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Taas on uusi vuosi ja uusi 
vuosikymmen alkanut. 

Lippukunnan vuosikertomuksista 
selviää, että tänäkin vuonna 
laumojen, joukkueiden, vartioiden 
ja vaeltajien kokouksia tulee 
olemaan reilusti yli kolmesataa, 
retkillä ja leireillä vietetään 
viisikymmentä päivää niin kämpillä 
kuin metsässäkin, ja taitomerkkejä 
suoritetaan jopa kaksikymmentä. 
Hyvä me!

Tänä vuonna partiossa juhlitaan 
tavallistakin enemmän. Kuten 

Konkelon 4/09 pääkirjoituksesta 
selvisi, suomalaiselle partiolle on 
tänä vuonna kertynyt ikää sata 
vuotta. Vuoden varrelle onkin 
ripoteltu melkoisest niin perinteisiä 
kuin uudempiakin partio tapahtuma, 
joista voit lukea lisää seuraavalta 
sivulta.

Vuosi on merkittävä myös oman 
lippukuntamme kannalta, 

sillä toimintamme on jatkunut 
jo kaksikymmentä vuotta. 
Merkkivuoden kunniaksi elokuussa 
järjestetään juhlat kaikille 
lippukunnan jäsenille perheineen. 
Myös pitkään työn alla ollut 
lippukunnan historiikki aiotaan 
julkaista juhlilla. Lippukuntalaiset 
kokoontuvat yhteen myös omalla 
kesäleirillämme Rankisella.

Konkelo ei siis ole muuttumassa 
lippukunnan tapahtumien 

mainoslehdeksi, vaikka kädessäsi 
olevaan numeroon onkin eksynyt 
useampi sivu ilmoituksia. Mainonta 
vain heijastelee sitä, miten paljon 
kaikkea lippukunnassamme 
tapahtuu myös tänä vuonna. Ensi 
vuoden toimintakertomukseen 
voimmekin varmasti ylpeinä merkitä 
yhä enemmän kokouksia, retkiä ja 
taitomerkkejä.

Anna

Koko vuosi 

yhtä juhlaa!
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maassamme jo pyöreät 100 vuotta.  Juhlavuoden kunniaksi järjestetään 
koko maassa erilaisia tapahtumia.

Partion juhlavuosi

Kilke

Skutta ja Kohtaaminen

Avaustempaus

Kaiku

WOOMAL

KoulukampanjaHelmikuun puolivälissä 
järjestettiin koko maassa erilaisia 
partiotapahtumia, joihin myös 
partion ulkopuoliset saivat 
osallistua. Lippukuntamme kutsui 
kaikki mukaan partiotaitokisa 
Ahtoon Pirttimäkeen 13.2.

Huhtikuun lopulla 
pääkaupunkiseudun ja Uusimaan 
partiolaiset kokoontuvat yhteen 
Helsinkiin. Hurjapäisimmäimmät 
pystyttävät leirin Kaisaniemeen 
24.4., muut liittyvät juhlaan 
seuraavana päivänä Yrjönpäivän 
kirkon ja Senaatintorilta lähtevän 
paraatin merkeissä.

Suomen kuudes suurleiri Kilke 
järjestetään 28.7.-5.8. Evolla.

Syyskuussa partio tulee kouluun. 
Kampanjan aikana käydään kouluilla 
kautta maan esittelemässä 
partiotoimintaa.

Sudenpennuille ja seikkalijoille, jotka 
ovat liian nuoria osallistumaan 
Kilkkeelle, järjestetään oma juhla 
joulukuun alussa. Yksipäiväinen 
tapahtuma huipentuu yhteiseen 
illanviettoon.

Suomen ja Senegalin partiolaisten 
välisessä, kolmevuotisessa 
yhteistyöhankkeessa lippukunnissa 
tutustutaan Senegaliin  ja kerätään 
rahaa Senegalissa toteutettavaan 
projektiin.

Lippukuntalaisia paraatissa 2009.



1. Nimi, ikä ja ryhmä?
2. Montako vuotta suomalainen partio täyttää tänä vuonna?
3. Entä kuinka vanha on lippukuntamme?
4. Mitä juhlavuoden tapahtumaa odotat eniten?
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1. Jyri, 13, tarpojavartio Predators
2. Tasan 100!
3. Äh, en mä tiedä... Ehkä 10 
vuotta.
4. Varmaan joku retki. Eikun se 
suurleiri! Mikäs sen nimi nyt 
olikaan...

