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Tuleva kesäni tulee olemaan 
hyvin erilainen kuin viimeisen 

kymmenen vuoden kesät: en ole 
menossa partioleirille. Ajatellessani 
kesää 2010 muistelen Rankista, jota 
olin itsekin tekemässä. Suunnittelu, 
viimeisen illan tavarahankinnat, itse 
leiri ja uskomattomat jälkifiilikset 
kotimatkalla ovat ensimmäisiä 
asioita, joita tuo kesä tuo mieleeni. 
Ensimmäisiä asioita, joita mikä kesä 
tahansa tuo mieleeni. Onko nyt siis 
edessäni tyhjä kesä, kesä ilman uutta 
uskomatonta leirikokemusta, täysin 
ilman partiota?

Pieni paniikki ehti todellakin jo iskeä 
ilmoittaessani leirinjohtajalle, 

ettei leirille lähtö onnistu. Mietin, 
että sinne se partio nyt jäi, moneksi 
kuukaudeksi. Onneksi en ehtinyt 
täysin lannistua ennen kuin tajusin, 
ettei tämä tai mikään muukaan 
kesäni ole kesä ilman partiota. 
Lähden reppumatkailemaan 
Eurooppaan ystäväni kanssa, 
rinkka selässä, partiomaisen 

ennakkoluulottomuuden siivittä-
mänä. Partiomaisen asenteen lisäksi 
matka höystyy mukavasti myös 
ulkomaalaisten partiokavereiden 
tapaamisilla. Huivi kaulassa en 
matkusta, mutta partio kulkee 
varmasti silti mukanani ympäri 
Eurooppaa.

Jos pääsit upealle Rokki-Rankiselle, 
ole onnellinen tästä upeasta 

mahdollisuudesta tutustua uusiin 
ihmisiin, kokeilla uusia asioita 
ja partioida muun lippukunnan 
kanssa kokonaiset viisi päivää. Jos 
kuitenkaan et päässyt osallistumaan, 
älä hätäile: partio on muutakin kuin 
leiri. Partio on sitä, kun olet kesällä 
ystävällinen muille ihmisille; sitä, 
kun olet ennakkoluuloton; sitä, kun 
suojelet luontoa. Partio on sitä, miksi 
sinä itse sen teet. Siis partiomaista 
kesää kaikille, ja pitäkää Rankisella 
hauskaa minunkin puolestani!

Katri

Partiomaista 

asennetta
kesään!

Vaeltajat huivittivat Helsinkiä 
partioviikolla. Mitä muuta samalla 
viikolla tapahtui? Lue sivut 9-11.

Konkelo ilmestyyy seuraavan kerran 
syyskauden alussa 2011. Lehteen tu-
levan aineiston DL on 15.7.
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Kuten aina uuden kauden alussa, 
myös syksyllä ryhmien johtajistossa 
tapahtuu muutoksia. Vanhimmat 
sudenpennut siirtyvät seikkailijoiksi, 
seikkailijat tarpojiksi ja tarpojat 
samoajiksi. Osa ryhmistä pysyy 
kuitenkin ennallaan.

Syksyn ryhmien johtajat

Sudenpennut

Uuden, syksyllä aloittavan lauman 
johtajina toimivat Nuutti ja Jori, ja 

Pesukarhujen johtajina jatkavat Krista 
ja Laura. Sudenpentuluotsina aloittaa 
Noora.

Mitä odotat eniten kesältä? 
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Voittajaksi selviytyi

Aurinko
ja sen lämpö täpärästi viidellä 
äänellä.

Toiseksi tulivat erinäiset 
kesäleirit ja mopoilu 
kumpainenkin neljällä 
äänellä.

Ratsastus, skeittaus ja 
pelaaminen saivat kaikki 
kolme ääntä.

Loma ja mansikat saivat molemmat 
2 ääntä sekä mainittiinhan lapuissa 
vielä rauha ja hiekkarantakin! 

