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Olen tutustunut partiossa moniin 
uusiin ihmisiin, joista on tullut 

ajan myötä ihan parhaita kavereitakin. 
Heidän kanssa olen kokenut paljon 
asioita, joita en olisi muuten tehnyt. 
Leirit ja kisat ovat olleet mahtavia, 
kiitos porukkamme yhteishengen! 
Ilman hyviä kavereita  partiossa 
tuskin olisi näin mukavaa, ja harrastus 
olisi saattanut loppua jo aikoja sitten. 
Kolollekin jaksaa raahautua, vaikka 
olisi muuten ollut ihan toivoton päivä, 
sillä partiokaverit saavat väkisinkin 
hymyn nousemaan korviin, ja päivä 
muuttuu paljon paremmaksi. 

Toivon, että uusi vuosi tuo niin uusia 
kokemuksia kuin kavereitakin 

tullessaan.  Itse odotan erityisesti 
kesäleirejä, joita on omalla kohdallani 
tänä vuonna kaksin kappalein:  
tuplasti hauskaa ja uusia tuttavia! 
Lippukunnan oma kesäleiri Rankinen 
on hyvä tilaisuus tutustua paremmin 
muihin niinulaisiin. Yhteishenki on 

lippukunnassa todella tärkeää, ja 
kaikilla pitäisi olla mukavaa. Onneksi  
kaikki voivat vaikuttaa siihen omalla 
käyttäytymisellään ja asenteellaan. 

Vaikka ystävänpäivä meni jo, ei ole 
koskaan tarpeetonta tai tyhmää 

kertoa kaverille, kuinka tärkeä 
ja ihana hän on. Vaikka joillekin 
positiivisten asioiden kertominen 
on vaikeampaa kuin negatiivisten, 
uskon, että kohteliaisuuden 
kertomisesta tulee itsellekin hyvä 
fiilis - ja varmasti myös sen kuulijalle! 
Haastankin nyt kaikki kertomaan 
kavereillenne jotain mukavaa, sekä 
tutustumaan vähintään yhteen 
lippukuntalaiseemme paremmin 
tulevan vuoden aikana. Tehdään 
tästäkin partiovuodesta ikimuistoinen 
hyvien kavereiden ansiosta!

Pinja

Kuinka monta 

uutta ystävää 

olet saanut

partiosta?

Mahdollistajaryhmä Kävyt sai 
johtajien joulusaunassa Käpykakun 
kiitokseksi uurastuksestaan 
lippukunnan historiikin eteen. Lue 
juttu joulusaunasta sivulta 5.

Konkelo ilmestyyy seuraavan kerran 
kesällä 2011. Lehteen tulevan aineis-
ton DL on 30.5.
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Syyskokouksessa 14.11. valittiin uusi hallitus tulevalle vuodelle. Hallituksen 
tehtävät jaettiin 7.1. erillisessä järjestäytymiskokouksessa. Konkelolla on 
kunnia esitellä uudet hallituksen jäsenet tehtäväalueineen.

Uusi hallitus esittäytyy

ylivoimaisesti 21 äänellä.

Hyvänä kakkosena tuli pipari 
5 äänellä.

Joulutortut saivat 2 ääntä.

Uutena lippukunnanjohtajana 
aloittaa Nuutti. Hän vastaa 

myös ansiomerkeistä. Entinen 
lippukunnanjohtajamme Noora toimii 
lippukunnanjohtajan apulaisena ja 
vastaa lippukuntaposteista.

Mikä on lempitalviherkkusi?
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Tarpojat leipoivat laskiaispullia laskiaistiistaina pulkkailun jälkeen.

Voittajaksi selviytyi

Laskiaispulla
Konkelon tietoon ei kuitenkaan 
saapunut, syövätkö lippukuntalaiset 
pullansa mieluummin hillolla vai 
mantelimassalla. Toimitusta jäi 
myös mietityttämään, eikö kukaan 
vain muistanut Runebergintortun 
olemassaoloa. Entä mihin 
jäivät jouluiset maustekakku ja 
luumukiisseli? Olisiko pääsiäisen 
suklaat voinut vielä laskea 
talviherkuksi?

