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jäivät tienvarteen etsimään 
Prismaan vievää latua. 
Fantsu Aino ja himmeä Kat-
ja huollattivat sillä välin 
suksensa vauhtikuntoon. 
Helposti kaatuva Paula tu-
tustui kumparelaskijoiden 
tekniikkaan. Iltatoimet hoi-
tuivat taas totuttuun ta-
paan. Välillä saatiin nauttia 
myös karhumaisen Sannan 
pianonsoitosta. 
 
Sunnuntaiaamuna pakka-
nen oli jäädyttänyt bussin 

kiinni pihamaahan. Matkaan 
päästiin kuitenkin. Isopäi-
sen Kaarinan, muodokkaan 
Millan ja muodottoman Mer-
sun hiihtolenkki sai vauhtia 
Rukashopista. Vielä viimei-
set laskut ja hiihtelyt enne 
kuin tuli aika sanoa hyvästit 
nilkkimäiselle Rukalle. Maa-
nantaina bussin nokka 
kääntyy kohti limaisen ete-
län lämpöä. 
 
Maija + muut 

Nyt on käynnissä lippukun-
tamerkin suunnittelukilpai-
lu. Merkistä tulee taito-
merkkityyppinen hihamerk-
ki sudenpennuille ja vartio-
ikäisille. 

Tee ehdotus/piirrä näke-
myksesi merkistä ja toimita 
Askolle 15.5.2002 mennes-
sä. Voittajalle luvassa pal-
kinto.  

Lippukuntamerkin  
suunnittelukilpailu  

Kyynärön Kiertäjien  
Vanhempainyhdistys ry  
 
Tulossa myyntiin kesäteatterilip-
puja Pyynikille. Näytös elokuussa. 

 
 
Tiedustelut:  
Puheenjohtaja: Miikka Lintusaari puh 3670 596 / 040-5580190  
Sihteeri: Pentti Laurikainen puh 3672 856 / 040-5198496  
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H uhtikuun 23. päivänä partio-
laiset juhlivat 300-luvulla Israelissa elä-
neen suojeluspyhimys Pyhän Yrjänän 
muistopäivää. Lordi Baden-Powell asetti 
Pyhän Yrjänän jokaisen partiolaisen esiku-
vaksi Partiopojan kirjassa.  
 
Nykyajan cyber-partiolainen voisikin sy-
ventyä hetkeksi ja miettiä ritarilaista joh-
dettuja partioihanteita, entistä partiolakia, 
joita on partiolupauksessa luvannut pyrkiä 
elämässään noudattamaan. 
 
Partioaatteen perustana on kasvattaa nuo-
rista tervehenkisiä kansalaisia. Partiotun-
nus ”Ole valmis” kertoo tärkeän ohjeen. 
Partiolaisen tärkein tehtävä on olla valmis 
palvelemaan.  
 
Nykyisin lähes välineurheilulta vaikutta-
vassa partiotoiminnassa voisimme ottaa 
mallia Yrjänästä, joka heikoin varustein 
hyökkää lohikäärmeen kimppuun pelas-
taakseen vieraan kaupungin. Palvellak-
seen.  

Pääkirjoitus 
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Maijan päiväkirjasta 
Keskiviikkoiltana alkoi ok-
settavien Kyynärön Kiertäji-
en johtajahuollon pääsiäis-
matka. Kahdeksalta hyvä 
bussi starttasi Sääksjärven 
seurakuntatalolta. Mukaan 
oli loikannut myös parhaita 
Ilvestyttöjä, valoisia Näsin-
tyttöjä sekä liekehtiviä kor-
piklaanilaisia. Kuskina toimi 
helposti höylättävä Taisto ja 
hänen toisina silminään ke-
vytkenkäinen Tuula. Matkan 
tunnelma oli alusta lähtien 
rennonletkeä rinneuskotta-
van Askon toimiessa lau-
manjohtajana. Bussissa oli 
uninen tunnelma paitsi kar-
vaisella Tuurella, joka ei 
nukkunut silmällistäkään. 
Oulussa kyytiin poimittiin 
vielä liukas Japi ja nihkeä 
Maija. Perille päästyä majoi-
tuttiin. Kaunis Satu ja iso 
Suvi saivat petipaikat Su-
denkuopasta.  
Aamiaisen jälkeen päästiin 
itse asiaan. Kurkiojan perhe 
lähti kauhean Mikon ja jäi-
sen Raijan johdolla ladulle. 
Nopea Hanna ja tampio Mi-
ka hiihtivät kuin vanhat te-
kijät. Rinteessä lumi pöllysi, 
kun ärsyttävä Katja, säihky-
vä Katja ja tomera Kirsi te-
kivät tiukkoja käännöksiä. 
 