1. Jori, 17 joulukuuhun asti, 
tarpojavartio Predatorsin johtaja
2. Ett hundra år! (Nu ska vi ha 
den tvåspråkiga tidningen!)
3. Tjugo. Det är jättekul!
4. Givetvis Niinus födelsedag och 
vårt sommarläger Rankinen.

1. Beda, 17, tarpojavartio 
Predatorsin johtaja
2. Voi ei, en mä muista! 102?
3. Eikä, just oli ne jotkut 
teinijuhlat... Onko se jo 20?
4. Suurleiri Kilke on varmasti hieno 
juttu.

1. Juho, 13, tarpojavartio 
Predators
2. Justhan se täytti 100... Oisko 
102?
3. No tota, veikataan vaikka että 
60 vuotta
4.Vaikka ihan partioparaati.
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Pimeänä keskiviikkoiltana 
ryhmä lippukuntamme johtajia 

kokoontui talon nurkalla Espoon 
keskuksessa. Kun kaikki olivat 
ehtineet paikalle, matka jatkui 
parisataa metriä läheiseen 
rakennukseen. Ovesta sisään ja 
rappuset alas. Seisoimme suuressa 
huoneessa, jonka keskellä oli 
pitkä pöytä. Tervetuloa johtajien 
joulusaunaan!

Ohjelmaan kuului perinteiseen 
tapaan puuroa ja saunomista.  

Laulettuaan synttärisankari Jorille 

Puuroa ja 
saunomista
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ensimmäiset nälkäiset kauhoivat 
lautaselleen puuroa samalla toivoen 
löytävänsä siitä myöhemmin 
mantelin. Lippukunnanjohtajan 
suureksi suruksi mantelia ei 
löytänyt hän itse vaan herra Alho. 
Saatavilla oli puuron lisäksi myös 
mm. glögiä ja joulutorttuja.

Rentouduttuaan saunassa 
useimmat viettivät loppuajan 

pöydän ääressä mukavia rupatellen, 
toiset taas eivät jaksaneet 
olla paikoillaan vaan pelasivat 
Twisteriä.

Saunanraikas Salla pärjäsi Twisterissä jopa maha täynnä puuroa.
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siirtolassa 5.-7.3. Teemana oli matka maailman ympäri, ja retkellä tutus-
tuttiinkin monin eri tavoin muihin kulttuureihin.

Perjantaina saavuimme  
kesäsiirtolalle. Illalla oli disko, 

jossa esiintyivät Rihanna (kuvassa 
alla) ja Lady Gaga (kuvassa 
vieressä).

Lauantai aamupäivänä oli Väli- 
ja Etelä-Amerikkaan liittyviä 

tehtäviä. Esimerkiksi Kolumbiassa 
mietittiin salakuljetusta ja 
Argentiinassa tehtiin ja syötiin 
erilaisia ruokia, kuten Mate-
yrttijuomaa.

Etelä-Amerikasta lensimme 
Aasiaan. Siellä yksi tehtävistä oli 

esittää pätkä Bollywood-elokuvaa 
uusilla vuorosanoilla. Illalla oli 
Afrikkalaistyylinen iltanuotio ja 
sauna.

Sunnuntaina aamupäivällä oli 
euroviisut ja muuta Eurooppa-

ohjelmaa.
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Maailmanympärysmatka
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Tammikuun alussa oli jälleen pe-
rinteisen johtajaurheilupäivän aika. 
Kun kerrankin oli kunnolla lunta, 
niin suuntasimme hiihtoretkelle. 
Viisi rohkeaa hiihtäjää, Krista, Sini, 
Hanna, Jomppi ja Ninnu kokoontui-
vat Kalajärven purtsille

Sukset voideltuamme aloitimme 
tekniikka harjoitukset Ninnun 

johdolle, ja harjoitukset sujuivatkin 
varsin mainiosti kaikilta. Lämpöä 
tästä saatuamme olikin hyvä jatkaa 
matkaa Petikon suuntaan. Hurjasta 
laskusta selvittyämme parilla 
pyllähdyksellä pääsimme Luukki-
Petikko-ladulle, joka paljastui isoksi 
baanaksi ja hiihtoseuraa sitten 
riittikin. Hiihdeltyämme sopivan 
matkaa saavuimme hiihtoretken 
kohteena olevalle laavulle. 

