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Syksyn ja sen myötä kaikenlaisten 
työ- ja koulukiireiden taas tultua 

on loistava aika kääriytyä hetkeksi 
sohvannurkkaan kaakaomuki 
kädessä ja muistella mennyttä kesää. 
Lojuitko helleaallon tainnuttamana 
kotipihan lastenaltaassa vai 
niistitkö kenties mustaa räkää 
Kilkkeellä? Juhlitko lippukunnan 20-
vuotissynttäreitä tai etsitkö Janea 
kymmenennellä Rankisella?

Minun kesääni kuului paljon 
partiota. Kahden edellä 

mainitun leirin ohella osallistuin 
vaeltajaryhmämme purjehdukseen, 
josta voit lukea sivuilta 7-9. Ennen 
kesää purjehdus kuului pitkähköön 
”tätä haluan kokeilla” -asioiden 
listaani. Lista pitenee aika ajoin, 
mutta arjen kiireiden tahi yleisen 
saamattomuuden painaessa päälle 
sitä tulee valitettavan harvoin 
lyhennettyä. Juuri tähän oma 
vaeltajaporukka (ja paatin omistava 
Jorin isä) on mitä mainioin apu. 
Ilman partioharrastustakin olisin 

tänä kesänä VOINUT purjehtia 
–tai kokeilla batiikkivärjäystä tai 
mutapainia tai kokata soppatykillä 
– mutta mitä todennäköisimmin en 
olisi koskaan saanut aikaiseksi tai 
edes keksinyt yrittää.

Kuluvan partiovuoden aikana 
sampo ei tule ostamaan 

joukkueellenne ponia, eikä 
kämppäretkelle vuokrata siirrettävää 
huvipuistoa, ja välillä tehdään 
ihan vain solmuja tai siivotaan 
koloa. Silti jokainen teistä pääsee 
halutessaan lyhentämään ”tätä 
haluan kokeilla” -listaansa tai jopa 
kokeilemaan jotain supersiistiä, 
josta ei ole keksinyt edes haaveilla. 
Pysykää siis aktiivisina, rohkeina 
ja ennakkoluulottomina, niin saatte 
vielä muistella tätä syksyä ja talvea 
vastaavalla lämmöllä kuin viime 
kesää!

Henna

Tätä
haluan 

kokeilla!
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Partioviikkoa juhlittiin tänä vuonna 
19.-25.4. Erilaista partiohenkistä 
ohjelmaa järjestettiin ympäri 
Suomea, ja meilläkin juhlittiin niin 
oman lippukunnan kuin piirinkin 
voimin.

Partioviikko

Yrjänät
ParaatiLippukunnan perinteistä partioviikon 

juhlaa vietettin kololla  keskiviikkona. 
Ohjelmassa oli perinteiseen tapaanj 
Nooran, lippukunnanjohtajamme 
puhe, vauhdikas kisa, näytelmä 
Pyhästä Yrjöstä, prinsessasta 
ja lohikäärmeestä sekä vuoden 
Prinsessan ja Yrjön valinta.

Sunnuntaina lippukuntalaiset 
suuntasivat Senaatintorille. Caro, 
Katri ja Jori saivat toisen luokan 
Mannerheim-soljet ansiomerkkien 
jaossa, ja itse paraatissa lippukunnan 
huudot kaikuivat kovempaa kuin 
kenenkään muun -tietenkin.

Katri ja Caro saavat ansiomerkit paitaansa Tuomiokirkon portailla.

Skutta
Lauantaista sunnuntaihin leireiltiin 
Helsingin keskustassa. Partiolaiset 
pystyttivät telttansa Kaisaniemen 
puistoon, leirin iltanuotiolla raikui 
laulu.
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1. Nimi ja ikä
2. Mikä on parasta kesässä?
3. Koitko kesäleirillä jotain uutta ja jos, niin mitä?
4. Mitä odotat vielä syksyltä?

1. Pinja, 15 vuotta
2. Jätski ja kaverit
3. Johdin… ja me tehtiin munkkeja!
4. Hauskoja hetkiä (”Skootterin 
hyytymistä keskellä 90 asteen 
ylämäkeä” —Joonas Kurki ”Se ei 
hyydy ikinä” —Pinja)

1. Anmari, 12 vuotta (toim. huom. 
täyttää joulukuussa, muttei uskonut 
lehden pääsevän painoon ennen 
sitä)
2. Lämpö
3. Joo… mutta en muista mitä
4. Halloweenia, juhlia ja bileitä