Illalla majapaikkaan palasi 

väsynyt ja nälkäinen jouk-
ko. Ainakin tulehtunut Jesse 
ja kihara Lauri jaksoivat silti 
todistetusti pelata vielä pin-
gistä alakerrassa. Sikahy-
vän saunan jälkeen tuli 
Nukkumatti. 
 
Toisena päivänä lipsuva Vil-
le lisäsi rinneuskottavuut-
taan sarvikampauksella. 
Rinteessä auringosta saivat 
nauttia myös hiuksianostat-
tava Kalle ja sähköinen 
Paiste. Mm. jäykkä Heikki ja 
litteä Eeva kävivät huiput-
tamassa Valtavaaran. Mör-
kömäiselle Tanjalle maistui-
vat eväät Vuosselin kodas-
sa. 
 
Päivällisen ja saunan jäl-
keen maitomainen Emmi 
harjoitteli silmäpujoksen te-
koa. Illalla hiljennyttiin vie-
lä iltahartauteen, jonka oli-
vat järjestäneet hurja Kivis-
tön Jenni, juhlakuntoinen 
Iina, veikeä Kurkiojan Jenni 
ja hupaisa Mökö. 
 
Lauantaiaamuna aurinko jäi 
pilven taakse lymyilemään, 
mutta se ei kuluneen Ville, 
ulokerikkaan Vesan ja in-
nokkaan Petrin menoa hai-
tannut. Kiltti Anni, rämisevä 
Maria ja partiomainen Paula 
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KyKin perinteinen 
vapputori 

 
♦ Vapputavaraa... 
♦ Paikanpäällä täytetyt kaasu-

pallot 
 
Sääksjärven Osuuspankin edessä  

27.4. – 1.5.2002 

pi polvi hiihteli Rukan moni-
puolisissa latumaastoissa ja 
nuorempi riehui rinteissä. 
Kaikkein hienointa oli aurin-
koisina päivinä sekä ladulla 
että rinteessäkin, ja muuta-
mana iltana vertailtiin jopa 
rusketustakin. Jos sitä oli. 
Iltaisin oli aina mahdolli-
suus päästä saunomaan ja 
ruoka oli tosi hyvää koko 
viikon. Ilman Soivion leiri-
keskuksen pelejä olisi aina-
kin meillä ollut hiljaisia ilto-
ja, kun sen sijaan nyt saim-
me huutaa hulluina tiukois-
sa Alias- skaboissa, joita 
viimeisinä iltoina käytiin. 
 
Pitkäperjantaina KyKiläisistä 
koostuva ohjelmaryhmä piti 
pienimuotoisen vesperin ja 
myös viimeisenä iltana pi-
dettiin yhteinen iltaohjelma. 
Jokainen huone oli valmis-
tanut ohjelmaa ja illan 
päätteeksi oli kyllä vatsa- ja 

kasvolihakset kipeinä pal-
josta nauramisesta. Varsin-
kin nuorisokielisanaselitys 
jäi mainioine ”Miten Ville 
voi istua kynttilässä”- kom-
menttien ansiosta mieleen.  
 
Kun maanantaina ajelimme 
koko päivän takaisin ete-
lään, niin huomasimme, et-
tä tänne olikin jo tullut ke-
vät oikein kunnolla. Jo Pih-
tiputaallakin oli hirmuisen 
lämmin, kun lounaan jäl-
keen söimme mehujäätä 
huoltiksen auringonpaistei-
sella  takapihalla. Paluu-
matka sujuikin paljon kivut-
tomammin autobingoa pela-
tessa, josta varmasti kaikki 
saivat ainakin yhden palkin-
topussin. 
 
KII-TOS MATKASTA 
SE- OLI- KIVA! 
                                                                      
T: nauru- ja normaalit Iltyt 
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Perjantai 
Saavuimme Leiripappilaan 
kello 15.00. Me (isoset) 
otimme vastaan ilmoittau-
tumisia ja kun kaikki oli il-
moittanut alettiin pystyttä-
mään telttoja. Kun kaikki oli 
pystyttänyt teltat, menim-
me leirin avaukseen ja nos-
tettiin lippu salkoon. Siitä 
menimme suoraan päivälli-
selle. Heti päivällisen me + 
siirtyvät aloimme suunnitte-
lemaan leirikastetta. Leiri-
kaste alkoi kello 18.15. Kun 
kaikki olivat saaneet leiri-
kasteen oli jo lipunlaskun ja 
iltapalan aika. Iltapalan jäl-
keen oli takkailta ja hiljai-
suus kello 22.30. 
 
