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Espoon Punanen on aivan 
huippu kisa. Se on jaettu iän ja 

sukupuolen mukaan eri sarjoihin, 
joille on tarjolla omia rastitehtäviä. 
Kisa on siis tehty juuri sinua varten, 
ja se tarjoaa jokaiselle jotakin. 
Tänä vuonna Punkkuun osallistui 
lippukunnastamme vain 1,5 vartiota. 
Kuinka tässä näin kävi?

Moni tunnistaa varmasti itsestään 
sen ”Emmä jaksa” -venkoilijan. 

Tässä muutama moneen kertaan 
kuultu perustelu, miksi ei lähtisi 
kisaan, ja useita hyviä syitä miksi 
todellakin lähtisi!

1. ”Mulla on muutakin 
tekemistä”. Jos ei ole tietty menoa, 

joka osuu kisan kanssa päällekäin, 
voit varmasti harrastaa ”muutakin 
tekemistä” joskus muulloin. 
Kaverit kyllä odottavat ja ovat 
varmasti kiinnostuneita kuulemaan 
kokemuksiasi väkerrystehtävistä ja 
yösuunnistuksesta!

2. ”En mä jaksa kantaa 
rinkkaa”. Pakkaa mukaan vain 

tarvittava, jolloin rinkka ei ole niin 
painava.

3. ”En mä tykkää kisata”. 
Jos kisakokemus rajoittuu 

yhteen hieman heikompaan kisaan, 
kannattaa laajentaa näkemystään ja 
edes kokeilla. Tulet yllättymään!

4. ”En mä osaa suunnistaa, 
me vaan eksyttäis”. Kun tulee 

eteen hetki, jolloin vartiolaiset 
lähtevät kisaamaan keskenään, 
voi tilanne jännittää. Kisa on 
kuitenkin turvallinen tapa harjoitella 
suunnistustaitoja, eikä yksikään 
vartio jää kadoksiin metsään. 
Kisassa suunnistamisella on myös 
päämäärä: rasteille pääseminen ja 
rastitehtävien tekeminen!

Jos tuntuu, että yökisa ei (vielä) 
ole juttusi, EPT, PäPa ja oma 

lippukuntamme tarjoavat myös 
päiväkisoja, joissa voi kartuttaa 
kisakokemusta. Kisat tarjoavat 
mieleenpainuvia kokemuksia, joita 
ei vartion omilla retkillä pääse 
kokemaan. Otetaan tavoitteeksi, 
että jokainen vartio käy keväällä 
vähintään yhdessä kisassa, joista 
voit lukea lisää seuraavalta sivulta. 
Nähdään kisassa!

Krista

Kisainto
kateissa

–mitä tehdä?
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Partiolaisille järjestetään monenlaisia taitokisa ympäri vuoden. Kisoissa 
pääsee kokeilemaan oikeasti asioita, joita kololla vasta opetellaan, ja niitä 
järjestetään kaikille. Myös tässä lehdessä on paljon juttuja PT-skaboista.

erilaisia kisoja

Erikoisemmat kisat

Sudenpentujen päiväkisat

Yökisat

Sudenpentuja ilmoittautuu rastille viime syksyn Pinkissä.

Sudenpentujen kisoissa 
partiotaitoja, samoin kuin 

kisaamista itsessäänkin vasta 
harjoitellaan. Reitit ovat lyhyitä ja 
usein kreppinauhoilla merkattuja, 
joten väsymisen tai eksymisen 
vaaraa ei ole. Myös tehtävät ovat 
usein helppoja ja nopeita. Yksi 
esimerkki sudarikisasta on EPT:n 
vuosittain järjestämä Pinkki Lippukunnassamme järjestetään 

vuosittain hiihtäen käytävä 
talvikisa Ahto, kun taas Espoon 
Vihree -kisaan osallistutaan pyörillä. 
Myös Ilvesveikkojen järjestämä 
salapoliisikisa Hiipivä Haamu on jo 
perinne.