Siellä olikin jo tulet valmiina, mutta 
laavulla ollut toinen nuotiopaikka 

houkutteli meidät talvinuotionsy
tytystaitoja testaamaan. Jompin 
tuomista puista nuotio saatiin 
nopeasti syttymään ja pääsimme 
itse asiaan eli eväisiin. Muutama 
kanssatauonpitäjä siinä eväitämme 
kuolaten sitten kyseli matkamme 
pituutta, ja kerrottuamme hurjan 
Kalis - Laavu - Kalis - reittimme, 
saimme hymistelyä osaksemme, 
sillä useampikin teräsmummo tai 
-pappa kertoi olevansa 30 km:n 
lenkillä…

Lunta, savua
ja pyllähdyksiä

Takaisin päin olikin mukava 
hiihtää mahat pullollaan. Matka 

tuntui menevän kovin nopeasti, 
taisi olla alamäkeä kotiin mennessä 
enemmän. Matkalla pääsimme 
ihmettelemään mustaa lintua, joka 
oli möyrinyt yhden kuusen rungon 
ympäristön aivan lumettomaksi. 
Hanna viisastutti meitä jälkeenpäin 
tiedottamalla, että lintukirjan 
mukaan kyseessä oli palokärki. 



Nietos 8-10.1.

”Meidät agenttikoulutukseen 
osallistuvat partiolaiset ja agentit 

Aasi, Gekko, Kobra ja Bulldog oli 
kutsuttu Herra Ykkösen toimesta 
kokoon Kiljavan kellon alle. Hän 
kertoi, että meidän on autettava 
kaikki lukot avaavan avaimen 
suojelussa. Kyseessä oli viikonlopun 
kestävä agenttikoulutus.”
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Lippukunnan oma talvileiri oli tänä 
vuonna Kiljavan Kassulla, jonne 
kokoontui noin 60 lippukuntalais-
tamme kouluttautumaan agenteiksi. 
Seuraavassa jutussa silminnäkijä-
lausuntoja ja viikonlopun uskoma-
ton tarina!

Lauantai

Perjantai

”Aamulla löysimme pöydistä 
raportteja yön varkauksista”

”Vessaan ilmestyi ote Aasin 
päiväkirjasta ja lasioviin oli 

kiinnitetty Gekon mesekeskustelua. 
Muistakin löytyi epäilyttäviä tietoja 
pitkin päivää. Erityisen hämärältä 
vaikutti Bulldogin salainen 
tapaaminen.”

”Illalla agentit olivat vihaisia 
toisilleen ja syyttelivät toisiaan. 

En tiennyt, kuka vaikutti eniten 
syylliseltä.”

Aa m u p a l a n 
jälkeen saimme 

ratkoa mm. 
tulitikkuarvoitusta. 
Kun arvoitukset oli 
ratkaistu, lähdimme 
t e s t a a m a a n 

”Olimme juuri 
m e n o s s a 

nukkumaan, kun 
meidät kutsuttiin 
ava imennäyttöön. 
Yhtäkkiä valot 
pimenivät ja 
valvontakamerat lakkasivat 
toimimasta. Kun valot syttyivät, 
avain oli kadonnut!”

Traagisesti päättyvän illan aikana 
agenttikoulutus oli alkanut 

agenttien pitämillä rasteilla. Kaksi 
rastia testasivat agenttikokelaiden 
älyllisiä taitoja salakielien parissa. 
Niitä seurasi rosvon kiinniotto. 
Fyysistä kuntoa koeteltiin myös 
ramboradalla. Vakoilutaitoja 
testattiin rastilla, jossa bongasimme 
puista agenttien nimiä. Koska 
agentit tarvitsevat myös unta, 

avaimen esittelyn jälkeen mentiin 
nukkumaan.

taitojamme kahdelle rastille. 
Rasteilla muistelimme esimerkiksi 
solmuja ja hädässä olevien 
pulkanlaskijoiden auttamista.