Lauantai 
Herätys oli aamulla kello 
8.00. Useimmat olivat väsy-
neitä. Jopa yhdessä teltassa 
kaikki nukkuivat kello 8.30 
asti kunnes Verneri meni 
herättämään heidät. 8.30 
oli lipunnosto ja aamupala. 
Aamupalan jälkeen kaikki 
sudenpennut menivät sii-
voamaan telttoja ja, kun 
kaikki teltat oli siivottu niin 
alkoi telttatarkastus, jonka 
me hoidimme. Telttatarkas-

tuksen jälkeen menimme 
askartelemaan. Kun kaikilla 
oli askartelutyö valmis oli 
lounas. Lounaan jälkeen me 
+ siirtyvät menimme suun-
nittelemaan maastokisaa. 
Maastokisa alkoi n. 13.00. 
Kun kaikki oli suorittanut 
maastokisan lähdimme 
Himminkotoon. Himminko-
dossa lauloimme ja pais-
toimme makkaraa. Himmin-
kodosta me menimme suo-
raan uimaan. Uimaan meni 
n. ½ sudenpennuista muut 
meni mustaamiestä. Kun 
kaikki halukkaat olivat ui-
neet lähdimme leirille syö-
mään maistuvaa ruokaa. 
Ruokailun jälkeen suden-
pennut suunnittelivat ohjel-
maa iltanuotiolle. Ja heti, 
kun ohjelmat olivat valmiit, 
oli lipunlasku ja iltanuotio. 
Siellä lauloimme ja esiin-
nyimme, ja ainakin meillä 
isosilla oli hauskaa. Nuotiol-
la paistoimme makkaraa ja 
hiljaisuus olikin jo 22.30. 
 

Sunnuntai 
Herätys oli taas kello 8.00 
Heti herätyksen jälkeen oli 
lipunnosto ja aamupala. Aa-
mupalan jälkeen sudenpen-
nut siivosivat teltat ja oli 

Sudenpentujen kesäleiri 
8. - 10.6.2001 
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telttojen tarkastus. Samalla 
kun me isoset tarkastimme 
telttoja sudenpennut aloitti-
vat jo leiriolympialaisia. 
(Valitettavasti emme muista 
ketkä voittivat leiriolympia-
laiset, mutta onnea silti 
voittajille.) Leiriolympialais-
ten jälkeen oli lounas. Kun 
lounas oli syöty kaikki su-
denpennut juoksivat teltto-
jaan purkamaan. Ja me iso-

set menimme myös pakkaa-
maan ja siivoamaan huo-
neemme. Ja telttojen pur-
kujen jälkeen menimme 
taas syömään välipalaa. Vä-
lipalan jälkeen, kun van-
hemmat olivat paikalla oli 
päätöstilaisuus ja palkinto-
jen jako. Sitten olikin jo ai-
ka lähteä kotiin. 
 
Saana ja Jasmiina 

Sudenpentujen syysleiri 
3. – 4.11.2001 
Kello 10.00 seurakuntatalon 
pihaan oli kokoontunut suu-
ri joukko innokkaita suda-
reita, jotka odottivat syys-
leirin alkamista. Lopulta 
bussi lähti seuriksen pihasta 
kohti Tervajärveä. Kun saa-
vuimme perille ja kaikki oli-
vat majoittuneet niin leiri 
avattiin lipunnostolla. Sen 
jälkeen menimme syömään 
jotta jaksaisimme. Ruokai-
lun jälkeen lähdettiin pihal-
le. Jokaisella leirillä on aina 
ollut ulkoleikkejä eikä ne 
tältäkään leiriltä jäänyt 
pois. Halonkaatoa, Vinkkiä… 
kaikki hauskat leikit mentiin 
läpi. Ulkoilun jälkeen saim-
me välipalaa. Välipalan jäl-
keen teimme vaihesuorituk-
sia sisällä. Kaikki saivat 

