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Matkaraportti
–
Keep calm and get international
Sähköpostilla yli rajojen
Lippukuntamme matkasuunnitelmat alkoivat jo useampi vuosi sitten, mutta intensiivisempi varainkeruu alkoi vasta syksyllä 2013. Edellisestä ulkomaanreissusta Saksaan oli ehtinyt vierähtää jo
melkein kahdeksan vuotta. Matkakohteeksi valikoitui Skotlannin ym. vaihtoehtojen jälkeen lopulta
Lontoo ja Brownsean saari käytännön syistä sekä kyseisten paikkojen merkittävän partiohistorian
myötä.
Matkajärjestelyt aloitettiin jo hyvissä ajoin syksyllä 2013 varaamalla ensin majoitus Partiotyttöjen
Maailmanliiton WAGGGS:n Pax Lodge -partiokodista (Kuva 1) Lontoosta. Hieman myöhemmin alkuvuodesta 2014 varattiin lennot. Liikkuminen Lontoosta muualle oli järkevintä suorittaa junilla,
joita kulkee useammin ja jotka ovat nopeampia, mutta kalliimpia kuin bussit. Junaliput varattiin
Internetin kautta sähköpostin välityksellä paria kuukautta ennen matkaa, koska näin monelle junalippujen ostaminen verkkokaupasta olisi ollut hankalaa. Junaliput Isossa-Britanniassa ovat myös
sitä halvempia, mitä aikaisemmin ne ostaa. Myös Brownsean saarelle suositeltiin etukäteisvarausta sekä itse saarelle että erikseen laivamatkaa varten. Nekin hoituvat melko kivuttomasti sähköpostitse. Lisäksi etsimme partiokontaktin Suomen Partiolaisten kansainvälisten asioiden osaston
kautta. Sähköpostia kirjoiteltiin useamman eri henkilön kanssa ja lopulta tapaaminen sovittiin Lontooseen samoajaikäisten (=explorers) partioiltaan.

Kuva 1. Pax Lodge -partiokoti Lontoon Hampsteadissa
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”Be Prepared” Isossa-Britanniassa
Varsinaisia toimintapäiviä oli matkalla yhteensä neljä, joista kahtena ensimmäisenä koluttiin Lontoota ja Brownsean saarta yhteisesti ja kahtena viimeisenä tutustuttiin Lontooseen pienemmissä
porukoissa (Liite 1). Tutustuminen aloitettiin Pax Lodgen ohella B-P Housella sekä B-P:n kotitalolla.
Valitettavasti Internetissä ollut tieto oli vanhentunutta eikä B-P Housessa ollut enää partiomuseota. Myöskään aikaisemmin lähistöllä sijaitsevaa partiokauppaa ei enää ollut muuta kuin verkkokauppana. B-P:n entinen kotitalo on yksityisaluetta, joten valokuvat napattuamme matka jatkui
valtavaan Hyde Parkiin, jossa olisi voinut viettää koko päivän. Aikataulu kuitenkin hengitti niskaan
ja koska välimatkoihin Lontoossa on varattava aikaa näppärästä metrosta huolimatta, suuntasimme takaisin kohti Pax Lodgea ja illan partioiltaa.
Meitä vastassa läheisellä metroasemalla oli samoajaryhmän johtaja Andrew sekä kaksi nuorempaa
partiolaista, jotka olivat selvästi innoissaan tapaamisestamme. Heidän johdattaminaan päädyimme
heidän kololleen tutustumaan brittiläiseen partiokokoukseen, herkkuihin, ansiomerkkien jakoon
(Kuva 2) sekä peleihin ym. aktiviteetteihin. Suurimmat eroavaisuudet partioon Suomessa olivat
partioasun käyttäminen kokouksissakin, lipunosto ja -lasku kokouksessa sekä taputtaminen/hurraaminen. Kaupunkipartiossa myöskään luonto ei tuntunut olevan niin suuressa roolissa,
sillä kokoustila oli hyvin liikuntasalimainen eikä ulkotilaa juuri ollut. Varsinaista lippukuntarakennetta ei myöskään ollut. Tuliaisina vietiin lippukuntamme kassissa salmiakkia, Fazerin sinistä, Palttoon nappeja, Marimekon unikkoservettejä sekä lippukunnan merkki ja piparimuotti piparkakkuohjeineen. Kokous päätettiin kiittämällä suomalaiseen tapaan K-I-I-T-O-S huudolla sekä sisaruspiirillä.

Kuva 2. Rosie jakamassa suoritusmerkkejä ansioituneille
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Kun oli nähty nykypäivän partiota, oli seuraavana päivänä hyvä jatkaa partion alkulähteille Poolen
kaupunkiin ja Brownsean saarelle (Kuva 3 ja 4). Ilma oli mitä loistavin ja saari osoittautui varsinaiseksi seikkailijan paratiisiksi upeine puineen, maisemineen ja riikinkukkoineen. Leiritunnelmaa
pääsi aistimaan leirintäalueella, ja mukaan tarttui myös monenlaista kotiin viemistä simpukoista
kiviin, kangasmerkkeihin ja muihin matkamuistoihin. Saarivierailun jälkeen koettiin etelänloman
tunnelmaa läheisessä Bournemouthin kaupungissa, josta matka jatkui taas kohti Lontoota.