Ääniä tuli tällä kertaa vähemmän 
kuin viimeksi ja kehotammekin 
kaikkia äänestämään syksyllä heti, 
kun seuraavaa Hittilistaa tehdään☺. 
Luultavasti seuraavaksi listassa 
olisivat olleet muun muassa uiminen, 
matkailu, kesäalennusmyynnit ja 
kaikenlaiset kesäiset juhlat. Mitä 
olisikaan kesä ilman juhannusta ja sen 
kokkoja tai järvessä uimista helteisinä 
ja vähemmän helteisinä päivinä?

Lippukuntalaisia kesäisissä tunnelmissa Rankisella 2007.

Vaeltajat

Samoajat

Tarpojat

Seikkailijat

Seikkailijoista tarpojiin siirtyvien 
poikien johtajina aloittavat Niilo 

ja Sasu. Katkaravut jatkavat Lindan, 
Pinjan ja Suvin johdolla, ja ryhmään 
liittyvät myös seikkailijoista tarpojiin 
siirtyvät tytöt. KamPa jatkaa Eeron 
ja Leenan johdolla. Tarpojaluotsina 
jatkaa Anna.

Lippukunnassa toimii yksi virallinen 
vaeltajaryhmä Vintiöt, joka jatkaa 

toimintaansa myös ensi kaudella yhtä 
säännöllisen epäsäännöllisesti kuin 
tähänkin asti.

Siirtyvistä sudenpennuista tulee 
kaksi uutta seikkailijaryhmää. Toista 

johtavat Antti ja Salla, ja toista Henkka 
ja Joonas yhdessä Matiaksen, Jyrin ja 
Juhon kanssa. Niagarat puolestaan 
jatkavat Katrin ja Katjan johtamina. 
Seikkalijaluotsina jatkaa Ninnu.

Tarpojista samoajiksi siirtyvä ryhmä 
Predators muodostaa uuden 

samoajaryhmän, jota luotsaavat 
Kimmo ja Henna. Natu ja Pörnadot 
jatkavat toimintaansa tuttuun tapaan.

Vaikka ryhmäsi tai johtajasi muuttuisikin syksyllä, tulee partiossa olemaan 
varmasti yhtä laadukasta ohjelmaa ja hauskoja kavereita kuin tähänkin asti!



5 6

Teltassa keskellä kylmintä talvea

Teltan lämmittelyä ja ruokaa

Espoon Partiotuen jo perinteeksi muodostunut 
sählyturnaus pidettiin tänä vuonna 20.3. 
Kauklahdessa. Lippukunnan joukkueen Sasu ja 
Juho raportoivat turnauksesta.

Pojat hopeaa sähläämässä
Tarpojavartio KamPa oli retkellä 4.-6.3. Salmen ulkoilualueella. Kyseessä ei 
kuitenkaan ollut aivan tavallinen talviretki, sillä tällä kertaa urheat tarpojat 
nukkuivat puolijoukkueteltassa. Talvisesta säästä huolimatta yöt nukuttiin 
hyvin, kiitos yöllisten kipinävuorojen.

Perjantaina me (Aku, Timo, Onni 
ja Eero) saavuimme Salmen 

parkkikselle pienistä alkuvaikeuksista 
huolimatta. Jarno ja Hilla saapuivat 
myöhemmin kaikkien varusteiden 
kanssa. Heidän saavuttuaan 
pystytimme PJ:n ja sytytimme tulet. 
Iltapalaksi söimme makkaraa, minkä 
jälkeen menimme nukkumaan 
kipinämikkoa lukuun ottamatta.
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Aamupalan (joka oli muuten 
muroja) jälkeen pakkasimme PJ:n 

ja jäimme odottelemaan kyytejä.

Aamupalaksi meillä oli puuroa. 
Sen syötyämme hengasimme 

teltassa, koska Eero oli viemässä 
rasteja ja Jarno oli töissä. Sillä aikaa 
nuotiopaikalle kokoontui suuri määrä 
väkeä vauvoista vanhuksiin. PJ:ssä 
sytyttelimme kamiinaa uudestaan 
ja uudestaan, sekä söimme suuret 
määrät karkkia.