1. Roosa K., 12 vuotta
2. Uiminen ja Aurinko
3. En ollut siellä
4. (pitkä hiljaisuus) Tähtitaivasta!

1. Roosa V., 12 vuotta
2. Uiminen
3. En ollut niillä
4. Lunta!

1. Linda, 15 vuotta
2. Jäätelö ja että on lämmintä
3. En ollut siellä.
4. Johtajaredua ja kämppistä
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Halkolammen parkkipaikalle 
päästyämme jaoimme jokaiselle 

jonkin yhteisen tavaran kannettavaksi 
oman kokoisen ja painoisen rinkan 
lisäksi. Matka lammen päähän 
sujui rivakasti, vaikka ensimmäisen 
10 metrin päästä kuului jo tuttu 
lausahdus: ”Onko vielä pitkä matka?” 
Perillä oliluvassa kahden laavun 
pystytys, jonka jälkeen täyttimme 
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m a h a m m e 
makaronilla ja 
tonnikalalla. Sitten 
syöminen jatkuikin 
karkeilla.

Tauon jälkeen 
oli vuorossa  

teoriaa siitä, 
miten luonnossa voi määrittää 
pohjoisen, jos kompassi on jäänyt 
kotiin tai kadonnut. Luennon jälkeen 
rakastettiin lähimmäistä, etsittiin 
Eevaa Aatamille ja kosittiin Iinestä. 
Eikä mennyt kauaakaan, kun saimme 
jo kokea luonnon mahdin sateen 
ja ukkosen muodossa. Tämä ei 
onneksi haitannut yhtään reippaita 
sudenpentujamme, vaan leikki jatkui 
sateesta huolimatta.

Kuudelta laitoimme ruoaksi 
nuudeleita, kanaa ja vihanneksia, 

josta tuli älyttömän hyvää. Arvioimme 
kuitenkin sudenpentujen mahojen 

tilavuuden väärin ja ruokaa jäi tosi 
paljon yli. Onneksi katoksessa oli 
ruokailemassa muutama pariskunta, 
joilla oli koiria mukanaan. Pian 
ylimääräisestä ruoasta ei ollut 
enää tietoakaan, ja saimme monta 
karvaista ystävää, jotka katsoivat 
meitä loppuretken ajan ihan eri 
tavalla. Ensi kerralla otetaan 
ehdottomasti itsekin koira mukaan, 

kun lähdetään 
retkelle!

Il t a oh j e lmana 
oli luvassa 

teen keittämistä 
kuusenkerk is tä 
ja apiloista, joka 
sujui kuivissa 

olosuhteissa sateen viimein 
tauottua hetkeksi. Mietimme myös, 
mitä tuli tarvitsee palaakseen, 
ja miten nuotion voi sytyttää. 
Lisäksi veistimme hienoja kiehisiä. 
Iltapalaksi oli nakkeja ja lihapullia 
-vaahtokarkkeja unohtamatta! 
Lauloimme kaikki kivat laulut, 
mitä löysimme OEK:sta ja viimein 
pääsimme pitkän päivän päätteeksi 
lämpimiin makuupusseihimme 
nukkumaan ennen kuin sade taas 
alkoi.

Yö sujui kaikilla varsin hyvin. Tosin 
tyttöjen laavussa oli aamuyöllää 

Pesukarhujen laavuredu

”Pian ylimääräisestä 
ruoasta ei ollut enää 
tietoakaan, ja saimme 
monta karvaista ystävää. 
Ensi kerralla otetaan  
itsekin koira mukaan, kun 
lähdetään retkelle!”

Kokoonnuimme 22.5. Niipperin koulun parkkipaikalle aamukymmeneltä 
jokainen enemmän tai vähemmän jännittyneenä (vanhemmat mukaan 
lukien). Olihan sentään edessä ensimmäinen laavuretki!
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pieniä ongelmia etanoiden, 
muurahaisten, hämähäkkien ja 
itikoiden kanssa. Pari tyttöä oli nähnyt 
yöllä myös jonkin 
koiran kokoisen 
ja isohäntäisen 
otuksen juoksevan 
laavun edestä!

Aamulla täytimme 
v a t s a m m e 

s u k l a i s e l l a 
aamupuurolla, jonka jälkeen 
paikkasimme tavaramme ja 
laavumme, ja lähdimme  viimeisten 
leikkien jälkeen kävelemään 
takaisin parkkipaikalle. Kaikki 

retkelle lähteneet Pesukarhut 
selvisivät takaisin kotiin muutamaa 
hyttysenpistoa ja märkää sukkaa 

sekä monta 
uutta kokemusta 
rikkaampina!

Ei se niin kamalaa 
o l l u t k a a n , 

vai mitä Riina, 
Marianna, Manna, 
Riikka, Miku, Pia, 

”Yö sujui kaikilla varsin 
hyvin. Tosin tyttöjen 
laavussa oli aamuyöllä 
pieniä ongelmia 
etanoiden, muurahaisten, 
hämähäkkien ja itikoiden 
kanssa.”