Krista ottaa vastaan uusien jäsenten 
ilmoittautumiset ja Henna pitää 

Polun ajantasalla. Molemmat 
kuuluivat hallitukseen jo viime 
vuonna.

Nuutti ja Noora

Uusina jäseninä hallituksessa 
aloittavat Laura ja Henkka, 

joista ensimmäinen vastaa 
joulukalentereista ja jälkimmäinen 
lippukunnan lahjojen hankinnasta.

Lippukunnan sihteerinä jatkaa 
Anna ja rahastonhoitajana Hellu. 

Koulutusvastaavana ja yliakelana 
toimii Niina, seikkailijaluotsina 
Ninnu ja tarpojaluotsina Anna. 
Samoajatoiminnasta vastaavat Nuutti 
ja Jomppi.

Henkka ja Laura

Krista ja Henna
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Johtajat saunanraikkaina ja mahat täynnä, siis valmiina joulunviettoon.

Kuitteja, kanaa ja käpyjä
Tarpojien toiminnantayteinen syksy 
huipentui kololla 14.12. kaikkien 
ikäkausien tarpojatapaamiseen, 
KITTiin, jonka teemana oli 
luonnollisesti pikkujoulut.

Tarpojat piparkakkuja taiteilemassa
Lippukunnan johtajat rentoutuivat 
joulusaunassa syyskauden päätteeksi. Jo 
perinteeksi muodostunut iltama järjestettiin 
tänä vuonna Otaniemessä 20.12.

Joulukuun lopulla joukko 
huivikaulaisia hahmoja hiippaili 

Otaniemessä kohti ennalta 
sovittua kokoontumispaikkaa. 
Kyse ei ollut joulupukin tontuista 
matkalla raportoimaan tuhmien 
lasten liikkeistä, vaan johtajista 
suuntaamassa teekkarisaunalle.

Illan jo hämärtyessä tunnelmallinen 
kattosauna täyttyikin iloisista 

kasvoista, juttelusta ja puhtaista 
partiolaisista. Vuoden viimeisen 
kuittikokouksen jälkeen johtajia 
odotti yllätys: perinteisen riisipuuron 
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Yleistä hengailua pipareiden 
paistumista odotellessa.

Heti aluksi Katkaravut ja KamPa 
suorittivat syksyn Luovuus-

tappojen päätöksen, Majakan. KamPa 
esitti muille itse suunnittelemansa 
näytelmän. Katkaravut puolestaan 
esittelivät muille Etiopiaan 
neulomiaan nuttuja.

Kun pakolliset velvollisuudet oli 
näin suoritettu pois alta, oli 

hauskanpidon aika. Ensin leikittiin 
tuolileikkiä, joka ei kuitenkaan jostain 
syystä saavuttanut suurta suosiota 
tarpojaikäisten keskuudessa. Sen 
jälkeen päästiin leipomaan pipareita 

sijaan järjestäjät olivat kokanneet 
kaikille herkullista salsakanaa, ja 
jälkiruoaksi oli käpykakkua. Syynä 
herkuttelulle oli kiitos lippukunnan 
historiikin koonneelle Kävyt-ryhmälle.

Ruoan jälkeen oli ohjelmassa 
tietokilpailu historiikista. Ei-niin-

yllättäen Käpyjen edustajat pärjäsivät 
parhaiten. Muuta varsinaista 
ohjelmaa illalle ei ollutkaan, mutta 
puheensorina, nauru ja muistelut 
kuluneelta partiokaudelta kaikuivat 
Otaniemessä myöhäiseen iltaan 
saakka.

ja joulutorttuja. Piparitaikinasta 
loihdittiin suoranaisia taideteoksia, ja 
torttujakin oli ainakin neljää erilaista.

Vain kolon uuni tuotti päänvaivaa: 
jostain syystä se ei suostunut 

lämpenemään riittävästi. Tämä 
ei kuitenkaan tarpojia haitannut: 
eihän kenelläkään ollut kiire pois, ja 
partiokavereiden kanssa oli mukavaa 
vaihtaa kuulumisia.