Yökisoissa suunnistetaan itse 
erilaisten rastien kautta yörastille, 

missä usein pystytetään oma laavu 

ja tehdään lisää rastitehtäviä. Reitin 
pituus ja tehtävien vaikeustaso 
riippuu kisasta ja sarjasta. EPT 
järjestää joka syksy perinteisen 
Espoon Punanen -kisan, ja 
lippukunnallamme on oma yökisa 
Kiveliö.
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1. Nimi, ikä ja tehtävä lippukunnassa?
2. Mikä on parasta partiossa?
3. Tärkein varuste kämppäretkelle?
4. Mikä on parasta, mitä lumesta voi tehdä?

1. Juulia, 24, johtaa Karhunpennut-
laumaa
2. Yhdessä tekeminen
3. Kamera
4. Pulkkamäki

1. Kimmo, 35, vastaa lippukunnan 
nettisivuista ja varastosta
2. Kaikki!
3. Ei välttämättä tarvitse mitään... 
Makuupussi.
4. Lumilyhty

1. Laura, 19, johtaa Pesukarhut-
laumaa
2. Kivat ja kiltit lapset
3. Villasukat
4. Lumipallo... Tai siis lumisota, 
mikä palloista syntyy!

1. Katja, 16, johtaa Niagarat-
seikkailijajoukkuetta
2. En tiiä... Ihmiset... Ruoka!
3. Perus: makuupussi.
4. Iglu
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Syksyn partiomessu
120 pullaa leivottu, diashow tehty ja dokumenttikamera hankittu. Tekstin-
lukija, kolehdinkerääjät ja raamattujenjakajat on metsästetty ja ohjeistet-
tu. Kello hipoo kahtatoista 12.9. ja Niipperin Nuolihaukkojen perinteinen 
Partiomessu on jälleen alkamassa.

Partiomessu alkoi syksyisenä 
sunnuntaina aivan perinteisellä 

messulla. Jälleen lippukuntalaiset 
olivat saaneet osallistua messun 
tekoon ja sen pitämiseen: Linda 
Lehtinen luki tekstin, Predatorsien 
pojat keräsivät kolehtia ja Otto ja 
Milla Kampasta lukivat esirukouksen, 
joka oli kirjoitettu seikkailijoiden 
ehdotusten pohjalta.

Messu saattoi tuntua 
ylitsepääsemättömän pitkältä 

eturivin kahdeksalle Niagara-
ryhmän seikkailijalle, jotka odottivat 
lupauksenantoaan. Kuten joka 

syksy, uudet seikkailijat antoivat 
seikkailijalupauksensa messun 
jälkeen, lippukunnan lipun edessä, 
johtajan perässä lausuen.

Seikkailijat saivat helpotuksekseen 
suuren jännityksen jälkeen 

mehua ja pullaa sekä katsella 
diashow’ta menneen kevään ja 
kesän kuvista hyvässä seurassa. 
Kuville naureskelun jälkeen olikin 
aika selailla uusinta Konkeloa ja 
tutustua lippukunnan historiikkiin. 
Lopulta oli aika lähteä hyvin mielin 
kotiin. Otetaan uudestaan taas ensi 
vuonna!

Pullat maistuivat messun jälkeen seka partiolaisille että vanhemmille.
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Pörnadot askartelevat 

Pörnadot askartelivat syksyn aluksi 
Nuutin opastuksella itselleen 

mainiot led-lamput. Projektin aikana 
tutuiksi tulivat ainakin jossain määrin 
virtapiirit, juottaminen ja turhauttava 
muoviosien viilaaminen.

Lampuista tehtiin tarkoituksella 
yksinkertaiset. Koteloon on 

asennettu vain pakolliset osat 
eli paristot, kytkin ja itse ledit. 
Elektroniikan askarteluun liittyy 
ainakin alottelijoilla kuitenkin 
monenlaista päänvaivaa.

Loppujen lopuksi kaikkien 
lamppuihin syttyi kaivattu valo 

ja kaikki osat pysyivät jotakuinkin 
paikallaan. Uudet lamput pääsivät 
nikkariensa käsissä tositoimiin Spy-
Gamessa.