Trine, Aino ja vanhemmat?

Oman kokoiset rinkat ja muuta 
kannettavaa sudenpennuile..
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Perjantai

Lippukunnan vaeltajaryhmä Vintiöt päätti 
suorittaa vaeltajien purjehdusaktiviteetin 
heinäkuun 16.-17.7. Tässä parhaita paloja 
toimituksen käsiinsä saamasta lokikirjasta.

19:53

00:15

Nopeus 6,18 solmua tunnissa. Katri 
ohjaa, mutta eiköhän me ehjinä 
perille päästä kuitenkin. Ilta-aurinko 
ja tuulennopeus 5,9 m/s.
-Caro

21:48
Rantauduimme puolisen tuntia 
sitten Ängeslandet-saaren 
rantaan. Kaikki on sujunut oikein 
mallikkaasti, ja kaikki pääsivät 
kokeilemaan ohjaamista (paitsi 
Jorin isä, jonka kokemus ei ollut 
riittävä kyseiseen puuhaan). Tänään 
on bongattu ainakin merimetso, 
haahka, laulujoutsen, kalatiira, 
valkoposkihanhi, silkkiuikku, 
meriharakka (Katrin löytö!) ja kasa 
lokkeja. Kokit ovat jo täydessä 
työn touhussa. Kohta saadaan 
sekasalaattia, NAM!
-Henna 

Olemme syöneet tukevan 
sekasalaatti-iltapalan ja tutkineet 
ympäristöä. Lillumme nyt täällä 
kannen alla ja juttelemme 
partiohommia. Pikkuhiljaa jo 
porukka nuutuu, kohta tutimaan.
-Katri 

00:35
(Solmut 0) 

02:19
Voi pieneeet hyytyykät, voi pieenet 
hyytyykät lailalailalailai <3
-Liisa

Vähän väsyttää… Katrilla kuulemma 
kesti 20 min kirjoittaa edellinen. Nii 
ja hyttyset on ihania (:
-Liisa

Katri keskittyy ohjaamaan, muut 
poseeraamaan kameralle.
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Lauantai

11:45

10:07
Heräsin jo kahdeksalta ja menin 
rantaan istumaan, nauttimaan 
kesästä ja lukemaan kirjaa. Odotin 
melkein 1½ tuntia, kunnes muutkin 
nousivat. Aamu-uinnilla käytiin.
-Caro

16:50

14:40

13:00

12:15

Saavutamme ruotsalaisalusta 
tasaisesti, ja kohta on aika 
nostaa pääkallolippu. Suuri ja 
pelottava Porkkalanselkäkin on 
kohta voitettu, eikä lounaskaan 
noussut ylös isommista aallokoista 
huolimatta. Nopeus 6,55 solmua 
länteen, tuulennopeus 5,8 m/s.
-Henna
Kuvitus by Liisa ja Henna. Huomioi 
ammattimainen  perspektiivin 
käyttö.

”Kameli vai jeeppi?” ja muita 
arvoituksia on yritetty ratkaista ja 
siinä myös onnistuttu. Purjehduksen 
aikana jokainen on saanut toisen 
identiteetinkin. Jag heter Anna, 
Henna heter Lehtikuja, Jori är Erik  
och Liisas namn är Cecil. Men 
Katri… hon har inget  namn, alltså 
heter hon Ingen. Mutta mistä nämä 
nimet?
-Caro

Nopeus 6,3 solmua
Tunnin luovimisen jälkeen yritämme 
saada kiinni meidät ohittaneen 
ruotsalaisaluksen. Kapteeni ohjaa 
henkilökohtaisesti.
-Jori

Purjehdimme autopilotti päällä. 
Jäävuorien uhka on taas 
todellinen.
-Henna

Purjeet vielä alhaalla puksutellaan 
eteenpäin nopeudella 3,6 solmua 
itään. Sivusta tuulee 5,6 m/s. 
Jorin isä on nyt päästetty ruoriin, 
joten jäävuoreen törmäämistä ei 
enää tarvitse pelätä. Tyhjensimme 
huussin!! Näimme tällaisen (lohi?-
)kalan.
-Henna

20:46
Tyrskyt on voitettu ja rantautuminen 
onnistuneesti hoidettu. Tulimme 
seitsemän aikoihin, joten olemme jo 
ehtineet tutustua pinkkiin huussiin 
ja saunaan. Kohta vuorossa 
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Sunnuntai

12:50

Porkkalanselkä on ylitetty. Matkalla 
näkemämme Silja Line –risteilijäkin 
pakeni huimaa miehistöämme. Katri 
tekee kevyttä välipalaa nälkäiselle 
miehistölle. Nopeus 5,9 solmua, 
tuulta 4,4 m/s.
-Jori