Kärsivällisen odotuksen jälkeen sekä 
tortut että piparit paistuivat, ja 

maistuivat lämpimän glögin kanssa. 
Mahat täynnä olikin mukava lähteä 
koteihin valmistelemaan joulua ja 
odottelemaan partion kevätkautta.
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”Keskiaikaiset 
huvit voittivat 

modernit 
niinulaiset 

puolelleen.”

Niagarat keskiaikaisella Jokoksella
”Niinumaan kuningaspari on 
täten kunnioittaen kutsunut 
Niipperin Nuolihaukat luokseen 
Suomen asunnolleen viettämään 
leiriä”, ilmoittivat syksyllä 
kololle ilmestyneet kirjeet, joissa 
lippukuntalaiset kutsuttiin Vihdin 
Ojakkalaan talvileirille. Konkelon 
toimittaja otti selvää, mistä oikein oli 
kyse, ja mitä leirillä loppujen lopuksi 
tapahtui. Niagarat Manna, Marianna, 
Riina ja Trine kertovat.

Sunnuntaina 2.1. kaikkiaan noin 
60 lippukuntalaista kuljetettiin 
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Eräilyä ja varpaiden lämmittelyä

Niinumaan hallitsijoiden huvilalle. 
Miltä asunto vaikutti? ”Se oli 
pieni!” ”Eikun iso!” ”Vanha... Tai 
laita sinne jänskä... Partiomainen 
unelmakämppä.” Että sellainen. 
Huhujen mukaan asunto koostui 
kahdesta suuresta huoneesta, joista 
toiseen majoittuivat tarpojat ja 
seikkailijat, toiseen sudenpennut. 
Tietysti huvilasta löytyivät myös 
keittiö ja eteinen.

Kämppään ei kuitenkaan juurikaan 
päästy ensimmäisinä päivänä 

tutustumaan, sillä ulkoilma vei 
voiton. ”Oltiin tutustumisleikkejä 

siinä ulkona.” Tutustumaan leirillä 
päästiinkin oikein kunnolla, ainakin 
oman ryhmän kanssa. Kaikki leiriläiset 
jaettiin leirivartioihin, joiden 
kanssa oltiin yhdessä monissa leirin 
ohjelmissa.

”Sitten oltiin sitä missä oli ritareita!” 
Kuulemma kyseessä oli hurja 

toisinto keskiaikaisesta 
k a m p p a i l u s t a 
Hämäläisten ja 
Karjalaisten välillä. 
Kamppailu saavutti 
suuren suosion, ja 
Hämäläiset palasivat 
taisteluista kerta toisensa jälkeen 
voitokkaina... ”Se oli kivaa, me 
Hämäläiset voitettiin kaikki kerrat!”

Illalla päästiin sisälle lämmittelemään, 
ja päivällisen jälkeen oli vuorossa 

iltanuotio. Ilmeisesti keskiaikaiset 
huvit, kuten ihmistammi ja 
yhteislaulu, voittivat modernit 
niinulaiset puolelleen, sillä Niagarat 

Tiistaina oli eräilyn vuoro. 
Lippukuntalaiset laitettiin 

tutustumaan Niinumaan 
hallitsijaparin tiluksiin huolellisesti, 
kun leirivartiot pakkasivat 
tärkeimmät tavaransa ja lähtivät 
kokeilemaan taitojaan talvisessa 
maastossa. ”Ei tullu yhtään kylmä! 

kertoivat iltanuotion olleen yksi leirin 
parhaista jutuista. Myös leirivartioiden 
valmistelemat sketsit saivat yleisön 
kihertelemään penkeillään.

Iltapalan jälkeen sudenpennut ja 
tarpojat siirtyivät huoneisiinsa 

nukkumaan, ja seikkailijat menivät 
puolijoukkuetelttaan yöksi. Vaikka 

Bofferimiekkailua turnajaisissa.

Sudaripoikia patjakasassa.