Kuva 3. Brownsean saarelta tarina alkoi…

Kuva 4. Kankaanpään Korpiveikot partion alkulähteillä Brownsean saarella

Kaupunkisuunnistusta Lontoossa
Partiossa opittuja suunnistustaitoja pääsi soveltamaan viikonloppuna, kun oli varattu aikaa omatoimiselle Lontooseen tutustumiselle. Perinteinen suunnistuskartta vaihtui turisti- ja metrokarttaan, joka on Lontoossa selviytymisapuväline n:o 1. Kahden päivän aikana metrolla suhattiin ja
katuja tallattiin niin Big Benin (Kuva 5), parlamenttitalon, Oxford Streetin, Buckinghamin palatsin,
Trafalgar Squaren, Piccadilly Circusin (Kuva 6) kuin Leicester Squaren maastoissa. Kirjava väkijoukko, liikenteen melu, alastomat pyöräilijät ja puheen sorina tuli koettua unohtamatta käynnissä
olevia jalkapallon maailmanmestaruuskisoja, mikä näkyi ja kuului katukuvassa. Tämä monikulttuurinen kokemus oli hienoa päättää yhteisellä brittiläisellä pubi-illallisella Sunday roasteineen sateenkaaren värejä edustavassa pubissa lähellä Pax Lodgea. Samalla testattiin, mitä oli jäänyt mieleen ja mitä tiedettiin partion historiasta, sen symboliikasta ja tärkeistä päivistä.
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Kuva 5. Big Ben ja parlamenttitalo Lontoossa

Kuva 6. Piccadilly Circus

Monta kokemusta rikkaampana
Matkan lopuksi kotimatkalla kerättiin ajatuksia ja pohdintoja reissusta. Ystävyys yli rajojen todettiin olevan joskus hieman haastavaa esimerkiksi kielen tai kulttuurin takia, mutta nykyään sosiaalisen median takia se koettiin myös helpommaksi, jos viitseliäisyyttä vaan riittää. Brittiläisten kohteliaisuus, suvaitsevaisuus, avoimuus ja ystävällisyys saivat paljon kehuja keskuudessamme; ominaisuuksia, joita voisi korostaa enemmän myös suomalaisessa kulttuurissa. Sen sijaan brittiläinen
ruokakulttuuri ei joukkomme herkkusuita hetkauttanut. Monet totesivat kansainvälisyyden hyväksi asiaksi, sillä se avartaa omaa maailmankatsomusta, parantaa kielitaitoa sekä antaa uusia mielenkiintoisia kokemuksia. Toisaalta uudet kokemukset myös opettivat monia arvostamaan enemmän omaa kotimaatamme.
“Look wide, and when you think you are looking wide, look wider still!” – Olave Baden-Powell
Liitteet
Liite 1. Matkaohjelma
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Liite 1. Matkaohjelma

Päivä

Klo

to 12.6.
1.45 paikalle!

n. 6.00
8.10
9.10 (Lontoon
aikaa)
n. 10.30
n. 12.00
n. 13.00
n. klo 14

18.50
19.30–21.15
21.15 
pe 13.6.
7.30
8.30
9.35
11.36
12.00/12.30

15.20/15.50

20.22–22.22
23.00 

Mitä
Matkustuspäivä & Pax Lodgeen ja partion historiaan tutustumista
Lähtö: klo 2.00 kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää Seurakuntakeskuksen alaparkkipaikalta
(Luoman bussi)
Saapuminen Helsinki-Vantaan lentokentälle
Lento: Helsinki-Vantaa  Lontoo (Gatwickin lentokenttä) (Norwegian DY5816)
Saapuminen Lontooseen (Gatwickin lentokenttä) paikallista aikaa (klo 11.10 Suomen aikaa)
Juna: Gatwick – London Victoria station
Metro: London Victoria station  Belsize Park
Saapuminen Pax Lodge -partiokotiin
Check in: klo 14 (tavarat säilytykseen)
Yhteinen ruokailu Pax Lodgen lähellä
The George – 250 Haverstock Hill
Yhteinen tutustuminen:
BP:n kotitalo - SW7, Hyde Park Gate, 9
BP House Lontoossa Kensingtonin alueella - 65-67 Queen's Gate
Tapaaminen Belsize Parkin metroasemalla
Osallistuminen partiokokoukseen (explorer-ikäkausi) Hampstead
Heathin lähellä
Paluu yhdessä Pax Lodgeen
Retki Brownsean saarelle ja Bournemouthiin
Aamupala
Lähtö metrolle  London Waterloo station
Juna kohti Poolea
Saapuminen Pooleen
Lautta Brownsean saarelle
Lähtee 30 min välein tasatunnein, kestää n. 20 min
Brownsean saari
Lähtö lautalla takaisin Pooleen
Lähtee 30 min välein :20/:50, kestää n. 40-45 min (kiertää saaren jne.)
Poole Bournemouth (matka kestää 10–15 min)
Junia menee :07/:40/50
Tutustumista Bournemouthiin
Juna: Bournemouth – London Waterloo
Paluu Pax Lodgeen
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la 14.6.
7.30–9.00
su 15.6.
7.30–9.00
19.00

ma 16.6.
Aikaisin!
9.40
14.25
n. 15.00 

n. 19.00

Tutustumista Lontooseen
Aamupala
Lontooseen tutustumista
Tutustumista Lontooseen
Aamupala
Lontooseen tutustumista
Yhteinen ruokailu
King William IV Pub - 77 Hampstead High Street
- pubivisa partion historiasta
Paluu Suomeen
Herätys ja lähtö lentokentälle
Lento: Lontoo (Gatwickin lentokenttä)  Helsinki-Vantaa
(Norwegian DY5817)
Saapuminen Helsinki-Vantaalle
Helsinki-Vantaa  Kankaanpää
(Luoman bussi)
- pohdintatehtävä
Saapuminen Kankaanpäähän