22:25
Paikallaan tyynellä säällä. Saunat ja 
safkat hoidettu. Katri tiskaa, muu 
miehistö enemmän tai vähemmän 
väsyneitä. Nukkumaanmenoaika 
lähestyy. Aamulla lähtö 0600.
-Jori

22:30
Ruotsalaiset merirosvot 
hyökkäsivät, miehistö nousi 
kapinaan, katosimme Bermudan 

6:15
Matkalla jälleen n. 5-tuntisten unien 
jälkeen (toisin kuin edellisenä yönä, 
hyttysiä piisasi korvissa). Ajelemme 
moottorilla tuulta vastaan. Nopeus 
3,7 solmua, tuulta 4,5 m/s.
-Henna

9:40

12:15
Solmut 6,1
NamNam suklaata! Ruoat on syöty 
paitsi nakit unohtui kiehumaan…  
Kortisoni levitetty paisuneisiin 
hyttysenpuremiin. Meno ihan jepa.  
Aurinko ei paista mutta kylmä ei 
ole. Nakkia poskeen. 
-Liisa
Nii ja kahen yön nukkumissaldo 
4h. Ihanaa jee (toim huom. Tekstin 
lopusta ei oikein saanut selvää)

Kohta perillä. Nopeus 4,08 solmua 
tunnissa. Maata  jo näkyvissä. 
Hiiohoi!
-Caro

myöhäinen päivällinen: juustopastaa 
ja kinkkuu! Rannassa jälleen paljon 
muitakin veneitä ja tietysti tuttu 
pieni koiruli!
-Katri
(…Ja kaksi ihanaa pumin näköistä 
pulia.) (toim. huom. ???)
-Henna

kolmioon, haaksirikkouduimme, 
korjasimme laivan, perustimme 
siirtokunnan, hinasimme merirosvot 
kölin ali ja makasimme penkillä 
edellisen merkinnän jälkeen.
-Henna

Maata näkyvissä!
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Caro, Katri ja Jori kokivat leirin 
viimeiset hetket purkuleirillä 31.7.-
2.8.

Johtajaredulla...
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Lippukunnan täyttäessä tänä 
vuonna 20 vuotta, pidettiin 9.-
13.6. lippukunnan kymmenes oma 
kesäleiri Rankinen. Leiri pidettiin 
Lahden Nuorisopalveluiden 
leirialueella Sysmässä. Leirialue 
oli Päijänne-järven rannalla, 
joten rohkeimmat pääsivät 
useaan otteeseen pulikoimaan.  
Leiriohjelmassa meillä oli 
monipuolista toimintaa viidakko-
teeman ympärillä. Konkelo kokosi 
otteita leiripäiväkirjasta.

Lähdimme Rankiselle bussilla 
ja matkalla katsoimme 

Leijonakuninkaan. Sen ansiosta 
matka meni nopeasti. Kun tulimme 
perille nostimme lipun, leikimme 
kivoja leikkejä ja söimme superhyvää 
kanajutskaa. Sen jälkeen kun loput 
mahasta oli täytetty karkilla, aloimme 
pystyttää puolijoukkuetelttoja. Teltan 
pystyttäminen oli hauskaa. Kun 
urakka oli valmis, mentiin uimaan. 
Vesi oli kylmää, mutta silti melkein 
kaikki menivät uimaan. Ennen 
päivällistä löysimme myös Tarzanin 
kirjoittamia etsintäkuulutuksia 
Janesta.

Päivällisen jälkeen oli Rankisen 
avajaiset. Siellä lauloimme ja 

autoimme Tarzania etsimään Janea. 
Leikittiin myös kivaa elefanttileikkiä. 
Iltapalalla söimme piirakoita ja 
munavoita. Luulimme menevämme 

ViidakkoRankinen
”Hakuna Matata - ei huolen häivää, leiri oli huoleton”

nukkumaan, mutta yhtäkkiä meidät 
tultiin herättämään tehtävää varten. 
Meidän piti etsiä dinosauruksia 
silmät sidottuina. Sen jälkeen luimme 
iltasatua ja nukahdimme. Loppuyön 
nukuimme makeasti, kunnes 
heräsimme outoon mölyyn…

Aamulla heräsimme kun Jarno oli 
”kaatamassa” moottorisahalla 

puita ja Jori huusi: ”Puu kaatuu, 
herätys!” Vaihdoimme vaatteet ja 
menimme syömään aamupalaa. 
Sen jälkeen oli lipunnosto, josta 
Tarpojat lähtivät haikille ja sudarit 
sekä seikkailijat menivät kiertämään 
luonnonsuojelurasteja. Meidän 
ryhmään kuului Sanni, Manna, Kaisu, 