Tutustumisleikkejä ja ritareita

kipinämikkona olo eli 
kamiinan vartiointi 
saattoi alkuun jännittää, 
yö meni rauhallisesti, ja 
teltta pysyi lämpimänä.
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Turnajaiset ja palkintopidot

Keskiviikkona Niinumaan 
hallitsijapari oli järjestänyt kaksi 

suurta tapahtumaa. Aamupäivän 

täytti leirivartioiden välinen kamppailu 
uljaissa turnajaisissa. ”Hävittiin 
kaikki lajit, oli aivan mahtavaa!” 
”Bofferimiekoilla taistelu oli jännää...” 
”Me saatiin tehtyä nuotio ja poltettua 
sillä naru katki. Mikään muu vartio ei 
onnistunut.” Paloturvallisuudeltaan 
leiri tuntuikin olevan ensiluokkainen, 
kun seitsemästä leirivartsusta vain 
yksi sytytti nuotion onnistuneesti. 
”Ei syttyny, vaikka lopulta tehtiin 
yhteistyötä sen meitä vastaan 
kisaavan vartion kanssa.”

Iltapäivällä leiriläiset saivat valmistella 
pitoja. Niinumaan kuningatar ilmoitti 

turnajaismenestyksen kunniaksi 
pidettävistä pidoista lounaan jälkeen, 
ja niin leiriläiset yhdessä kuorivat 
nopeasti juurekset ruokia varten, 
koristelivat juhlasalin, harjoittelivat 
tanssin ja tekivät kynttilöitä koristeiksi. 
Pitojen tarjoilu ja tanssiminen saivat 
aikaan ristiriitaisia tunteita: ”Ruoka, 

Ratsastuskisat, jotka ilmenivät huomattavasti raskaammiksi ratsuille kuin 
ratsastajille.

Trangioiden tiskaamista linjastolla.

”Ulkona oli niin 
kylmä, että 

varpaat melkeen 
jääty kuistiin 

kiinni!”

No... Ehkä vähän varpaista.” ”Timo 
keksi oikoreitin ja se oli huono!” ”Niilo 
teki lounaan silakkapihveistä liian 
pippurisia!” Toisinaan lippukunnan 
miehiä syytetään kaikesta. Onneksi 
positiivistakin palautetta tuli: ”Olin 
yllättynyt että... Että jopa pojat auttoi 
ruuanteossa!”

Vartiot palasivat takaisin hieman 
ennen päivällistä, ja trangioiden 

tiskaamisen ja 
varpaiden sulattelun 
jälkeen oli aika popsia 
päivällinen. Ilta 
täyttyi saunomisesta, 
pelailusta ja 
leirimerkkien teosta. 
”Saunominen oli kamalaa; ulkona 
oli niin kylmä, että varpaat melkeen 
jääty saunan kuistiin kiinni!”Tytöt 
eivät kritisoineet vain saunaa, vaan 
myös leirimerkkejään. Itse en kyllä 

huomannut niissä merkittävämpiä 
vikoja, huopaiset miekat näyttivät 
huiveissa roikkuessaan oikein 
tyylikkäiltä.

Toisena yönä oli tarpojien vuoro 
nukkua teltassa. Teltan huhuttiin 

olleen hieman kylmä, ilmeisesti oppia 
olisi voinut ottaa astetta nuoremmilta, 
seikkailijoilta, joiden telttayö sujui 
mallikkaissa merkeissä. Samoajilla 

tosin oli varmasti 
viileimmät oltavat, sillä 
he nukkuivat huvilan 
vieressä olevalla 
nuotiopaikalla laavussa 
koko yön.

Viimeinen päivä kuluikin pakatessa 
ja siivotessa, ja kuten aina, 

aivan liian pian piti lähteä kotiin. 
Tyhjin käsin ei kuitenkaan tarvinnut 
lähteä: ”Tutustuin leirillä Pihlaan 
ja Roosaan, ja ystävystyin Anmarin 
kanssa!” ”Tutustuin paljon ihmisiin, 
niinku niihin sudenpentuihin, niihin 
kaksosiin...” ”Jussiin ja Jereen!”