Mahtavan lounaskeiton jälkeen 
oli yhteensä vielä kolme rastia, 

laiturilla, järvellä ja saarella. Järven 
pilkkirei’istä ilmeisesti huutelivat 
jonkinmoiset seireenit, koska 
niiden houkutus osoittautui toisille 
agenttikokelaille ylivoimaiseksi.

Vapaa-ajan ja agenttisaunan 
aikana oli luvassa pelailua, 

”Yhtäkkiä valot 
pimenivät ja 
v a l v o n t a k a m e r a t 
lakkasivat toimimasta. 
Avain oli kadonnut!”
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Sunnuntai

”En olisi ikinä uskonut, että hän 
oli syyllinen.”

”Kuulustelu oli tiukkaa, kaikki 
agentit Herra Ykköstä lukuun 

ottamatta olivat epäiltyinä. Eivätkä 
syyttä.”

”Onneksi avain löytyi ja syyllinen 
saatiin kiinni. Kuulin että hän 

katui tekoaan syvästi myöhemmin, 
ja hyvä niin!”

Sunnuntain aamu kului 
lipunnoston ja aamupalan 

jälkeen ikakausiryhmissä. Me 

tarpojat pääsimme kokeilemaan 
selviytymistaitojamme rakentamalla 
metsään upeat hätämajoitteet 
kuusenhavuista, sisalista ja riu’uista. 
Kun johtajat olivat niihin tyytyväisiä, 
purimme ne, ja lähdimme takaisin 
sisälle lämmittelemään.

Ennen lounasta koimme jännittäviä 
hetkiä. Kokoonnuimme kaikki 

ruokasaliin ja Herra Ykkönen 
ilmoitti, että seuraavaksi vuorossa 

ja myös huiviin kiinnitettäviä 
agenttikortteja väsäiltiin. Poikien 
saunavuoron aikana tytöt 
lauleskelivat pianon ääressä 
partiolauluja, ja huhun mukaan 
lippukunnan tytöistä löytyykin 
aikamoisia kultakurkkuja!

Ilta huipentui spektaakkelimaiseen 
James Bond -iltanuotioon, jolla 

muun muassa syötiin appelsiineja 
pikavauhtiin. Tässä puuhassa 
voiton vei Arttu 
se i kka i l i j o i s ta . 
Muut ikäkaudet 
saivat tyytyä 
k a r v a a s e e n 
tappioon tämän 
huippuhotk i jan 
edessä! Aku ja Niko-Petteri 
antoivat lupaukset ja lopuksi 
tietysti myös juostiin vielä kiinni 
rosvoja. Herkullisen sekasalaatin 
ja kääretortun jälkeen agentit 
pääsivät jälleen iltasadun kera 
nukkumaan.

on agenttien 
k u u l u s t e l u . 
Ens immä i senä 
Kobra, tuo ilkeänä 
ja niljakkaana 
pidetty agentti 
joutui istumaan 

kuulustelupöytään. Hänestä 
oli löydetty etsintäkuulutus 
pankkiryöstöstä! Niin epäilyttävältä 
kun kaikki vaikuttikin, Kobra oli ollut 
vain peitetehtävässä.

Yksi kerrallaan vyyhti selvisi: raju 
Bulldog olikin sopinut salaisen 

tapaamisensa mummonsa kanssa, 
Gekko oli vain syyttä leveillyt 
tietokonetaidoillaan: oikeasti hän 
ei osannut edes pelata pasianssia 
tietokoneellaan! Viimeiseksi jäi Aasi, 
joka yritti vielä paeta avaimen 
kanssa, mutta jäi satimeen.

Kun koko porukka sai huokaista 
helpotuksesta ja syyllinen oli 

saatu kiinni, söimme lounaan, 
siivosimme, pakkasimme ja lopulta 
seisoimmekin jo pihalla rinkat 
bussissa. Ja ei kun kotiin, nyt 
tosin huomattavasti valmiimpina 
agentteina kuin ennen koulutusta!

”Kokoonnuimme kaikki 
ruokasaliin, ja Herra 
Ykkönen ilmoitti, että 
seuraavaksi vuorossa on 
agenttien kuulustelu.”