Torstai

Keskiviikko

Sudarit: Marianna, Kasper, Aleksi, 
Tommi, Trine, Sanni

Caro esittelee muovia.
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Lipunnoston jälkeen meille 
ilmoitettiin, että tarpojat lähtevät 

haikille. Tungimme tarpeelliset (ja 
vähän myös epätarpeelliset) tavarat 
mukaan ja niin sitä mentiin.. Kun 
katsoimme karttaa, ykkösrasti oli 
kymmenen kilometrin päässä, 
vaikka Katri sanoi vain viiden 
(vertauskuvannollinen lause). Pari 
kertaa piti katsoa karttaa, kun Timo 
omisti sen ja  lopuksi pääsimme 
isolle tielle, mistä löysimme perille. 
Sen jälkeen teimme tienposkessa 
hernesoppaa, Timolle ei riittänyt 
sillä yksi annos kaatui maahan. 

Ruuan jälkeen suuntasimme 
kakkosrastille, jolla lepäsimme 

hiukan ja sitten jatkoimme matkaa 
kohti yö-rastia. Se sijaitsi Päijänteen 
Beach:lla. Meitä odotti siellä Katri ja 
Predatorsit. Seuraavaksi Timo päätti 
laittaa Hillan, Niilon ja Aten uimaan 
ja kastui siinä samalla itsekin. Vähän 
ajan kuluttua samoajat saapuivat 
kanooteilla, joilla me tarpojatkin 
saimme leikkiä. Melomisen 
tiimellyksessä Joona ja Timo kaatuivat 

Perjantai

Aamupäivä vierähti enemmän ja 
vähemmän väsyneiden , mutta 

onnellisten haikkilaisten palaillessa 
leiriin. Sudarit kävivät samalla 
päiväretkellä johtajiensa kera. 
Lounaan jälkeen kaikki leiriläiset 
saunoivat megatyylikkäässä 
telttasaunassamme, itse oli 
saunottamassa seikkailija ja 
tarpojatyttöjä. Saunan kanssa 

Elias, Niko ja johtajana oli Mira. 
Yhdellä rastilla piti saada tulipaloa 
varten sammutusvettä pesusienien 
avulla. Se oli kivoin rasti vaikkakin 
Sanni ja Kaisu kastuivat. Meillä meni 
kaikki rastit tosi hyvin. Yhdellä rastilla 
piti pelastaa uhanalaisia eläimiä, 
koskematta naruun joka laukaisisi 
hälytyksen. Rastikierroksen jälkeen 
menimme syömään.

kanooteilla ja kastuivat täysin. Illan 
lähestyessä seikkailijatkin saapuivat 
paikalle. Samoajat pystyttivät 
laavumme. Söimme iltapalan ja 
valmistauduimme yöpuulle. Aamulla 
pakkasimme, söimme ja lähdimme 
takaisin leiriin. Käytännössä koko 
haikki ei ollut muuta kuin hengailua.

Sudarit: Manna ja Kaisu

Tarpojat: Timo J, Milla, Otto, Hilla, 
Sani, Joona

Eero paistaa lettuja tyylillä.
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samaan aikaan pyöri toimintapisteitä, 
joissa mm. askarreltiin hienoja 
soittimia ja tunnistettiin kasveja 
sekä pelattiin twisteriä ja muita 
pelejä. Larppis teki innoissaan 
soitinpisteessä hienon sadeputken, 
mutta unohti laittaa siemeniä sen 
sisälle. Jorpan pitämällä upealla 
vaijeriradallakin vain yksi leiriläinen 
mäjähti päin puuta. 

Illalla Noora alias Mussupupu piti 
rannassa loistavan iltanuotion, 

jossa opimme muun muassa että 
pierun ilmoittaja on pierun isä! 
Leiriläisten hiljaisuuden jälkeen leirin 
vaeltajilla eli allekirjoittaneen ohella 
Jorilla, Carolla, Katrilla ja Lauralla 
oli ihka omaa ohjelmaa. Ensiksi 
valmistimme rannan nuotiopaikalla 
lettuja ja söimme niitä. Samalla kävi 
vilkas keskustelu yhteisöllisyydestä, 
partion luonteesta ja eri 

vuosikymmenten nuorisokulttuurista 
yhdessä lettuja kuolaamaan 
tulleiden samoajien  ja läskiringistä 
nuorison sekaan soluttautuneen 
Veltsun kanssa. Lettujen jälkeen 
piirtelimme vaeltajaporukalla 
ihmissuhdekaaviota ihmisistä, 
jotka tällä hetkellä vaikuttavat 
elämäämme. Rajanveto mukaan 
otettavien ja poisjätettävien nimien 
välillä oli hankalaa, mutta aktiviteetin 
oli mielenkiintoinen. Mahtavaa, 
että meillekin oli ohjelmaa.Minun 
könytessä lopulta nukkumaan osa 
porukasta lähti vielä saunaan. Hieno 
päivä oli!