Mikä on Niagaroiden lopullinen 
tuomio tästä vierailusta 

keskiaikaan? ”Leiri oli ihan tosi kiva!” 
Siis ei muuta kuin yhtä innokkaina 
seuraavalle talvileirille!

se oli hyvää, ja juuresten kuorinta 
oli parasta!” ”En ollu varautunu 
syömään kanankoipia, se ei ollu 
partioruokaa!” ”Timo pelleili niillä 
kanankoivilla...” ”Tanssiminen oli 
hirveetä.” ”Tanssiminen oli ihan 
parasta, ja disko oli makee!”

Pakkailua ja hyvästejä
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Ensiapua oppimassa
Lippukunnan johtajille ja vanhimmille tarpojille järjestettiin ensiavun 1-kurssi 
kololla 11.-12. joulukuuta. Kaikkiaan kurssille osallistui 15 henkilöä.

Lauantaina perehdyttiin 
perusensiaputaitoihin. Läpi käytiin 

niin elvytys ja painesiteen teko, 
kuin Heimlichin ote ja hätäpuhelun 
soittaminenkin. Anne-nuket tulivat 
siis kaikille tutuiksi.

Sunnuntaina päästiin jo 
tositoimiin: kurssilaisten 

toteuttamalla rastiradalla oli 
mitä mielikuvituksellisempia 
onnettomuustilanteita, joita maustoi 
kouluttajan tuomat maskit, tekoveri 
ja  tietysti lippukuntalaisten loistavat 
näyttelijäntaidot.
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Ovatko ensiaputaidot hallussa?

Riina tyrehdytti Miran kuvitteellisen verenvuodon painesiteellä.

Noora kertaa Heimlichin otetta 
kouluttajan ohjeistamana.

Elvytys 30:2

Lähde: SPR:n Ensiapuopas 2009

Paineside

Hätäilmoitus

Tyhjällä vatsalla ei kukaan jaksa 
opiskella kauaa. Lauantaina 

kurssilaiset saivatkin syödäkseen 
sekasalaattia, ja sunnuntaina vuorossa 
oli kanasalaatti. Muonittamisesta 
vastasi Krista.

Ensiavun käytännöt päivittyvät 
jatkuvasti ja taidot on hyvä pitää 

tuoreessa muistissa. Kolmen vuoden 
jälkeen kurssi onkin kerrattava tai 
käytävä uudestaan, tai kurssitodistus 
vanhenee. Lauantaina paikalla olikin 
varsinaisten kurssilaisten lisäksi kolme 
kertaajaa.

Löytäessäsi tiedottoman henkilön, 
tarkista ensin, onko hän herätettävissä. 
Mikäli ei, soita hätänumeroon ja avaa 
tiedottoman hengitystiet. Mikäli 
hän ei hengitä, aloita elvytys 30 
painalluksella. Puhalla tämän jälkeen 
kaksi kertaa hänen hengitysteihinsä. 

Runsas verenvuoto on tyrehdytettävä 
mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä 
on saada painetta haavakohtaan, ja 
jos mahdollista, nostaa se sydämen 
yläpuolelle. Parhaiten verenvuoto 
tyrehtyy painesiteellä. Aseta ensin 
haavan päälle suojaside, sen jälkeen 
siderulla tai vaikkapa tulitikkuaski 
painoksi. Sido lopuksi paino tukevasti 
paikalleen joustositeellä tai huivilla.

Mikäli hätätilanteessa tarvitaan 
ammattiapua, soita välittömästi 112. 
Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut ja 
mahdollisimman tarkasti, missä. Älä 
sulje puhelinta ennen kuin saat luvan.  
Pidä linja vapaana, ja soita uudelleen, 
mikäli potilaan tila olennaisesti 
muuttuu.

Jatka, kunnes hengittys alkaa tai apu 
saapuu.
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Jepou-Nuuskisretki
Ilvekset pitivät keväisen 
kämppäretken Mylliksellä 4.-6.3. ja 
lupautuivat raportoimaan retken 
kulusta Konkeloon.