Kun Eero tuli takaisin, väki oli 
hävinnyt nuotiopaikalta ja 

jättänyt jälkeensä syötävää ja 
kertakäyttöastioita. Juhlimme tätä 
erityisesti siksi, että enää ei tarvinut 
tiskata. Lähdimme suunnistamaan 
yksin lumikengillä, mutta lopuksi 
törmäsimme toisiimme, ja kuljimme 
viimeiset rastit ryhmänä.

Takaisin saapuessamme oli jo 
pilkkopimeää. Perillä aloimme 

valmistamaan ruokaa, eli mänttejä ja 
lettuja. Kun kaikki oli syöty ja aloimme 
väsymään, vetäydyimme vähitellen 
yöpuulle.

Pakkailua ja viimeinen ruoka

Suunnistusta ja lisää ruokaa

Kokoonnuimme Kauklahden 
THT-centerillä  ja puimme 

säbäkamat yllemme. NiiNun tarpoja-
samoajajoukkue koostui kahdesta 
vartiosta, Predatorsista ja KamPasta. 
Lisäksi joukkueessa oli Eromon, joka 
oli pienehkö vahvistus jengissämme. 
Pelasimme puhdasta ja taktista 
peliä. Kaikki pelasivat hyvin. Sen 
takia pääsimmekin finaaliin monien 
rankkojen pudotuspelien kautta. 

Finaalissa vastassamme oli Hesan 
punakone. Vastustaja oli kova, ja 

väsymys painoi silmiä. Peli oli rehtiä 
ja päättyi Punakoneen voittoon 3-1. 
Olimme turnauksen nuorin joukkue, 
sillä kaikki olivat alle 18-vuotiaita. 
Olimme myös turnauksen paras 
espoolaisjoukkue ja siksi saimme 
kunnian järjestää ensi vuoden 
turnauksen. JIIHAA!!! Hopeeta tuli!

Ketunpojat laavuredulla
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Ketunpojat siirtyvät ensi syksynä 
seikkailijoihin. Tätä juhlistaakseen 

lauma meni yhdessä laavuretkelle 
Sorlammelle 21.-22.5. Retkellä syötiin 
hyvin, ja ruoka tehtiin itse trangioilla.  
Retkellä myös suunnistettiin oikeasti 
ja nukuttiin laavussa -molemmat 
ensimmäistä kertaa! Hurjapäisimmät 
sudenpennut uskaltautuivat jopa 
uimaan toukokuisen viileässä järvessä.

Retkelle osallistuivat Niko-Petteri 
(ylhäällä) sekä Kaisu, Kasper, Tommi 
ja Timi (alhaalla vasemmalta). 
Lisäksi mukana oli tietyisti (onneksi) 
laumanjohtajia.

Timo ja Hilla talvisissa tunnelmissa.
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”Reitti oli haastava, ja 
vastaan tuli ojanpohjalle 

kaatuneita ryhmiä.”

Samoajat opettelivat erätaitoja Roudalla
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
talvileiri Routa järjestettiin tänä 
vuonna hiihtolomalla 19.-23.3. 
Orimattilassa pidetylle leirille 
osallistui neljä lippukuntalaista 
samoajaa. Leirillä suoritettiin muun 
muassa Erätaito-II-kurssi.

Roudalle saavuttiin lauantaina ja 
leirin pystytys aloitettiin. Lunta ja 

pakkasta oli vähintäänkin riittävästi. 
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NiiNusta leiriläisinä 
olivat Henkka, Niilo, 
Antti ja Joonas. 
Teltan pystytyksen 
jälkeen alettiin 
tehdä rakovalkealla loimulohta. 

Rakovalkean tekeminen sujui ripeästi 
ja saimme lohet tulille. Ruoan jälkeen 
oli leirin avajaiset, joka oli oikein 
onnistunut ohjelma. Avajaisten 
jälkeen mentiin nukkumaan kamiinat 
kuumina.

Sunnuntaina heräiltiin aurinkoiseen 
pakkasaamuun. Aamupalan 

jälkeen hiihdettiin järvelle, jossa 
erätaitotoimikunta esitti, miten 

pelastaudutaan 
jäistä. Sen jälkeen 
h a r j o i t e l t i i n 
n a s k a l e i d e n 
käyttöä ja vedettiin 

itseämme jäätä pitkin niiden avulla. 