11

Viime syksynä johtajat kokoontuivat syömään, kouluttautumaan 
ja tekemään hallituspapereita olympialaisten merkeissä. Konkelon 
urheilutoimittaja Katja Kanootti raportoi tapahtumapaikalta -kuvien 
kanssa.

Olympialaiset Luukissa

Luukkiin kokoontui 
neljän maan (Saksa, USA, 
Kiina, Somalia) edustajat 
kilpailemaan hyvässä 
o l y m p i a h e n g e s s ä . 
E n s i m m ä i n e n 
tehtävä oli valmistaa 
edustuspaidat. Kuvassa 
Kiinan joukkueen 
edustaja Salla 
viimeistelee paitaansa.

A v a j a i s e t 
sujuivat hienosti. 
Olympiatuli saatiin 
syttymään ja USA:
n Antti edusti 
p e r i n t e i s e e n 
tapaan lippuun 
käär iytyneenä . 
Avajaisten jälkeen 
kisattiin vielä 
ensimmäinen laji, 
yösuunnistus.
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O m a a 
j o u k k u e t t a 
kannustettiin 
k i i h k e ä s t i 
laiturilta käsin.

Lauantaina ensimmäinen laji oli melonta, jossa kisailijoita hyväili Luukin 
järvellä kirpakka syysaurinko, joka kirvoitti kilpailijat tiukkaakin tiukempaan 
kilpailuun. 

Asiaan kuului 
myös hyvät 
pullat ja muutkin 
ruuat. Kisaajien 
tankkaus sujui 
hyvin ja energiaa 
riitti urheiluun.
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Viimeinen lehdistötilaisuus alkamassa. 
Kilpailijat kaikkensa antaneina 
jaksoivat kuitenkin vastata toimittajan 
kysymyksiin ja lähettää terveiset 
omalla kielellä kotimaahan.

Lauantai-iltana vietettiin päättäjäisiä, 
joissa kilpailtiin viimeisenä lajina ollut 
rytminen kilpavoimistelu. Kuvassa 
USA:n taidonnäyte.

Ennen päivällistä 
käytiin tiukin 
skaba, kun lajina 
oli raahaus. 
Ottelut hieman 
venyivät ja 
jokainen joukkue 
antoi kaikkensa. 
Voiton lopulta vei 
Kiina onnistuneen 
massakautensa 
ansiosta.
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Sudenpennut Korvenkolkalla
Pesukarhuilla ja Ketunpojilla oli 
20-21.11 yhteinen kämppäretki 
Korviksella. Retken teemana oli 
Ankkalinna.

Kokoonnuimme Niipperin koululla 
kello 17.30. Sieltä lähdimme 

retkelle, siis kohti Korvenkolkkaa. 
Matka oli pitkä, ja kun olimme perillä 
meidän piti kulkea iso ylämäki.

Ensin meille esiteltiin vessat, 
jotka haisivat tosi pahoilta! 

Muuten majoituimme mukavasti. 
Sen jälkeen leikittiin ulkona kivoja 
leikkejä ja oli heijastinrata. Ennen 
sitä oltiin vielä leikkiä nimeltä 
Ottaisin matkalle mukaan Kriden, 
Ainon ja itseni.

Heijastinradan jälkeen menimme 
sisään. Sisällä iltanuotiolla 

olimme Aku Ankka- aiheisia leikkejä 
ja lauloimme kivoja lauluja. Iltapalaksi 
oli makaronisalaattia, leipää ja 
mehua. Sitten mentiin panemaan 
makuualusta ja makuupussi ja 
mentiin nukkumaan. Yö oli pimeä ja 
tuli vessahätä. 

Seuraavana päivänä teimme Mikki 
Hiiri- retkimerkit ja leikittiin 

ulkona suunnistusleikkejä. Se oli 
hauskaa. Sitten syötiin viimeisen 
kerran, ruoaksi oli spagettia. Syötiin 
myös karkkia. Sitten lähdimme 
kotiin. Retki oli kiva!”
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Testaa itsesi:

Ympyröi parhaiten itseesi sopiva vaihtoehto ja katso 
testin tulokset ja toimintaohjeet Valuma-alueen 
lopusta.