Vaeltaja: Henna

Tarpojapojat keksivät rannalla paljon 
auringonottoa mielekkäämpää 
tekemistä. Timo ja Niilo olivat  lähes 
kaulaansa myöten hiekassa.
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Woomal-Lauantai

Sunnuntai

Sunnuntaiaamupäivä meni 
nopeasti leiriä purkaessa. Kiirehän 

siinä meinasi tulla, jotta saatiin 
leiri siistiksi ennen kun bussimme 
oli määrä lähteä. Kahden paikkeilla 
bussi lähti takaisin Espooseen 
ja mahtava huoltojoukkomme 
Jarno, Jori ja Salla jäivät vielä 
pakkailemaan autoa ja tekemään 
viimeisen tarkastuksen leiripaikasta. 
Bussimatka meni monella nukkuen 
ja ne ketkä hereillä pysyivät, 
katsoivat luontodokumenttia. 
Tällainen oli leiri tällä kertaa, kiitos 
kaikille hienosta kokemuksesta!

Aamupäivästä olimme 
Senegalilaisia perheitä. 

Keräsimme rahaa työtehtävien 
avulla, ja osa pääsi kouluun 
opiskelemaan. Työtehtävinä meillä 
oli mm. vanhojen pyöränkumien 
pesua sekä vedenhakua kaivosta. 
Torilla Mira ja Noora ostivat 
käsitöitä ja muita palveluja, ja 
näin perheet saivat lisää rahaa. 
Lounaaksi söimme kuskusrisottoa 

Senegalilaiseen tapaan. Iltapäivällä 
saatiin ommella Woomal-merkit 
partiopaitoihin, värjättiin kankaita 
batiikkivärjäyksellä, askarreltiin 
kierrätysmateriaaleista upeita koruja, 
opeteltiin Senegalissa puhuttavaa 
wolof-kieltä sekä harjoiteltiin veden 
kantoa pään päällä. Lopuksi otettiin 
perheiden kesken vedenkantokisa. 
Timo oli kaikkien mielestä paras, 
mutta hänen perheensä ei voittanut. 
Timolla oli ihan märkä paita kisan 
jälkeen. Päivälliseksi syötiin 
kalakeittoa, ja illalla oli mahtavat 
senegalilaiset päättäjäiset. Tarzan 
löysi vihdoin Janen. Jane ei 
ollutkaan ihan Tarzanin antamien 
tuntomerkkien näköinen, Janen pitkät 
hulmuavat hiukset oli kadonneet, 
Jane oli käynyt kampaajalla! Hyvä 
leiri oli, kiitos siitä!

”Woomal on Suomen ja Senegalin 
partiolaisten kolmevuotinen 

kumppanuushanke. Hankkeen 
myötä kerätään varoja Senegalissa 
toteutettavaa kestävää kehitystä 
varten.” -www.partio.fi/woomal 

Leirinjohtaja Riina

Sudarit: Marianna, Aino ja Riina

Yhteistä ohjelmaa seurataan 
tarkkaavaisesti
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Hei me siivotaan!

- Muista imuroida – myös sohvat! 
(imurin säiliö kannattaa tyhjentää, 
jos tuntuu ettei imutehoa ole 
tarpeeksi) 
- Imuroinnin jälkeen luututaan 
lattiat 
- Vessat täytyy myös muistaa pestä: 
pönttö, lavuaari ja lattia, lisäksi 
käsipyyhkeen voi vaihtaa, jos se on 
jo liian käytetty. (vessojen pesu on 
sudaripoikien lempisiivouspuuhaa 
– ihan oikeasti!)
- Roskiksien tyhjennys – muista 
tarkistaa myös keittiön bioroskis 
(hyvä keino muistella taas 
mitenkä -Mattojen tamppaaminen 
(säävarauksella: sateella ei 
suositeltavaa. Eikä myöskään silloin 
kun matontamppaustelineet on 
ympyröinyt puolitoista metrinen 
lumivaippa. Vaihtoehtoisesti: 