aloitettua hauskan tipun. 
Eijan kanssa leiriläiset piir-
sivät Raamattuun liittyviä 
asioita. Sirpan kanssa pelat-
tiin maalipalloa, ja monia 
muita juttuja. Vaihe suori-
tusten jälkeen oli … niin ar-
vatkaas mikä. Ruokailu! 
Ruoan jälkeen kaikki saivat 
suunnitella takkaillan ohjel-
mia. Sitten päästiinkin viet-
tämään iltaa takan ääressä. 
Kilpailuja ja esityksiä tuli 
paljon. Esitykset olivat 
hauskoja ja kilpailut hyviä. 
Ikävää ettei kaikkia kilpai-
luja pystytty pitämään sillä 
aika loppui kesken. Iltapa-
lan jälkeen kaikki menivät 
nukkumaan. 
Hyvin nukutun yön jälkeen 
alkoi päivä aamupalalla jon-
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Kyynärön Kiertäjien perin-
teisellä pääsiäisreissulla La-
pissa oli tänä(kin?) vuonna 
mukana partiolaisia myös 
muista lippukunnista per-
heiden ja muiden kiinnostu-
neiden lisäksi. Härmälän Il-
vestyttöjen himohiihtäjä- 
Mersu on varmasti tuttu Ky-
kiläisille aiemmiltakin mat-
koilta, mutta tällä kertaa 
Mersu oli saanut houkutel-
tua mukaan myös muita lip-
pukuntamme johtajia. Ja 
mikä voisikaan olla muka-
vampaa, kuin viettää ren-
touttava pääsiäisloma mu-
kavassa seurassa Lapin 
kauniissa maisemissa. Mu-
kava reissu siitä tulikin ja 
ainakin kaikki Ilvestytöt 
viihtyivät mainiosti. 
 
Reissuun lähdettiin Sääks-
järven seurakuntatalolta, 
joka ainakin meidän auto-
kyytiläisille oli tuttu syksyn 
Pottukisasta italialaisena 
mafiosopizzeriana. Keski-
viikkoiltana seuriksen pi-
hassa ei kuitenkaan ollut 
mustia mafia- autoja vaan 
suksipusseja ja kasseja 
matkaa jännittävine omista-
jineen. Pitkä, hikinen ja tus-
kaisa bussimatka Kuusamon 

läheisyyteen alkoi. Jos muut 
matkalaiset eivät vielä ol-
leet huomanneet Ilvestyttö-
jen osallistumista retkelle, 
niin bussissa ei kukaan kyl-
lä voinut olla KUULEMATTA 
hyvin kovaäänistä naurun-
remakkaa, joka oikeastaan 
koko matkan ajan kertoi 
kyllä, missä neljän hengen 
nauru-ryhmä oikein viiletti. 
Eivät meidän nuorempien 
varoittavat katseetkaan 
saaneet tyttöjä hiljene-
mään, ennen kuin muukin 
bussi hiljeni ja kukin aloitti 
tuskaisen urakan saadak-
seen edes silmällisen nu-
kuttua epämukavassa bus-
sissa. Vihdoin aamun valje-
tessa bussi kaarsi punaisen 
leirikeskuksen pihaan ja yl-
lättäen olimmekin vähän lu-
misemmissa maisemissa. Jo 
ensimmäisenä päivänä, 
mustat renkaat silmien alla, 
lähdettiin ladulle ja rintee-
seen huhkimaan. Illalla oli-
kin sitten kahta kauheampi 
väsymys, mutta seuraavana 
aamuna oli fiilis jo vähän 
innostuneempi.  
 
Ryhmä jakaantui aika sel-
västi iän mukaan lasketteli-
joihin ja hiihtäjiin. Vanhem-

Johtajahuollossa mukana 
myös vierailevia tähtiä 
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Torstai 
Kun saavuimme Soivion lei-
rintäkeskukseen majoittau-
tuminen alkoi heti väsyneis-
sä tunnelmissa. Hetken le-
vättyämme siirryimme aa-
mupalapöytään. 
  
Aamupalan jälkeen meille 
kerrottiin yleisiä asioita ja 
koska lähtisimme kohti Ru-
katunturia. Matkaan pää-
simme vähän jälkeen yh-
deksän. Bussissa tunnelma 
oli väsynyt ja hiljainen. 
Matka Rukalle kesti vajaan 
tunnin. 
  
Perille päästyämme porukka 
jakaantui, osa lähti hiihtä-
mään ja osa jäi laskettele-
maan. Ilma oli pilvinen, 
mutta kyllä aurinko vähän 
pilkisti päivän mittaan pari-
kin kertaa.  
 