Yllä Linda esittelee hyvin toimivaa, 
uutta lamppuaan. Alakuvassa Pinja 
mitä ilmeisimmiksin haluaa näyttää, 
että myös hänen lamppunsa toimii 
moitteettomasti.
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Sudariredulla kaikki olivat ronskisti
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raKetunpojat, Pesukarhut ja Karhunpennut viettivät yhteistä retkeä 5.-6.11. 

Kuusituvalla. Kriittiset Karhunpentujen journalistit tekivät tiukan yhteen-
vedon retken kulusta apunaan/vaivanaan kolme pakollista LAATUSANAA 
per ryhmä.

Kun tulimme sinne ihmettelimme 
missä nukumme.
Näimme talon, joka oli ulkopuolelta 
aika ruma.
Opettelimme lähes kaikkien nimet.
Se paikka jonne tulimme ei ollut 
kauhean VALOISA.
Kun menimme sisään oli ruoka-
aika.

Nukuimme hyvin, mutta herätys oli 
myöhäinen.
Kun olimme nukkuneet menimme 

Lauantai - aamupäivä

Perjantai Ruokalassa oli paljon häslinkiä, 
siispä ruokailu ei ollut järin 
LOISTAVA.
Kun oli nukkuma aika kaikki oli aika 
PIRTEITÄ.

Kaikki retkellä olleet sudenpannut tekivät ruokailuvälineilleen kangaspussit.
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Lauantai  - iltapäivä
Maistelimme ruokia.
Teimme pommeja.
Astesuunnistimme.
Teimme ruokailupussit.
Talo oli KALLIS.
Siellä oli PÖRRÖINEN ruoho.
Siellä oli KUMMALLINEN vessa.

syömään. Ruokana oli muroja.
Kun olimme syöneet lauloimme 
ruokalaulun ja leikimme 
RAUHALLISESTI.
Ulkona oli KAUNIS maisema. Kaikki 
olivat RONSKISTI.

Retkellä oli myös sen verran vapaa-aikaa, että sudaritytöt ehtivät hyvin 
poseerata johtajien kameroille
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Ilvesveikkojen kaupunkituntemus- 
ja salapoliisikisa Hiipivä haamu 
järjestettiin tuttuun tapaan Helsin-
gissämarraskuun ensimmäisenä 
sunnuntaina 6.11. Predatorsien 
Sasu kirjoitti kisasta raportin Kon-
kelolle.
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Tapasimme 7:10 Kalajärven 
bussipysäkillä. Oli kylmä. 

Kun pääsimme bussiin, aloimme 
tehdä ennakkotehtäviä ja 
kaupunkikierrosta. Olimme 
pukeutuneet historia – teeman 
mukaisesti Ford Model T:n 
valmistajiksi. 

Helsingissä menimme Elielille 
ja kävelimme lähtöön. 

Pysäköimme hienon T-Fordimme ja 
odottelimme sisäänpääsyä puolisen 
tuntia. Alkuvideo oli harvinaisen 
tylsä. Lähdöstä menimme X-
Tecin toimitiloihin juomaan kuumaa 
kaakaota. Emme päässeet töihin 
sinne, joten lähdimme etsimään 
seuraavaa rastia. Siellä kuuntelimme 
jonkun toimittajan höpötyksiä 
salaliittoteorioista. Sitten jotkut 
tyypit hyökkäsivät ja menetimme 
muistimme. Sen jälkeen meitä 
haastateltiin ja meistä otettiin hieno 
valokuva.

Lähdimme ratikalla Sibeliuspuistoa 
kohti. Kiersimme puistoa etsien 

rastia ja kävimme katsomassa 
Sibelius-monumenttia. Rasti olikin 
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X-Tecin turvamiehet valvoivat rastien sujuvuutta..

siinä ihan vieressä. Rastilla hipit söivät 
sieniä ja teimme T-Ford sapluunan, 
joka sprayattiin muoviin. Siitä tuli 
aika taiteellinen (eli kauhea sotku). 
Sitten kävelimme Partioasemalle, 
NiiNun omalle rastille, jossa näkyikin 
tuttuja naamoja. Tällä kertaa emme 
päässeet koehenkilöiksi. Ei muka 
saanut syödä hernekeittoa. Sieni.us-
videoita oli siinä aivotoimintajutussa 
liian vähän.