Kolon siivoaminen kuuluu kaikille ja 
siivousvuorot on jaettu ryhmittäin 
jokaiselle viikolle. Jokainen ryhmä 
pääsee siivoamaan yleensä kaksi 
kertaa toimintakauden aikana. 
Ketunpojat siivosivat myös koloa 
omalla vuorollaan viime keväänä. 
Ketunpoikien mielestä koloa on 
tärkeää siivota, jotta ei olisi niin 
likaista ja kolo pysyisi paremmin 
siistinä. Osalle ketunpojista 
siivoaminen ei ole se kaikkein 
mieluisin puuha, mutta joidenkin 
mielestä taas voisimme siivota 
paljon useammin! Ketunpojat 
laativat muistilistan siitä, mitä 
kololla olisi oman siivousvuoron 
aikana muistettava tehdä. 

ravistele matot.)
- Pöytien, peilien ja erinäköisten 
tasojen pyyhkiminen pölyistä, 
sormenjäljistä ym. tahrasista
- Murkut ovat olleet taas 
liikenteessä, joten keittiöönkin 
voi tehdä tupatarkastuksen: onko 
kaikki tavarat omalla paikallaan, 
pöytätasot puhtaat ja kaapit 
järjestyksessä?  
- Lisäksi myös yhteisiä kaappeja 
voi siivota/järjestellä, erityisesti 
kynälaatikoita 
- Löytötavarat eteisessä kannattaa 
käydä läpi ja laittaa samalla 
parempaan järjestykseen (jos 
sieltä vaikka löytyisi se kesäleirillä 
kadotettu paita)

Siivousintoa kaikille!

Topi, hanskat, rätti ja pönttö.
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Testi:  Mikä 
kesäleiri 
sopii sinulle 
parhaiten?

1. Kuinka pitkä kesäleiri on 
parhaimmillaan?
a)Sellaiset 5-7 päivää, ei mielellään 
yli viikkoa. Kesällä on niin paljon 
muutakin tekemistä!
b)Vähän yli viikko on hyvä. Siinä 
ajassa pääsee kunnolla tunnelmaan, 
mutta ei ehdi tulla liikaa koti-
ikävä.
c)Kymmenen päivää on ehdoton 
minimi! Pitää päästä kunnolla irti 
arkirutiineista.

2. Kuinka pitkä kesäleiri on 
parhaimmillaan?
a)Sekasalaattia ja sitä kanariisiä, ja 
Ilen kanakeittoa!
b)Vaikkapa nakkikeittoa ja 
ruisleipää. Ei niitä samoja, joita 
on joka retkellä, mutta jotain 
suhteellisen tuttua kuitenkin.
c)Jotain tosi erikoista, jota en ole 
aiemmin maistanut. En ainakaan 
mitään perinteistä leiriruokaa.

3. Keiden kanssa haluat leireillä?
a)Oman lippukunnan ja tuttujen 
partiokavereiden kanssa — 
mieluummin syvennän vanhoja 
kaverisuhteita kuin tutustun uusiin 
tyyppeihin.
b)Parasta on, jos ohjelmissa ja 
savun ulkopuolella tapaa uusia 

tuttavuuksia, mutta nukkua ja syödä 
saa tutussa porukassa.
c)Ulkomaalaisten ja ennalta 
tuntemattomien partiolaisten 
kanssa! Mitä vähemmän tunnen 
leiriltä väkeä valmiiksi, sitä 
enemmän saan uusia kavereita.

4. Kuinka paljon väkeä leirillä on 
hyvä olla?
a)Muutaman kymmenen hengen 
leiri on toimivin ja tunnelmallisin. 
Ei tarvitse jonottaa ohjelmiin tai 
pelätä eksyvänsä väkijoukkoon.
b)Useamman sadan tai jokusen 
tuhannen hengen leiri on paras. Uusia 
tuttavuuksia ja suurleiritunnelmaa 
löytyy, mutta leiri on kooltaan vielä 
toimiva.
c)Mitä enemmän porukkaa, sitä 
parempi. Mikään ei voita sitä 
fiilistä, kun 20 000 partiolaista 
hoilaa leirilaulua yhdessä.

5. Mikä näistä partioihanteista on 
suosikkisi?
a)Rakastaa luontoa ja suojella 
ympäristöä.
b)Tuntea vastuunsa ja tarttua 
toimeen.
c)Rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Testituloksesi löydät sivulta 18.
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Telkkä    useita pareja
Sinisorsa   -”-
Haapana   -”- 
Kyhmyjoutsen   1
Tavi    2 paria
Silkkiuikku   pari(ttelivat)
Kalalokki   kymmeniä
Töyhtöhyyppä   ainakin 3
Taivaanvuohi   pari
Sepelkyyhky   1
Uuttukyyhky   1
Varis    useita
Naakka    parvi, n. 10
Västäräkki   1

Keltavästäräkki  1 koiras, lauloi
Talitiainen   useita
Sinitiainen   -”-
Mustarastas   vain ääni
Pajusirkku   useita pareja
Peippo    vain ääni
Pajulintu   useita, lauloi
Tiltaltti    -”-
Ruokokerttunen  useita, vain ääni
Hernekerttu   ainakin 2
Nuolihaukka   3 kpl, niipperiläinen 
alalaji