Pois lähdimme neljän mais-
sa. Kun palasimme leirintä-
keskukseen oli meillä hetki 
aikaa vaihtaa kuivat vaat-
teet päälle ennen ruokailua. 
Kävi jotkut reippaat lämmit-
tämässä saunankin. Ruokai-
lun jälkeen alkoi porukka 
valua saunaan kukin omalla 
vuorollaan. Illemmalla ei ol-
lut mitään kummallisempaa 
ohjelmaa. 

Lauantai 
Sää näytti aamulla jo huo-
nolta. Aamupalan jälkeen 
pakkasimme tavarat ja läh-
d i m m e  h i i h t ä m ä ä n /
laskettelemaan. Bussi tiput-
teli porukkaa pois jo mat-
kan varrella (hiihtäjiä). Itse 
olimme päättäneet huiput-
taa pari tunturia. Näköalat 
tunturin huipulta olivat erit-
täin huonot n. 5 metriä si-
vulle ja eteen, mutta silti 
kävimme läpi tuulen ja tyrs-
kyn huiputtamassa parikin 
tunturia.  
 
Bussi lähti aikaisemmin 
kuin muina päivinä, koska 
kävisimme Kuusamon Pris-
massa. Bussi pysähtyi Pris-
malle reiluksi puoleksi tun-
niksi, että jokainen saisi 
tyydyttää tarpeensa esim. 
Ostamalla kilon karkkia. 
Leirikeskukselle saavuttu-
amme alkoivat jo tutuiksi 
tulleet rutiinit. Syömään, 
saunaan ja nukkumaan. 
 
Raaputtanut T & J Kurkioja 

Hiihtojoukkueen terveisiä 
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ka jälkeen oli kämppien tar-
kastus. Siistejä kämppiä tuli 
paljon. Sen jälkeen lähdet-
tiin maastokisaan. Kaikki 
osasivat tehtävät hyvin. 
Maastokisan jälkeen oli ruo-
kailu jonka jälkeen palkin-
tojen jako. Maastokisan 
voittivat: Olli, Anu, Sanni ja 

Ville. Sen jälkeen tavarat 
pakattiin. Tiput joita tehtiin 
vaihesuorituksissa tehtiin 
valmiiksi. Sen jälkeen oli 
välipala (pullaa ja kaaka-
ota). Sen jälkeen olikin aika 
päättää leiri ja lähteä kotiin. 
 
By: Isoset Saara & Mari 

Lähdimme mökkiretkelle 
Vesilahteen Sinikan mökille 
perjantaina 21.9. Majoi-
tuimme ja nostimme viirin. 
Sen jälkeen oli takkailta, il-
tapalaa ja happihyppely. 
Kello 22.00 oli hiljaisuus. 
Lauantaina oli herätys klo. 
8.00 Aamupalana meillä oli 
neljän viljan puuroa. Lei-
kimme, kunnes siirtyvät 
saivat maastokisarastit val-
miiksi ja sitten alkoi kisa. 
Sen jälkeen kisan tekijät 
laskivat pisteet ja miettivät 
voittajat ja muut harjoitteli-
vat puukonkäyttöä. Ruokai-
lun ja palkintojenjaon jäl-
keen teimme retken maa-
laistaloon. Sitten oli tava-
roiden pakkaus ja välipala. 
Klo 15 oli kotiin lähtö. 
 
Kirjoitti Mia / Pikku-Oravat 

Pikku-Oravien mökkiretki 
21. – 22.9.2001 
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si saimme kuulla Katjan, 
Jennien ja Markon järjestä-
män vesperin, jossa muiste-
limme pääsiäisen tapahtu-
mia. 

 
Lauantai: 
Aamu oli samanlainen kuin 
edellisetkin. Rinteeseen lä-
hettiin joskus noin 9.00. 
Sää oli pilvinen, joten ei 
taaskaan rusketuttu tai kai 
se aurinko vähä kurkisteli. 
Päivällä katottiin kumpare-
laskun SM kisoja, nähtiin 
Suomen maajoukkuekin, 
jee jee. Kirsi me saatettiin 
lautailutunnille ”Hartsan” 
seuraan, ja Kallekin opetteli 
lautaileen, ja oli kuulemma 
oikea luonnonlahjakkuus… 
 
Illalla syötiin poroa ja sau-
nottiin. Nukkuun mentiin 
kun ”putkimies” lopetti ah-
distelun… 
 

Sunnuntai: 
Aamu oli normaali, mutta 
lähtö viivästy, kun bussin 
jarrut oli jäätyny… Koko aa-
mupäivän Jenni & mä har-
joiteltiin lautailua… Hissipoi-
ka Vesa ei varmaan kos-
kaan unohda mua & Kirsiä… 
”Otatteko tärinällä vai il-
man?” 
 