1. Monta vuotta partio täyttää 
Suomessa tänä vuonna?
a) 100 vuotta.
b) 80 vuotta.
c) 20 vuotta.

2. Oletko ilmoittautunut 
Kilkkeelle?
a) Tietysti! Kilke on paras tapa 
viettää kesäloman loppua, ja 
haluan siitä itselleni uuden hienon 
partiokokemuksen!
b) En ole, koska sen päällä oli 
muuta menoa. Olisin tietysti 
halunnut mukaan.
c) Mikä Kilke?

3. Entä Rankiselle?
a) Totta kai, oman lippukunnan 
leiriä ei voita mikään.
b) Ikävä kyllä en pääse.
c) ...Rankinen?

4. Aiotko juhlavuoden kunniaksi 
olla entistä enemmän mukana 
partiotoiminnassa?
a) Kyllä, olen jo ilmoittautunut 
kaikkiin tapahtumiin, ja olen 
ollut läsnä lähes jokaisessa 
kokoontumisessa!
b) Yritän aina käydä 
kokoontumisissa ja lähteä ainakin 
muutamalle retkelle.
c) En, merkkivuosi ei juurikaan 
vaikuta partiotoimintaani.

5. Pidätkö koulussa partiohuivia 
partioviikolla?
a) Kyllä, eikä sekään ihan riitä. 
Saatan jopa laittaa partiopaidan ja 
–vyön!
b) Ehkä muutamana päivänä.
c) Enpä taida.

6. Kerrotko kavereillesikin 
partiojuttujasi?
a) Joka redun jälkeen kerron kaikki 
hauskat kommellukset.
b) Silloin tällöin juttelen 
partiokavereiden kanssa 
koulussa menneen viikonlopun 
tapahtumista.
c) En juuri koskaan.

7. Mikä on paras tapa viettää 
viikonloppu?
a) Metsässä tietysti, tai muuten 
partioporukassa.
b) Partiossa on usein hauskaa, 
mutta kotiviikonloppu voi joskus 
olla parempikin.
c) Kotona tietokoneella istuen.

8. Tiedätkö mikä on Kaiku?
a) Sudenpennuille ja seikkailijoille 
joulukuussa järjestettävä 
päivätapahtuma.
b) Joku sudareiden juttu 
muistaakseni...
c) Ei mitään hajua, ehkä liittyy 
jotenkin partioon?
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Valuma-alue
Tarpojaryhmä KamPassa ovat 

tunteet pinnassa. Nietoksella 
kampalaiset olivat alkaneet 
pelata totuutta ja tehtävää 
nukkumaan menon aikoihin. Timo 
sai tehtäväkseen pussata Miksua 
poskelle. Miksu oli mennyt heti 
portaat ylös Timon sängyn luo, 
missä Timo odotti ja nauroi. Miksu 
ojensi poskeaan ja Timo antoi 
pusun. Sen jälkeen Miksu on vain 
hihitellyt, jos asiasta mainitsee…

Lisäksi toimitus on saanut 
haltuunsa kirjeen, jossa 

mm. kerrotaan, että Timo on 
tunnustanut rakkautensa Hillalle, 
Jarno on Leenan unelmien mies ja 
Leena Jarnon unelmien tyttö, sekä 
kerrotaan paljastuksia Timon, Hillan 
ja heidän ex-luokkalaisensa Juliuksen 
välisestä kolmiodraamasta. Kirjoitus 
myös mainitsee Timon olevan 
salamipoju! Mahtavatko nämä jutut 
pitää paikkansa, vai ovatko ne vain 
jonkun nimettömän lippukuntaisen 
mielikuvitusta?

Muumien johtaja Antti herättää 
keskustelua erityisesti 

seikkailijoissa. Pupu oli eräässä 
vartsuillassa todennut: ”Antilla on 
pidemmät karvat kuin Sallalla.” 
Toisessakin juorussa on kyse 
Antin karvoista: Antti roikkuu 
sanomalehtilätkän toisessa päässä 
ja Salla toisessa päässä. Antilta 

kysytään, mitä hän tekee, ja 
vastaus kuuluu: ”Mä oon koira ja 
talutan Sallaa. EIKU.” Tähän Noora 
kommentoi: ”Antti on koira, kun se 
on karvaisempi!”