Erätaitokurssin suorittaminen jatkui 
iltapäivällä, jolloin tutkittiin erilaisia 
majoitteita ja vedettiin ahkiota. 

Illalla lähdettiin PT-kisaan. Heti 
lähdössä päästiin tekemään 

lumilapioita. Lähdön 
jälkeen seurasi rastien 
merkkaaminen kar-talle 
nuppineulalla. Reitti oli 
yllättävän haastava, 
ja vastaan tulikin jatkuvasti muita 
ryhmiä kaatuneena ojanpohjalle. 
Yöllä pääsimme rakentamaan 
hätämajoitteen, jossa vietettäisiin 
seuraava yö. Maanantaiaamuna 
herätessä ei ollut yhtään kylmä. Ei siis 
muuta kun sukset jalkaan ja menoksi! 
Kisan jälkeen päästiin saunaan, minkä 
jälkeen palattiin leiriin.

Tiistai lähti käyntiin koordinaattien 
opettelemisella. Pakkanen oli jo 

vähän hellittänyt. Munanryöstössä 
kilpailtiin siitä, kumpi joukkue 
vie toisen munat! Lounaan 
jälkeen nähtiin hieno esitys siitä, 
miten pelastaudutaan pa-lavasta 

puolijoukkue-teltasta. 
Teltta paloi yllättävän 
nopeasti. Sitten 
siirryttiin hätämuonan 
pariin. Rastilla 

”Fasaaneista tuli 
oikein maukas 
hätämuona.”

Näin hienoissa hätämajoitteissa ei 
tarvinnut palella.

Henkka ja Veltsu hätämuonaa valmistamassa.

Leirin pystytys pakkasessa
Erätaitoja PT-kisassa

Pako palavasta teltasta

tarkoituksena oli teurastaa fasaaneja. 
Fasaaneista tuli oikein maukas 
hätämuona. Päivän lopuksi vielä 
hämärähapuilua ja nukkumaan.

Keskiviikkona leiri oli pian paketissa, 
ja suuntasimme kaikki bussilla 

kohti kotia. Niin oikein mahtava leiri 
jäi taakse, eikä tullut edes kylmä!
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Senaatintorilla kohtaa partiolaisen!
Pääkaupunkiseudun partiolaiset kokoontuivat tänäkin keväänä Kohtaamiseen 
Senaatintorille. Tällä kertaa tapahtuma aloitti partioviikon 17.4.

Tänä vuonna emme osallistuneet 
aamun perinteiseen partiokirkkoon 

Johanneksen kirkossa. Olimme 
kuitenkin hyvissä ajoin Senaatintorilla, 
jossa saimme kuunnella 
mielenkiintoista puhallinorkesteria.

Puolilta päivin alkoi paraatikatselmus, 
jossa tuttuun tapaan mm. 

pidettiin puheita. Lopulta lähdimme 
liikkeelle koko Helsingin keskustan 
sekoittaneen partioparaatin mukana. 
Marssimme yhdessä muutaman 
muun lippukunnan kanssa, koska tänä 
vuonna lippukunnasta oli tavallista 
vähemmän osalllistujia. Tämä johtui 
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Yrjänöissä

Juhlan kulku meni perinteisen 
kaavan mukaan. Vuodenvaihteessa 

lippukunnanjohtajan pestissä 
aloittanut Nuutti avasi juhlan pitkällä 
puheella, josta erityisesti jäi mieleen 
se, että partiohuivi kaulassa ei saa 
pelleillä ja käyttäytyä huonosti, vaan 
pitää osata käyttäytyä partiomaisesti. 
Puhetta seurasi Pyhän Yrjön näytelmä, 

josta oli tänä vuonna tehty hauska ja 
moderni versio. Yrjö oli muuttunut 
Lady Gagaksi ja näytelmässä vilahtivat 
myös Antti Tuisku ja Justin Bieber. 

Ohjelmaosuuden jälkeen 
herkuteltiin muffinseilla ja 

boolilla. Osa Ketunpojista kaipasi 
tarjolle myös keksejä. Lisäksi he 
toivovat, että ensi vuonna ruokaa 
voisi olla muutenkin enemmän ja olisi 
kiva, jos Yrjänöihin voisi ottaa mukaan 
ei-partiossa olevan kaverinkin. 
Muuten juhla oli hyvä ja ensi vuonna 
osallistutaan tietenkin uudestaan!