Illalla syötiin ja saunottiin, 
Myöhemmin oli viä takkail-
ta. Nukkuun mentiin kuka 
milloinkin… 
 
Torstai ja Perjantai  
            Jenni Kivistö 
Lauantai ja Sunnuntai 
            Katja Nevala 

Toim. huom: Rukakeskus ei sponsoroi meitä  
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Johtajahuolto Rukalla 27.3.-
1.4.2002 
Torstai: 
Aamulla saavuimme Soivion 
leirikeskukselle väsyneinä 
pitkästä matkasta. Tavaroi-
den purkamisen jälkeen jo-
kunen väsynyt matkalainen 
ehti vielä torkahtaa ennen 
maittavaa aamiaista. 
 
Aamiaisen jälkeen lähdim-
mekin jo kohti Rukan rintei-
tä ja hiihtolatuja. Päivä oli 
pilvinen ja tuulinen eikä 
maisemista oikein päässyt 
nauttimaan, mutta aika vie-
rähti silti mukavan nopeasti 
rinteitä alas viilettäen. Illan 
suussa palasimme takaisin 
leirikeskukselle ja saimme 
nauttia herkullisesta lou-

naasta, jonka emäntä oli 
meille loihtinut. Ruoan jäl-
keen kävimme vielä sauno-
massa ja sitte kaikki sam-
mahtivat sänkyihinsä odot-
telemaan uutta laskettelu / 
hiihto päivää. 

 
Perjantai: 
Aamupalan jälkeen lähdim-
me taas kohti Rukaa ja tällä 
kertaa sääkin näytti olevan 
mitä parhain; Aurinko pais-
toi ja edellispäivän ikävä 
tuulikin oli laantunut. Las-
keteltuamme ja hiihdetty-
ämme koko päivä palasim-
me jälleen leirikeskukselle 
syömään, saunomaan ja 
nukkumaan. Illan päätteek-

ja melkein valmiita nukku-
maan ovelle koputettiin. Me 
kaikki säikähdimme hieman 
mutta kaikeksi onneksi 
ovesta kurkisti vain lempeä 
nainen. Mukana hänellä oli 
myös pari muuta ystävää ja 
koira Joka oli todella ihana!  
 
Yöllä piti lisätä puita nuoti-
oon aika tiuhaan tahtiin 
mutta hyötyä siitä oli koska 
nyt yö oli todella lämmin, 
melkeinpä kuuma. 

Sunnuntai 
Sunnuntaina heräsimme yh-
deksältä. Söimme aamupa-
lan ja menimme ulos leikki-
mään ja kantamaan puita. 
Kellot tuli kaksitoista, kun 
söimme, pakkasimme ja sii-
vosimme. Kello tuli vähän 
vaille yksi. Lähdimme kohti 
paikkaa missä piti odottaa.  
 
SE OLI KIVA LEIRI!!! 
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Olimme pt kisoissa ja mei-
dän saattajana oli Ilkka. 
Meidän ryhmän nimi oli Vel-
jekset ja meidän ryhmään 
kuului Topias Torppa, Henri 
Riikonen, Miika Laajala, 
Mikko lairela ja Aki Matonie-
mi. Kisassa oli kahdeksan 
rastia me olimme kisassa 
22:a meidän lippukunta on 
ky-ki ja kisan voitti ilves-
tassut kisa pidettiin 26.1. 
Tammelan urheilukeskuk-
sessa. 
 
Tekijä Aki 
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Heräsin aamulla kello 5.30. 
Herätys oli minulle tuskalli-
nen. On hyvin, hyvin aikai-
nen lauantai aamu, mutta 
nyt täytyy ryhdistäytyä, sil-
lä bussi odottaa Sääksjär-
ven seurakuntata lol la. 
Olemme lähdössä Forssaan 
Kohotukseen partiotaitoja 
testaamaan. Linja-auto läh-
tee kello 6.30. Keli on ihan 
hyvä; lunta ei sada, eikä 
tuule. 
 