Perjantaina harhailimme hoodeilla 
ennen Myllikselle asettumista, 

ja oli hauskaa tutustua paikkoihin 
uudesta, lumisesta näkökulmasta. 
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Ilvekset tekivät sekasalaattia kokonaisen ämpärillisen!

Sisällä syötiin ja 
pelattiin Pekingin 
mysteeriä, Salla voitti! 
Nukuttiin hyvin, vaikka 
olikin tosi kuuma.

Espoon Vihree

Olethan jo ilmoittautunut
kevään kisoihin?

Törmä

Peikkari
- 28.-29.5.
- tarpojille
- EPT järjestää
- perinteinen pt-kisa
- kestää yön yli

Johtaja: Myös tekijöitä kisoihin kaivataan!

- 7.5.
- seikkailijoille ja tarpojille
- PäPa järjestää
- pt-kisa
- kestää yhden päivän

- 14.5.
- seikkailijoille ja tarpojille
- EPT järjestää
- kisataan pyöräillen
- kestää yön yli

Seuraavana päivänä tehtiin 
nuotioilla ruokaa, mikä oli vaikeaa 

mutta hauskaa. Lounaan jälkeen 
lähdettiin suunnistamaan melko 
vaikeasti sijoitettuja Muumi-aiheisia 
rasteja. Sisällä sitten syötiin suklaata ja 
pidettiin hauskaa. Vapaa-ajan lomassa 
Ilveksetkin pääsivät suunnittelemaan 

iltaohjelmaan kaksi aktiviteettia ja 
kaksi laulua laulettavaksi, ja illalla 
suunnitelmat toteutettiin. Erityisesti 
Sallan ja Veetin hiljainen hetki 
sai paljon suosiota. Suvin miedot 
tuoksukynttilät tunnelmoitsivat 
hienoa iltaohjelmaa ja laulut raikuivat 
tunteella.  Iltaohjelman ja ihanan 

iltapalan (paitsi Suvi 
söi vielä lisäksi viiliä 
oreganon kanssa!) 
jälkeen menimmekin 
jo nukkumaan.

Sunnuntaina aloitimme 
siivousurakan johon sisältyi turha 

huussintyhjennysyritys, sillä kuopan 
kaivettuamme Joonaksen suruksi 
huussi oli jäässä eikä sitä voinut 
tyhjentää. Joka tapauksessa kotiin 
lähdettiin lihapiirakka kourassa. Näin 
tiivistettynä retki oli erittäin JEPOU!

”Huussi oli jäässä, 
eikä sitä voinut 

tyhjentää.”
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Sudarit sudareiden tentissä

Ketunpojat suorittavat nyt keväällä Toimittaja-jälkeä,minkä johdosta Konkelo 
on saanut kunnian vastaanottaa lauman itsetehdyn Gallupin.
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Väiski, itikka, makkara, kala, Jokos, muumilaastari, 
seikkailija, kompassi, Konkelo, NiiNu, uikkarit, leiri, 
hattu, sudari, partio, puukko, huivi, rinkka, tarpoja, 
Rankinen

Etsi sokkelosta
kaikki sanat

1. Lempivärisi?
2. Lempiruokasi?
3. Parasta kesälomassa?

Mikko, 9-v., Ketunpojat
1. Punainen
2. Spagetti
3. Kalastus

Pihla, 9-v., Karhunpennut
1. Vaaleanpunainen
2. Spagetti
3. Uiminen

Kassu, 9-v., Ketunpojat
1. Pinkki
2. Italianpata
3. Skeittaus

Konkelon tuore toimituskunta?
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Valuma-alueMiljonäärihaukat 
metsässä & maailmalla
Viime lokakuussa johtajat retkeilivät ja 
rentoutuivat miljonäärityylillä.

Vaikka lippukunnan syksy vaikutti 
juorujen osalta varsin uneliaalta, 
kantautui talvileiriltä toimituksen 
tietoon yllättävänkin paljon 
materiaalia. Myös sutinaa on 
kuulunut olevat vaikka kenellä! 
Toivottavasti rakkaus roihuaa myös 
kevään tullen...