Lippukunnan yrjönpäivänjuhlia 
vietettiin jälleen 20.4. partioviikolla 
kololla. Juhlaan osallistui viisi 
sudenpentua Ketunpojista, jotka 
kertovat miten juhla sujui. 

Lippukuntalaiset odottelevat ohjelman alkua.

Lady Gaga a.k.a. Yrjö hurmasi 
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Lippumme hulmusi jälleen komeasti Tuomiokirkon portailla.

onneksi todennäköisesti vain siitä, 
että palmusunnuntai (virpomispäivä) 
sattui samalle päivälle.

Paraati palasi Senaatintorille, 
jossa oli muun muassa Woomal-

tori, parhaiten pukeutuneen 
paraatiosaston palkitseminen sekä PJ-
kahvit. Kun tästä kaikesta oli selvitty, 
alkoikin kotimatka bussilla takaisin 
Niipperiin. Valitettavasti Kohtaaminen 
järjestetään seuraavan kerran vasta 
kahden vuoden kuluttua, mutta 
toivottavasti silloin lippukuntalaisia 
on jälleen mukana paraatiosaston 
verran!.
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Eletään enemmän!
Partioviikolla oli omaa ohjelmaa myös 
lippukunnan samoajille ja vaeltajille niin 
Facebookissa kuin Narinkkatorillakin.

Elä enemmän -tapahtuma järjestettiin 
19.4. pääkaupunkiseutulaisille 

samoajille ja vaeltajille. Ensin käytiin 
katsomassa Elokuu-elokuva yhdessä 
partiokavereiden kanssa (PäPan 
kustannuksella!), jonka jälkeen 
päädyttiin Narinkkatorille. Ohjelmassa 
oli muun muassa tanssia, elokuvan 
tekijöiden haastattelu ja näytelmä 
seuraavan piirileirin nimestä. Myös 
tarjoilut oli hoidettu, sillä ilmapallojen 
lisäksi osallistujille jaettiin limua ja 
sipsejä! Tapahtumassa bongattiin 
Vintiöitä, Pörnadoja ja muitakin 
partiotuttuja.

Facebookissa puolestaan villitsi 
”Huivita se mistä tykkäät” 

-kampanja. Ideana oli kiertää 
partiohuivi tykkäämänsä asian 
ympärille, napata siitä kuva, ja linkittää 
kuva Facebookiin. Ainakin Katri, Jori ja 
Henna osallistuivat tempaukseen.
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Niagarat pystyttivät laavunsa tutun kallion päälle Halkolammen rantaan ja 
viettivät metikössä kaksi yötä 20.-22.5.

Laavuredulla tehtiin monia juttuja 
niin sanotusti ”al dente”, eli 

täydellisellä kypsyysasteella. Ilmaus 
taisi alunperin olla Katjan keksimä, 
kun ensimmäisenä iltana väsäsimme 
suklaabanaaneja. Katja opetti meille 
muille suklaabanaaninteon jaloa 
taitoa, ja vaikka lilliputti-niagarat 
(Trine, Aino, Marianna, Nina ja 
Zara) ottivatkin kärsimättöminä 
osa suklaabanaaninsa liian aikaisin 
pois, saivat johtajat nauttia suussa 
sulavista suklaabanaaneista al dente.

Kovin al dente oli myös toisen 
laavumme kaatuminen, kun 

Predatorsit juoksivat Väärälammelta 
Halkolammelle varta vasten 
heittelemään laavujamme kävyillä 
ensimmäisenä iltana. Al denteksi 
voisi kuvailla myös 
Jorin ensiluokkaista 
l a a v u n ko r j a u s t a , 
johon Katja ja 
allekirjoittanut hänet 
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Perunamuusia al dente.

usuttivat poikien kadottua metsään 
seikkailemaan tihutyönsä jälkeen.

Lauantaina oli al dente –suunnistus, 
jossa tytöt pärjäsivät mainiosti. 