Kisat alkoivat klo. 9.00. 
Meidän joukkueen nimi on 
Elvikset. Elviksiin kuuluu 
Tornado (Mika), Saukko 
(Joona), Norppa (Tomi), 
Orava (Olli) ja T-Rex 
(minä). 

Alkutehtävässä piti tehdä 
maila pitkästä puun pätkäs-
tä ja puutapeista ja laudas-
ta. Sahailu ja veistely on-
nistui hyvin. Täydet tuli ras-
teilta no 3 ensiapu ja no 4 
yhteistuumin. Huonosti on-
nistuneet rastit olivat no 5 
tina (pieniä ongelmia tulen 
syttymisessä) ja no 7 
(melkein aina meni um-
pisolmuun). 
 
Ruokana oli hernekeittoa. 
Se oli hyvää. Kisojen loppu-
tulos oli hyvä. Tulimme kol-
manneksi. Pa lk innoksi 
saimme jääkiekkomailat ja 
kupit. 

PT-kisat 26.1. 
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Pesukarhujen retki Pitkäkalli-
on laavulle! 
Perjantai 
Perjantai oli koittanut. Se 
päivä oli hiukan erilainen 
kuin muut arkipäivät, koska 
lähdimme viikonlopuksi Pit-
käkallion laavulle! Lähtö oli 
kello kuusi seurakuntatalol-
ta. Matkassamme oli Saara, 
Mari, Linda, Eeva, Elisa, Ii-
na ja Katja sekä myös Jenni 
napaketuista. Kun olimme 
seurakuntatalolla niin aikui-
set juttelivat mistä kautta 
mentäisiin. Kun vanhemmat 
olivat päättäneet mistä 
mentäisiin niin oli aika läh-
teä. Autoja lähti kolme. Kun 
olimme matkalla, niin ensin 
menimme väärään suun-
taan, mutta sitten kään-
nyimme, sitten vasta läh-
dimme oikeaan suuntaan. 
 
Kun saavuimme perille niin 
emme voineet mennä koko 
matkaa autolla, koska siinä 
oli kauheat lumi kinokset 
edessä. Jouduimme otta-
maan rinkat selkään ja jos 
ei ollut käsissä mitään niin 
joutui kantamaan jonkun 
muovipussin tai jonkun 
muun. Matkaa oli 200 met-
riä laavulle. Kun olimme kä-
velleet otimme rinkat pois 
selästämme ja menimme si-

sälle. Sisällä oli ihan vähän 
puita. Käytimme puut ja 
haimme kuivia kuusen ala-
oksia. Niillä saimme tulen. 
Katja, Iina ja Jenni käskivät 
meidät hakkaamaan puita. 
Hakkasimme puita ja toim-
me sisälle sitä mukaa. Kun 
olimme hakanneet tarpeeksi 
puita niin paljon, että ne 
riitti illaksi ja yöksi. Iina, 
Mari, Saara, Linda, Elisa ja 
Eeva menivät leikkimaan 
piilosta, pistettä ja littaa. 
Katja ja Jenni eivät tulleet, 
koska he vahtivat nuotiota.  
 
Leikimme siihen asti kunnes 
tuli pimeää. Kun menimme 
sisälle niin söimme iltapalan 
sen jälkeen jaoimme kipinä-
vuorot. Kaikki valvoivat yh-
teen yöllä, sitten kipinävuo-
rot alkoivat. Yöllä kaikilla oli 
kylmä. 
 

Lauantai 
Seuraava aamu valkeni au-
rinkoisena ja kirkkaana. Ku-
kaan meistä ei oikein jaksa-
nut tehdä heti aamusta mi-
tään. Söimme ja joimme. 
Puuron jämät käytiin vie-
mässä mesikämmenelle… 
Pian sen jälkeen Jenni, Kat-
ja ja Iina lähtivät tekemään 

11 
meille suunnistusreittiä. Me 
pienemmät jäimme tiskaa-
maan ja kantamaan puut si-
sälle laavuun. Onneksi siinä 
työn touhussa pidimme 
hauskaakin ja töitten jäl-
keen aloimme leikkimään 
juoksu– ja piiloleikkejä. Lei-
kimme niin että jalat hädin-
tuskin kantoivat. Menimme 
lepäämään laavuun ja pian 
sen jälkeen ”isot tytöt” tuli-
vat takaisin ja me rupesim-
me valmistautumaan suun-
nistukseen.  
 