Ennen kuin lähdimme huimaavalle 
luksusmatkallemme, valmistimme 

Louis Vuittonin matkalaukut. 
Suunnistimme eri lentokentille 
kunnes vastaan talsivat silakka ja 
mummonmuusi, jotka tiristimme 
mukavasti nuotiolla. Sitten mentiinkin 
vain tähtitaivaan alle koisimaan!

Seuraavana päivänä saavuimme 
matkakohteeseemme Luukkiin. 

Hienossa luksuskartanossamme 
valmistimme maukasta sushia, 
zumbasimme, meloimme 
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järvessä, metsästimme jäniksiä ja 
heitimme veistä. Illan päätteeksi 
osallistuimme kulkukoirien 
hyväntekeväisyysgaalaan, jonne 
menimme upealla Ferrarilla.

Sunnuntaina olikin sitten vuorossa 
kotimatka. Sitä ennen kuitenkin 

suunnittelimme vuotta 2011 ja tietysti 
siivosimme miljonäärielämämme 
jäljet.

Niinulainen kulkukoira.

Itsetehtyjä sushirullia.

Atleetti valmiina zumbaamaan.

Jokoksella sudareiden joukosta 
löytyi huomattavaa älykkyyttä, 

kun Tommi pyysi ruokailussa ”yhden 
lasillisen H2O:ta”. Ei siis ihme, 
että yksi muonittajista oli sekoillut 
ruoanjaossa, ja meinannut jättää 
toisen kaksosista ilman ruokaa: ”Sä 
kuule hait jo yhden lautasellisen!”

Tarpojat sen sijaan olivat talvileirillä 
hieman hitaampia, sillä Hillan 

kuultiin ihmettelevän: ”Ai onks mulla 
karvaa päässä?” Toisaalta sudareilla 
oli kummallista keskustelua saunan 
jälkeen: ”Kyllä hiki maistuu hyvältä!”

Myös (yllättäen) Ilvesten 
kämppäredulla oli tapahtunut 

kummia: kolme johtajaa olivat 
hyppineet ja heiluttineet käsiään 
ulkona kuin hullut, kun seikkailijat 

olivat valinneet lauluja iltanuotiolle. 
Ovatkohan seikkailijat joukkueen 
vastuullisempi puolisko, ja ovatko 
osat vaihtuneet pysyvästi?

Huhun mukaan Joonaksella oli ollut 
vientiä EA-kurssilla. Lempi leimuaa 

myös Niagaroiden keskuudessa, sillä 
joukkueen ainut poika on jälleen 
alkanut käydä kokouksissa. Hienoa 
kehitystä, mutta johtuukohan uusi 
innostus ryhmän seitsemästä tytöstä?

Juoru lippukuntalaisten 
laiskistumisesta on viimein saanut 

todisteita: vain päivän mittainen 
talvikisa Ahto oli jouduttu perumaan 
vähäisen osallistujamäärän takia! 
Samalla huomattiin myös lippukunnan 
tiedonkulussa olevan puutteita, sillä 
kisa-aamuna lähtöön oli kaikesta 
huolimatta ilmestynyt yksi innokas, 
mutta pian pettynyt kisaaja suksien 
kanssa.

P.s. Osa johtajistosta on taantunut 
ranskastikin, sillä samoaja-Antin 

Jokoksen ilmoittaumislappuun oli 
merkattu seikkailijajohtajan olevan 
sudari!
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Miljonäärihaukat Luukissa

Lippukunnan omat
Yrjänät

kololla 21.4. klo 18.

Partioviikko tulee taas!
Oletko valmis?

-Prinsessan ja Yrjön valinta 2011
- Näytelmä
-Kilpailuja

-Ansiomerkkejä...

Kohtaaminen
Senaatintorilla 17.4.

-Ansiomerkkejä
-Puheita
-Leikkejä

-Pääkaupungin pysähdyttävä
paraati...

18.-24.4.

Lue kaikki partioviikosta Konkelosta 2/11! Uusi hallitus Hittilistan paluu

Keskiaikainen Jokos

Johtajat ensiapukurssilla