Rastilta menimme Sokoksen 
mäkkiin. Söimme maukkaan, 

täyttävän ja erittäin terveellisen 
aterian. Kanawrap on herkullinen! 
Sen jälkeen kävelimme Old Owl 
Casinolle. Siellä liityimme kasinon 
jäseniksi ja meistä otettiin taas 

valokuva. Pelasimme pelejä, joissa 
kasino huijasi. Onnistuttiin muuten 
pummimaan lisää leikkirahaa, 
jotka me hävisimme. Ei nähty 
hiipparipatsasta. 

Palasimme mäkkiin miettimään 
maalin sijaintia ja törmäsimme 

siellä Katkarapuihin. Vahvin 
veikkauksemme maalin paikaksi oli 
Töölön Lyseo. Kävimme katsomassa, 
oliko maali siellä. Ei ollut. Sitten 
soitimme Jarnon vihjepuhelimeen 
saadaksemme tietää maalin sijainnin. 
Maali olikin ollut tiedossamme, 
mutta emme ajatelleet sen olevan 
maali. Menimme maalin ja teimme 
lopputehtävät. Sitten lähdettiin 
himaan.
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Sillä välin, kun Predators ja muut vartiot 
kisasivat, monet johtajat viettivät päivää rasteilla 
eri puolilla Helsinkiä. Oma lippukuntamme 
järjesti rastin 3, Velenon tutkimuslaboratorion.

Rastimiehenä Hiipparissa

Kisa-aamuna seitsemältä 
Partioasemalle ilmeistyi 

kymmenisen innokasta rastimiestä. 
Ensin käytiin läpi kisan juoni, 
sitten lavastettiin paikka salaiseksi 
tutkimuslaboratorioksi.

Kun lääkärin toimisto ja  
tutkimushuone olivat valmiit, alkoi 

kisaajia ilmestyä 
paikalle. Päivän 
P a m a u k s e s s a , 
Veleno etsi uusi 

Lippukuntalaisia rastimiehinä: turvamies, koehenkilö, hoitaja ja lääkäri.

koehenkilöitä, joten kisaajien oli  
täytettävä lomake, jolla selvitettiin, 
sopisivatko he testeihin.

Päivän aikana yksikään vartio ei 
päässyt kokeisiin, mutta toisinaan 

paikalle saapui  koehenkilöksi sopiva 
lippukuntalainen. Yleensä hänelle ei 
käynyt kovin hyvin.

Raskainta oli toimia ylilääkärinä, 
jonka oli jatkuvasti vastailtava 

kisaajien outoihin kysymyksiin. 
Onneksi X-tecin turvamiehet 
hätyyttelivät uteliaimpia ulos. 

H e l p o i m m a l l a 
taisi päästä 
koomapo t i l a s t a 
esittänyt rastimies.

Hiippari oli mukava tapahtuma 
myös rastimiehen silmin, mutta 

ensi vuonna ainakin allekirjoittaneen 
on pakko päästä jälleen kisaamaan!

”X-tecin turvamiehet 
hätyyttelivät uteliaimpia.”
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Metsässä kaikuu Kilke!
Mikä saa 10 000 huivikaulaa 
kokoontumaan yhdessä keskelle 
suomalaista metsää? SP:n kuudes 
suurleiri Kilke tietenkin!

Parikymmentä niinulaista otti osaa 
suomalaisen partiotoiminnan 

100-vuotisjuhlaan heinä-elokuun 
vaihteessa. Bussi kuljetti leiriläiset 
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H ä m e e n l i n n a n 
suuntaan Evolle. 
Sitä ennen paikalla 
oli jo kilkuteltu muutaman päivän 
ajan rakennusleirillä, joten leiriläiset 
saapuivat keskelle puolivalmista 
leiriä. Jäljellä oli tietysti vielä tärkein, 

Kun 10 000 partiolaista kokoontuu yhteen, tunnelma on tiivis.

savujen rakentaminen.