Aika: 9.5.2010, klo 9-10.30

Paikka: Pitkäjärven lintutorni, Vantaa

Säätila: +8°C, pilvistä ja välillä tihkusadetta

Tarkennukset:Havainnot:

Jori, Henna ja Katri bongaamassa.
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Jos sait eniten a-vastauksia,
NiiNun ikioma lippukuntaleiri 
Rankinen on sinun juttusi. Sinua 
lykästi, sillä pääset nauttimaan 
Rankisen tunnelmista taas niinkin 
pian kuin ensi kesänä!

Mikäli ympyröit eniten b:tä,
sinulle sopii parhaiten kotimainen 
suurleiri. Juuri sinun leirisi voisi olla 
Kilkkeen kokoisen Finnjamboreen 
ohella piirileiri (kuten vuoden 2008 
Aihki) tai EPT:n Väiski-leiri. Harmi 
kyllä taidat joutua odottamaan 

Tulokset sudarisivun
testiin:

Pyrkikää pääsäntöisesti jättämään ja ottamaan

ei taloyhtiöiden parkkipaikoilla. Kiitos.
partiolaiset kyytiin Yläjuoksulla (kartassa soikiolla),

   Tiedote autojen 
pysäköinnistä kolon   
    läheisyydessä

vuoden 2013 Väiskiä päästäksesi 
tällaiselle leirille muiden niinulaisten 
kanssa. Osallistu odotellessa 
muille kesäleireille, viihdyt takuulla 
niilläkin!

Jos vastauksesi olivat lähinnä c:tä,
sopii maailmanjamboree tai muu 
ulkomainen leiri sinulle kuin nenä 
päähän. Jos olet täyttänyt 14 
ennen ensi kesää, kannattaa 
harkita osallistumista Ruotsin 
jamboreelle 27.7.—7.8.2011. Mikäli 
ikä ei vielä riitä kansainväliseen 
partiomatkailuun, älä murehdi — 
hyvää kannattaa odottaa!



Valuma-alue
Rankisella Eerolla meni sanat 

useampaan kertaan sekaisin. 
Ensin järvessä killunut kanisteri 
(ponttooni/poiju) muuttui 
tamppooniksi. “Antti hei mitä toi 
tamppooni tekee tuolla järvessä?” 
“MITÄ?” Tämän jälkeen Eero 
sekoitti henkat ja ankat keskenään. 
“Söisköhän noi henkat noita 
karjalanpiirakoita?” 

Kevään aikana kiersi huhuja, että 
eräs tyttö Pörnado ja eräs poika 

Pörnado olisivat usein vartsuillan 
jälkeen jääneet hengailemaan kolon 
viereiselle leikkipaikalle, totta vai 
tarua? Ovatko he vain kavereita 
vai onko ihastumisia tapahtunut 
puolin ja toisin?

Kilkkeelläkään partioromansseilta 
ei vältytty. Huhun mukaan eräs 

tyttöjohtaja oli bongattu öisellä 
kävelyretkellä, mutta mahdollisesta 
seuralaisesta ei ole kantautunut 
tietoa toimitukseen. Katria ja 
Joria puolestaan oltiin luultu leirin 
viimeisiin päiviin asti pariksi!

Vintiöiden huussi-innostus 
on herättänyt ihmetystä 

jo vaeltajissa itsessäänkin. 
Purjehduksella Henna oli halunnut 
välttämättä tyhjentää ensimmäisen 
yöpymissaaren ulkohuussin, ja 
maininta toisen yöpaikan pinkistä 
huussista oli päätynyt jopa 
lokikirjaan ja sitä kautta Konkeloon 
asti. Huhun mukaan purjehduksella 

oli myös innostuttu puhumaan 
toista kotimaista jopa niin paljon, 
että osa johtajista oli saada uudet 
partionimet... Ainakin osa lokikirjan 
levottomuuksista selittyneen 
onneksi liian vähillä yöunilla.

Ps. Toimitukseen saapuneen 
kuvamateriaalin perusteella Jori 

on ollut vaeltajien purjehduksella 
epäilyttävän kiinnostunut yleisesti 
teinityttöjen lukemiseksi luokitellun 
Twilight-kirjan juonenkäänteistä. 
Onko aihetta huolestua, vai 
jäikö kirjan lukeminen vain 
kokeiluasteelle?
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Erikoispitkä reportaasi Rankisesta

Vintiöt purjehtimassa

Ketunpoikien vinkit syyssiivoukseen

Pesukarhujen laavuretki