Nietoksella Jomppi ohjeisti 
keittiötä siivoavia poikia: 

”Menkää toi mäki alas ja kyllä te 
näette sen sit.” Jostain syystä 
poikia ei sitten vähän aikaan 
näkynytkään… Nietoksella ajatukset 
pyörivät myös kadonneen avaimen 
jäljillä. Kun joku oli käytävällä 
hakemassa puukkoa takkinsa 
taskusta, kauempaa kuului tytön 
sanomana: ”Sen on pakko olla 



18

K
o
o
n
n
u
t:
 N

in
n
u

K
u
v
a
: 
K
o
n
k
e
lo

n
 a

rk
is
totäällä jossain!” Poika: ”Mitä te 

teette?!” Tytöt: ”Ei mitään!” Poika: 
”Te taidatte etsiä sitä avainta?” 
Tytöt: ”Ei, ei me ollenkaan. Ne 
tyhmät pojat, ne…” Myöhemmin 
poika kuulee tyttöjen puheen: ”Se, 
se, se.. Se poika ei sais olla siellä.”

Vasta sihteerin toimessa 
aloittaneen päätoimittajan 

pää alkaa ilmeisesti pehmetä. 
Kuten Konkelon 4/09 hallitusta 
esittelevästä jutusta huomattiin, 
edes hän ei ole aivan selvillä 
hallituksen jäsenistä: Riinan (lpkja) 
sijaan nelossivulle olikin loikannut 
Caro kuvineen kaikkineen, vaikkei 
hän edes asettunut ehdolle tämän 
vuoden jäsenten vaaliin. Lisäksi 
monilla lehden toimituskunnan 
jäsenillä on ongelmia helpoissakin 
laskuissa: jo kolmen toimittajan 
mielestä kädessäsi oleva Konkelo 
1/10 jo on tämän vuoden toinen 
ilmestynyt. Toivottavasti lehden 
toimitukseen saataisiin pian myös 
uusia kirjoittajia, jottei lehden teko 
karkaisi käsistä aivan täysin. 

Hallituksen paperisotapäivän 
muonittaja Katri oli hieman 

yliarvioinut ruoan tarpeen. 
Kanasalaatin määrästä päätellen 
hän oli odottanut saapuvaksi 
useampaa kymmentä henkeä, kun 
todellinen osallistujamäärä oli kuusi. 
Krista sen sijaan unohti täysin 
osallistua koko kokoukseen, vaikka 
hallituspapereiden tekeminen on 
tunnetusti varsin kiinnostavaa. 
Lippukuntamme hallinto on siis 
osaavissa käsissä!

Eniten a-vastauksia: Hieno juttu, 
olet jo aivan juhlafiiliksissä! 

Osallistut todennäköisesti niin 
Rankiselle ja paraatiin kuin 
Kilkkeelle tai Kaikuunkin. Pidä 
tuo asenne vuoden loppuun asti, 
ja monet tapahtumat varmasti 
palkitsevat sinut uusilla ystävillä 
ja hyvillä muistoilla! Muistathan 
kuitenkin, ettei partio ole aivan 
koko elämä - edes juhlavuonna.

Eniten b-vastauksia: Juhlavuosi 
on selkeänä mielessäsi, mikä 

on hienoa. Nyt jos koskaan 
kannattaa kuitenkin antaa 
mennä täysillä ja käyttää sinua 
varten järjestetyt tapahtumat 
hyödyksesi. Ota juhlavuodesta 
kaikki irti, ja pakkaa mukaasi 
NiiNun synttäreille astioiden 
lisäksi vähintäänkin säkillinen 
kunnon juhlamieltä.!

Eniten c-vastauksia: 
Viimeistään nyt olisi aika 

herätä juhlatunnelmiin. Kohta 
huomaat, että kaikki tapahtumat 
ovat jo menneet, ja sitten on 
jo liian myöhäistä. Kun toimit 
ripeästi, ehdit vielä mukaan 
syksyn tapahtumiin, kuten 
lippukunnan synttärijuhliin, 
kisoihin, retkille ja sudenpennut 
ja seikkailijat vielä Kaikuunkin. 
Ole siis nopea, niin ehdit vielä 
nauttia tästä ainutlaatuisesta 
tilaisuudesta!

Sudarisivun pisteytys





Niipperin Nuolihaukat ryNiipperin Nuolihaukat ryNiipperin Nuolihaukat ry

1/10