Koska niinulaisia lähti leirille melko 
vähän, saimme kokea, millaista 

on jakaa savu toisen lippukunnan 
kanssa. Tai oikeastaan toisten, 
sillä savussamme asusti leiriläisiä 
yhteensä kuudesta lippukunnasta! 
Mikäpä sen parempi tapa rakentaa 

ystävyyttä yli 
lippukuntarajojen, 
ja jokainen sai 
varmasti uusia 

partiokavereita.

Kilkkeelle pääsivät osallistumaan 
tarpojaikäiset ja sitä vanhemmat. 

”Savussamme asusti 
leiriläisiä kuudesta 
lippukunnasta!”
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Savumme Tuikun portti oli taidolla väkerretty.

Perinteiset ohjelmalaaksot 
tarjosivat mielekästä tekemistä 
kaikille ikäkausille. Tarjolla oli 
myös perinteinen leirihaikki, joka 
oli nimeltään Aikamoinen Reissu. 
Kaikki suoriutuivat siitäkin kunnialla, 
vaikka hurja ukkosmyrsky osuikin 
juuri haikkiyöksi.

”Kilke – metsässä kaikuu,
meistä se lähtee!

Fiilis – meidät syliinsä
sulkee, taas ja
uudestaan!”

Ruoka valmistettiin savuittain 
kyläkeittiöissä.
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Kaiku-Pinkki
Karhunpennut olivat ensimmäistä kertaa kilpailemassa Pinkissä 3.10. 
Sudenpennut rupesivat itse toimittajiksi ja kirjoittivat jutun kisastaan. 
Kysymykset ovat laatineet Pihla, Jussi ja Oliver, ja niihin vastasivat Jyri, 
Jere, Santeri ja Veera.

Oliko matka liian pitkä?
”Oli, tarvii mönkijän.”
”Ei ollut.”
”Mulle oli ihan sopiva.” Miten tervehdittiin?

”Tervehdittiin kahdella sormella.”

Oliko maasto helppokulkuista?
””Ei ollut, siel oli suota.”
”Oli helppo, kun ei satanut.”

Oliko tehtävät helppoja?
”Ihan helppoja, jotkut oli vähän 
vaikeita.”
”Ne oli ihan helppoja.”

Kuka oli syyllinen?
”Kalle Kalastaja” Mikä tehtävä oli helpoin?

”Pommitus”
”Se heitteli niitä lentäviä juttuja” 
(Lentävät esineet)

Kisassa pääsi tänä vuonna myös tasapainoilemaan ramboradalla.
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Paikalle saapuivat perjantaina 
Sininen Supikoira, Masentunut 

Hirvi, Lentävä Lehmä ja Punainen 
Matias. Viikonlopun ensimmäisenä 
haasteena oli sytyttää takka märillä 
puilla ja vaillinnaisilla sytykkeillä, 
mutta onneksi neuvokkaat inkkarit 
selvisivät siitä kunnialla.

Kun Laahaava Ötökkä, Heiluva 
Kirves ja Vihreä Tonnikala viimein 

suvaitsivat saapua paikalle, saivat 
nälkäiset intiaanit vihdoin ruokaa 
kurnivien vatsojensa täytteeksi. 
Toiset tosin lappoivat sitä kitaansa 
hieman liiankin innokkaasti. VINKKI: 
älä lusikoi suuhusi tonnikalaa ja 
sulatejuustoa ilman leipää, siitä 
tulee paha olo!

Lauantai valkeni lumisissa 
merkeissä ja ohjelmassa oli muun 

muassa inkkaripäähineen valmistusta 
ja jälkien tunnistusta. Illemmalla 
intiaanipäälliköt tekivät hyvin 
läheistä tuttavuutta lumikinosten 
kanssa pikkuinkkarien paistaessa 
makkaraa. Jäisiä varpaita päästiin 
sulattelemaan saunan lämpöön, 
minkä jälkeen vatsat täytettiin letuilla. 
Uni maittoi kaikille varsin hyvin.

