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Minun muistoni ja tietämykseni partioliikkeestä alkoi v 1953 siis 64 v sitten.
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Vanhempani muuttivat Kouvolaan maalta,
Elimäen Ratulasta . Muuttoon oli syynä
oppikouluun pääsy. Maalta oli hankala
käydä koulua.
Kouvolan tyttölyseon pääsykokeet olivat
ujolle maalaistytölle ankara kokemus.
Nimeni Marjatta muuttui oitis Seijaksi,
joka oli ensimmäinen nimeni. En missään
tapauksessa rohjennut asiaa oikaista, en
uskaltanut. Näin olin 9 v Seijana.
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Kun kerran ollaan tyttölyseossa, ollaan
myös partiossa. En ollut koskaan kuullut
puhuttavan partiosta. Sinne suuri osa
tyttölyskan tytöistä ohjattiin.
Eikä paha juttu ollutkaan näin jälkikäteen
ajatellen.
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Vartiot koottiin 8-10 tytön ryhmistä.
Kokoontumispaikka oli nykyisen lyseon
pohjakerroksessa ollut ”kolo”.
Jokaisella oli keksitty partionimi: itse olin
Pimpula. Vartion johtaja oli Raija Haatanen,
Pipaluk.
Vartiokokouksissa opittiin paljon: ensimmäisenä
tulevat mieleen solmut. Niitä harjoiteltiin
lujasti. Jokunen on säilynyt muistissa
tähän päivään asti: merimiessolmu,
jalussolmu jne.
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Taitomerkkejä suoritettiin niin, että hiha
oli kirjavana erilaisia merkkejä.
Ne ovat kaikki minulla tallella.
Partiopuku ja suikkakin ovat tallessa,
puku on pahasti kutistunut komerossa
eikä mahdu päälle!
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Tuuliniemi oli tärkeä paikka; sinne
teimme retkiä ja harjoittelimme
leriytymistä.
Partioparaati v 1957 oli minun juhlahetkeni; sain kantaa paraatin etunenässä
lippukunnan nimikylttiä.
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Ehdottomasti tulee mainita lippukunnnan
johtaja Sohvi eli Liisa Hamunen. Hän oli
suuri persoona sekä opettajana että
johtajana, karismaattinen ja arvovaltainen.
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Lippukunnan vuosikokoukset pidettiin
tyttölyskan silloisessa ruokalassa.
Sieltä saimme ensimmäiset opit
kokousasioissa. Opittiin kokouksen johtamista,
sihteerin hommia sekä pöytäkirjan tarkastusta.
Asioita, joita olen elämäni aikana
lukuisissa järjestöissä joutunut käyttämään
ja jotka ovat kiinnittyneet selkärankaan,
jos näin voi sanoa.
Ylioppilaskirjoitukset ja muut nuoren naisen menot
menivät vähitellen ohi partioharrastuksen.
Opiskelu alkoi Helsingissä, valmistuin,
perustin perheen, partio jäi muistoihin.

!
Hyvät ystävät
!

Voin vakuuttaa, että partiotoiminnasta on
ollut minulle ja uskoisin kaikille, äärettömän
suuri merkitys: sieltä alkanut järjestötoiminta,
monet taidot, tiedot ja hyvät tavat muiden muassa
ovat olleet auttamassa tiellä eteenpäin.

!
Hyvät ystävät
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Vuonna 1997 perustettiin Naisten Valmiusliitto.
Sen tarkoituksena on kouluttaa naisia
toimimaan arkipäivän poikkeustilanteissa eli
samoja kansalaistaitoja, joita partiossa
opitaan lapsena ja nuorena.
Olin eilen seminaarissa, jossa keskusteltiin

turvallisuusasioista, Mukana mm sisäministeri
Paula Risikko. Tässä seminaarissa pulpahti usien
esiin partiotoiminta ja sen merkitys kansalaistaitojen
opettamisesta nuorille.
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Naisten Valmiusliiton koulutus tapahtuu keväisin
ja syksyisin suurina harjoituksina, Joissa on erilaisia
kursseja. Haluan vielä mainita, että kaikki
kouluttajat ovat naisia.
Valmiusliiton koulutus on osaltaan partiotyön
jatkoa aikuistuville ja aikuisille naisille.

!
Hyvät ystävät
!

Partiotoiminnasta on ollut meille kaikille
äärettömän suuri merkitys; sieltä alakanut
järjestötoiminta, monet tiedot ja taidot ovat
auttaneet tiellä eteenpäin.

!
Arvoisa lippukunnan johtaja
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Tuon juhlaanne myös Kouvolan kaupungin
tervehdyksen ja onnen toivotukset lippukunnan
aktiiveille, jotka kukin vuorollaan ovat ohjanneet
toimintaa sekä yksilöiden että kaupunkimme
parhaaksi. Kaupungin johto toivoo toiminnalle
reipasta ja iloista jatkoa!
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Vuodet ovat vierineet, mutta eivät toistaiseksi
vielä ole vieneet mennessään mahtavia
partiomuistoja: kerran partiolainen –
aina partiolainen!
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