimään
voikin olla kiintoisampaa
yhtä hyvin. Kokeneen luontoihmisen
ihan
sopii
joka
parveke
oma
Älä silti valitse paikkaa,
kaupungin tunnelmaan.
oloon
lähteä hetkeksi tutustumaan
halua tutustua inhottavaan
ahdistusta, ellet erityisesti
tuottaa sinulle stressiä tai
erikseen.
ja sen syihin. Sen aika on
Jos
anna itsellesi lupa rentoutua.
jää siihen. Havainnoi ja
Kun olet löytänyt paikkasi,
taskussa, avuksi voi ottaa
asioihin tai puhelimeen
ajatukset harhailevat tekemättömiin
olevaa asiaa, 10 autoa,
10 liikkuvaa asiaa, 10 paikallaan
mihin
ja
milloin
harjoitteen. Löydä katseellasi
tunnistamaan
näet rakennuksia, pystytkö
10 ihmistä, 10 eläintä… Jos
erityispiirteitä? Miltä näkemäsi
Onko maisemassa jotakin
tarkoitukseen ne on tehty?
kiireen tarttua itseesi.
anna
älä
kiireisiä,
ovat
Jos he
ihmiset näyttävät ja vaikuttavat?
luistavat
stressistä, velvollisuudet
opit irrottautumaan arjen
tehdä
Onhan se totta, että kun
siitä, ettei kaikkea tarvitse
itse keskittyä ajatukseen
aikaa
paremmin. Mutta tykkään
raivaamaan elämästäni
ilman erityistä agendaa
muiden vuoksi, vaan pystyn
niin pääni selkeytyy,
olemiselle. Kun pystyn rentoutumaan,
onnelpelkästään itseni kanssa
elämässäni ja tunnen oloni
pysyn paremmin mukana
nukahtaminen helpottuu,
kaikki.
lisemmaksi. Itseisarvoja
Ihanaa loppusyksyä Repolaisen
aikaa.

Norma Lehtola
Repolaisen päätoimittaja

lukijoille! Muistathan antaa

myös itsellesi huomiota

ja

teluja.

TEKSTI Susanna Pyörre ja Malla
KUVA Jussi Karhunen

HENG ELLIS YYS
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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

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

PARTI OSSA

PARAATIJUH LAA

Jäsennumero = 9 000 kpl
JE = johtajaextra yli 15-vuotiaille = 4 500 kpl

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

LEVIKKI

TOIMITUS

Lehtovaara
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LOUNAIS-SUOMEN
PA RT I O P I I R I r y

katsomuskirjastosta lainata
Itselleen voi myös elävästä
ihmisen keskustellakvaikka viideksitoista minuutiksi
taan. Elävän kirjan
seen hänen maailmankatsomukses
itsensä omista stereotyyplainaamalla voi yllättää
ja samalla oppia ja oivaltaa
pisistä ajatusmalleistaan
ei vain keskustelukumpjotain uutta myös itsestään,
ta. Matkasta toiseen voi
paninsa maailmankatsomukses
tullakin matka itseen.
silti
asioista toisin, voimme
Vaikka ajattelisimmekin
Elävä kirjasto ja
arvostaa muunlaisia katsomuksia.
antavat mahdollisuuksia
monet muut Kajon ohjelmat
Se tarkoittaa käytännössä
aitoon katsomusdialogiin.
asioihin, jotka
tutustumista
kiinnostunutta ja avointa
Asioista voi olla eri mieltä,
ovat toiselle ihmiselle pyhää.
mielenkiintoisia keskusmutta niistä vois silti käydä

Lounais-Suomen
Partiopiiri ry:n
jäsenlehti

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

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

Ä R R Ä TO I S TA
T U N N E I T S E S I, Y M M

seen myös lippukunnassa!

TÄSSÄ LEHDE SSÄ

ry:n ja
Lounais-Suomen Partiopiiri
i Åbo ry:n jäsenlehti
Turun Partiolaiset – Scouterna
ISSN 1797-9390

ohjelmiin.
up -ohjelmaa on jo
Kaikenlaista muutakin pop
pitävät pääsevät tutustusuunniteltu. Kädentaidoista
esimerkiksi mandaloita
maan erilaisiin katsomuksiin
ikonin. Yhteislauluja ja
piirtämällä tai askartelemalla
tarinoita yhdistelevä
lauluihin liittyviä henkilökohtaisia
varmasti monia osallistujia.
nuotiohetki houkuttelee

Lippukunnissa katsomusasija torjuu ennakkoluuloja.
aiheisiin, joihin on välillä
oiden käsittely kuuluu niihin
aktiviteeteista voi moni
vaikea löytää ideoita. Kajon
parhaat ideat toteutukjohtajakin käydä poimimassa

KEVÄT- ILMO ON
ILMES TYNYT

Evon retkeilyalueella
Hämeenlinnan
Lammilla 15.–23.7.2022

ilta on Hiljainen
vierailupäivän jälkeen seuraava
osallistua eri uskontojen
ilta, jolloin on mahdollista
joogaan ja muihin hiljenhartaushetkiin, hiljaisuuden
mahdollisuuksia tarjoaviin
tymisen ja pysähtymisen

"kasvaa katsomuksesJo partiolupauksessa luvataan
sillä
pysähtyä miettimään, mitä
sani". Harvemmin ehtii
Miten partiolainen voi kasvaa
oikeastaan tarkoitetaan.
nuoria että aikuisia kiinnostaa
katsomuksessaan? Sekä
Kajon osallistujat
elämän merkityksen miettiminen.
on itselle totta. Itsensä
pääsevät pohtimaan, mikä
tietää ja tuntee oman katsotuntemiseen liittyy, että
ylpeä. Partion kaltaisessa
muksensa ja voi olla siitä
on samalla tärkeää
kansainvälisessä harrastuksessa
toisenkatsoa maailmaa. Tieto
tapaa
toisten
ymmärtää
ymmärrystä ja hyväksyntää
laisista katsomuksista lisää
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seuraava
Ensi kesänä näkee päivänkajon
Kajo. Kaiken
Suomen Partiolaisten suurleiri
hakeutua
leirihulinan keskellä on mahdollista tavoin
monin
myös ohjelmiin, joissa pääsee
kokemalla ja
sukeltamaan katsomukseen
keskustelemalla.

maailmankatsomuksen rakentamisee

1/2022

Kannen kuva Henri Tammi
Painopaikka PunaMusta, 2022

JULKAISUAIKATAULU 2022

Leiri antaa eväitä oman

Lounais-Suomen
Partiopiiri ry:n
jäsenlehti

ykkösjäsenille.

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.

KAT SOM USTA
PO P-UPPIN A
KAJ OLL E!

REPOLAINEN

REPOLAINEN on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n jäsenlehti.
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