Kun kämppä sunnuntaina 
saatiin siivottua, painui 2/3 

intiaanipäälliköistä päiväunille ja 
pikkuintiaanit rakensivat metsään 
intiaaneille sopivan majan. Osa 
intiaaneista olisi mielellään jäänyt 
metsään vielä ainakin yhdeksi 
päiväksi. Seuraavaa kertaa 
odotellessa!

Inkkari-Muumit 
Seikkailijiaryhmä Muumit piti 
kämppäretkensä Dåvarilla 3.-5.12. 
Retkellä askarreltiin, rakenneltiin 
ja muuten vaan peuhattiin 
intiaanihengessä.

Pikkuinkkarit esittelevät majaansa.
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Syksyllä juorut ovat olleet 
lippukunnassamme niin kiven 

alla, että jopa lehden vakituinen 
juorutoimittaja otti ja lähti ulkomaille. 
Toimituksesa odotetaankin jo 
hartaasti hänen paluutaan.

Ulkomaille on lähtenyt myös toinen 
toimituskunnastamme. Sitkeiden 

huhujen mukaan Caronlähtö aiheutti 
niin suurta masennusta kahdessa 
lippukunnan hallituksen jäsenessä, 
että ensi vuonna hallituksessa 
edustaa täysin uusia kasvoja.

Onneksi jopa tälläisena syksynä 
samoajien keskuudessa räiskyy. 

T
e
k
s
ti
 j
a
 k

u
v
a
: 

S
a
ll
a

Joukko Pörnadoja suostui kertomaan 
toimituksellemme kuumimmat 
suhdekuvionsa. Kuulemma Linda 
ja Henkka ovat hulluina toisiinsa. 
Sen sijaan Suvi ja Pinja suorastaan 
taistelevat Joonaksen huomiosta. 
Joonaksen kuitenkin huhutaan 
olevan kiinnostunut Antista... 
Lieneekö toisenkin samoajaryhmän 
kokoontumisissa  yhtä hurjaa 
draamaa?

Joonas kohautti myös 
johtaredulla kuullessaan 

lippukunnan kustantavan johtajien 
virkistysviikonlopun: ”Ai tähänkö 
kaikki sudareiden joulukalenterirahat 
käytetään?”

Toivottavasti ryhmien 
pikkujouluista ja talvileiriltä 

kantautuu toimitukseemme rutkasti 
juoruja!

Ps. Sudareidenkin keskuudessa 
juorutaan. Niina oli pitänyt 

sudenpennuille rastin, jossa oli 
saanut syödä karkkia. Huhun mukaan 
osa sudenpentujen karkeista oli 
kuitenkin päätynyt Niinan omaan 
mahaan!  Toimitus ei ole saanut 
tietoonsa, laittoiko Niina kuvassa 
kädessään olevan karkin suuhunsa 
vai sudareiden maisteltavaksi 
lautaselle...



Kevään 2011 tapahtumia
8.-10.1. Lippukunnan oma talvileiri Jokos
12.2.  Lippukunnan oma talvikisa Ahto
15.2.  Johtajien kevätkokous
19.-23.2. Samoajaleiri Routa
8.-10.4. Samoajien ROK-kurssi
17.4.  Partioparaati Helsingissä
21.4.  Lippukunnan oma partioviikon tapahtuma Yrjänät
toukokuussa partiotaitokisa Törmä (myös yösarja)
  partiotaitokisa Espoon Vihree
  1. vuoden sudareiden päiväretki
  2. vuoden sudareiden laavuretki
  seikkalijoiden Sepeli sekä laavuretket
  tarpojien Majakka sekä laavuretket
6.-12.6. johtajaikäisten oma kesäleiri Vimma
13.-18.6. koko lippukunnan kesäleiri Rankinen

Lisäinfoa tapahtumista seuraa ptkin kevättä, mutta itseä koskevat 
päivämäärät kannattaa laittaa muistiin jo nyt. Konkelo toivottaa kaikille 
lippukuntalaisille hyvää kevään odotusta!
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