Suunnistuksen jälkeen Katri, Aino ja 
Marianna heittivät talviturkkinsa leirin 
jatkuvan al dente -tason vaatimalla 
tyylikkyydellä (”TÄÄ ON KYLMÄÄ!”).

Illalla tehtiin mänttejä, eli käärittiin 
folion sisään kaikkea mahdollista 

ja tökättiin hiillokseen. Me johtajat 

teimme toki linjaa kunnioittaen 
al dente -mäntit. Nuorempi polvi 
sen sijaan otti omansa liian aikaisin 
nuotiosta ja käytti hieman vahvaa 

maustamistyyl iä . . . 
Retken pahimmaksi 
anniksi mainittiinkin 
useaan otteeseen 
mäntit.

Onneksi sentään vaahtokarkit 
olivat al dente, vaikka tästä 

määritelmästä oli kiistelyä, kun Trine 
mutusteli tyytyväisenä nimenomaan 
palaneita vaahtiksia, eikä kauniin 
kullanruskeita. Al denteksi oli siis 
hyväksyttävä myös tämä hieman 
tummempi versio nuotioherkusta.

Sunnuntaina kaikki al dente -niagarat 
suunnistivat kotiin, valmiina uusiin 

seikkailuihin – tietysti al dente.

”Kovin al dente oli 
myös toisen laavun 

kaatuminen.”

Huivitetuksi tuli myös Espan puisto Helsingissä.

Katri ja Henna elivät enemmän muun 
muassa tanssien Narinkkatorilla.
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Sudarit palomiehinä
Sudenpennut pääsivät tutustumaan Vanhankylän seudun vapaapalokuntaan 
aurinkoisena maanantaina 2.5. Ohessa parhaat kuvat tapahtumasta.

Vanhankylän seudun VPK sijaitsee 
osoitteessa Niipperintie 9. 

Palokunnassa on kaksi osastoa: 
hälytysosasto, jossa on 20 jäsentä, ja 
nuoriso-osasto, jossa toimii sekä ’02 
että ’04 aloittaneita nuoria.

Palokunnassa on myös kaksi eri 
yksikköä. Toinen on pieni miehistö-

ja ensivasteyksikkö, toinen suuri 
säiliö- ja sammutusyksikkö, jonka 
kuva on viereisellä sivulla.
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Tommi valmistautuu sammuttamaan 
paloa pukemalla ensin päälle 
asianmukaiset varusteet.

Sammutuspeitteen käyttö on 
hallittava ennen sammuttamiseen 
ryhtymistä.

Näin sammutetaan roskispalo 
oikeaoppisesti!

Paloauto kiinnosti johtajiakin.

Nuoret vpk:laiset esittelivät paloauton 
vempeleitä sudenpennuille.
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Niagarat teki kevätretken Korkeasaareen. 
Minkä eläinten kanssa Aino, Trine, Manna ja 
Riina poseeraavat?

Etsi kuvista eläin
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VASTAUKSET
kuva 1: leijonanpentu, kuva 2: tiikeri, kuva 3: kaneja, kuva 4: leopardi
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Valuma-alue
Kevään kuluessa on kolon Valuma-
alueboksia syötetty kerrankin 
kunnolla. Juorujen lisääntyminen 
kevättä kohti on toisaalta varsin 
luonnollista, sillä kevään retkillä 
tunnetusti sattuu ja tapahtuu. 
Toimitus odottaa jo innolla, millaisia 
kommelluksia kesän leiri-Konkelon 
Valuma-alueelta saakaan lukea!
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Roudalla koettiin todellista NiiNun 
äijäenergiaa: Nuutti ja Antti olivat 

päässeet tappamaan fasaaneja 
Veltsun ja Henkan pidellessä kiinni. 
Kuulemma testosteronin ylimäärän 
voi yhä aistia Luukissa.

Katria ja Joria oli luultu jälleen 
pariksi, tällä kertaa PJ-kurssilla. 

Milloin näitä erehdyksiä ei voi enää 
pitää sattumana?

Sudenpentujen joukossa on 
havaittu kuuluisaa, joukossa 

tiivistynyttä tyhmyyttä. Pesukarhujen 
laumaillassa sudenpentu oli kysellyt: 
”Saanko mä työntää pään tonne 
öljyyn?”

Nuutti oli huhujen mukaan 
loukkaantunut syvästi 

jouduttuaan käyttämään PäPan 
huivia, eikä syyttä: onhan oma NiiNu-
huivimme huiveista parhain!

Anna pöllähti kesken 
se ikka i l i ja johta jaseuvoston 

kololle: ”Ai niin, te kaikki johdatte 
niitä samoajia!” Anna myös 
vihjaisi, että Valuma-alueelle on 
turha juoruilla hänestä, onhan 
hän lehden päätoimittaja. Tähän 
Ninnu, entinen juorutoimittaja ja 
nykyinen seikkailijaluotsi totesi, ettei 
Konkelossa näkynyt hänestäkään 
juoruja vuosikausiin. Rehottaako 
toimituskunnassa sensuuri?

Ta r p o j a j o h t a j a n e u v o s t o s s a 
lippukunnan nörtit vertailivat 

laskimiaan. Myös Leena osallistui 
keskusteluun kertomalla omistavansa 
Casinon laskimen (Casio, toim.huom.), 
johon Jori totesi joutuvansa toisinaan 
itsekin arpomaan tuloksia pitkän 
matikan kokeisiin. Onneksi kumpikaan 
heistä ei ole mukana laskemassa 
lippukunnan vuosibudjettia tai ruokia 
kesäleirille!

Niinun maine EPT:n sählyturnauksen 
ikuisena jumbona tahriutui, sillä 

tänä vuonna saavutimme skabassa 
toisen sijan! Vaan missä olivat LouPan 
pojat...?

Yrjänöissä saatiin nauraa 
loistavan näytelmän lisäksi 

myös juontajaparin lipsahduksille. 
Inkan mukaan Katri ja Jori valittiin 
vuoden 2001 Yrjöksi ja Prinsessaksi, 
ja Roosan voitettua Veeran kisan 
finaalissa, kehotti Miksu yleisöä 
huutamaan: ”Hyvä Veera!” Myös 

Juuliaa taisi vähän väsyttää, sillä hän 
jakoi Sudenpääsoljen Karhunpoikien 
Pihlalle. Hieman epäselväksi jäi, 
tarkoittiko Juulia Karhunpentujen vai 
Ketunpoikien sudenpentua. Onneksi 
solki taisi kuitenkin päätyä oikealle 
sudenpennuille.

Ps. Partioviikon Elä enemmän –
tapahtumassa Narinkkatorilla Katri 

ja Jori olivat äkisti kadonneet ”etsimään 
ilmapalloa” ja viipyneet reissulla 
yllättävän kauan. Toimitukseen 
saapunut kuvamateriaali kuitenkin 
todistaa ilmapallon löytyneen.

Espoon Punanen kisataan 
jälleen syksyllä. Koska 
lippukuntamme on 
järjestämässä kisaa tänä 
vuonna, osallistumme vain 
Valkoiseen sarjaan.

Sarjaan saavat osallistua 4-6 
hengen kisavartiot, joiden 
jäsenten iät ovat 12-14 
vuotta (lasketaan vuoden 
kuluessa täytetyin vuosin). 
Kuitenkin yksi vartion jäsen 
saa olla yli 14-vuotias. Myös 
sarjan ulkopuolella voi kisata, 
mikäli vartio ei aivan täytä 
sarjan ehtoja.

Kisa sopii hyvin partiolaisen 
ensimmäiseksi oikeaksi 
kisaksi. Valkoisen sarjan 
reitin pituus on 10-15km, ja 
rastitehtävät ovat tasoltaan 
melko helppoja.

Kisaan ilmoittaudutaan 
31.8. mennessä, ja jälki-
ilmoittautuminen on 
mahdollista 7.9. asti.
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Onnelannummella

Leiri-
Konkelo

Siellä,
missä sinäkin.

Lue kaikki Leiri-Konkelot, 
Rankisen kuumimmat 

juorut ja muu olennainen 
kesästä Konkelosta 3/11.