Meidät viisi Elisa, Saara, 
Linda, Eeva ja Mari (pikku 
tytöt) jaettiin kahteen po-
rukkaan: Linda ja Mari ja 
Elisa, Eeva ja Saara. Meille 
annettiin kartat ja niin Mari 
ja Linda lähtivät matkaan 
ensimmäisinä. Kun tytöt oli-
vat menneet Iina ja Katja 
antoivat meille kolmelle vii-
me hetken ohjeita. Yhden-
toista maissa me pääsimme 
lähtemään reitille. Ensim-
mäinen rasti oli noin parin-
sadan metrin päässä laa-
vusta. Tehtävä kuului. 
”Kirjoita vartiolaisten lupa-
us, tunnus ja ihan-
teet.” (Vastauksia ei viitsi 
edes kirjoittaa). 
 
Toisella rastilla oli meidän 
vieraileva tähtemme Jenni. 
Jennin rastilla piti tehdä 

paineside ja kylkiasento. 
Tämän rastin jälkeen kaikki 
alkoi mennä pieleen. Ku-
kaan meistä ei oikein ym-
märtänyt karttaa (heh heh) 
joten soitimme Katjalle. 
Saimme ohjeet seurata 
traktorin jälkiä. Mari ja Lin-
da olivat käyneet eräällä 
pellolla, jossa oli näitä jäl-
kiä. Lähdimme sinne vaikka 
meidän olisi pitänyt mennä 
vain eteenpäin. No me kul-
jimme pari kilometriä ja tu-
limme moottoritielle…  
 
Nyt kukaan ei tiennyt missä 
päin karttaa olimme. Linda 
kysyi neuvoa eräältä naisel-
ta, joka osasi jotenkuten 
neuvoa meidät johonkin Bir-
gitan polun lähelle. Katja ja 
Iina olivat lähteneet etsi-
mään meitä ja löysivät mei-
dät syömästä eväitämme.  
 
Lähdimme takaisin laavulle, 
jossa Jenni ja Tappinen 
odottivat meitä. Kun saa-
vuimme laavulle Jennillä oli 
valmista hernekeittoa jota 
me sitten söimme. Ja taas 
ruokittiin mesikämmentä…  
 
No lopun iltaa me sitten 
vain pidimme hauskaa ja 
leikimme taas littaa ja pii-
losta ja kaikkea mitä vain 
tulikin mieleen. Illemmalla 
kun olimme kaikki laavussa 
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Johtajahuolto Rukalla  
27.3. – 1.4.2002 
Torstai: 
Aamulla saavuimme Soivion 
leirikeskukselle väsyneinä 
pitkästä matkasta. Tavaroi-
den purkamisen jälkeen jo-
kunen väsynyt matkalainen 
ehti vielä torkahtaa ennen 
maittavaa aamiaista. 
 
Aamiaisen jälkeen lähdim-
mekin jo kohti Rukan rintei-
tä ja hiihtolatuja. Päivä oli 
pilvinen ja tuulinen eikä 
maisemista oikein päässyt 
nauttimaan, mutta aika vie-
rähti silti mukavan nopeasti 
rinteitä alas viilettäen. Illan 
suussa palasimme takaisin 
leirikeskukselle ja saimme 
nauttia herkullisesta lou-

naasta, jonka emäntä oli 
meille loihtinut. Ruoan jäl-
keen kävimme vielä sauno-
massa ja sitte kaikki sam-
mahtivat sänkyihinsä odot-
telemaan uutta laskettelu / 
hiihto päivää. 

 
Perjantai: 
Aamupalan jälkeen lähdim-
me taas kohti Rukaa ja tällä 
kertaa sääkin näytti olevan 
mitä parhain; Aurinko pais-
toi ja edellispäivän ikävä 
tuulikin oli laantunut. Las-
keteltuamme ja hiihdetty-
ämme koko päivä palasim-
me jälleen leirikeskukselle 
syömään, saunomaan ja 
nukkumaan. Illan päätteek-

ja melkein valmiita nukku-
maan ovelle koputettiin. Me 
kaikki säikähdimme hieman 
mutta kaikeksi onneksi 
ovesta kurkisti vain lempeä 
nainen. Mukana hänellä oli 
myös pari muuta ystävää ja 
koira Joka oli todella ihana!  
 
Yöllä piti lisätä puita nuoti-
oon aika tiuhaan tahtiin 
mutta hyötyä siitä oli koska 
nyt yö oli todella lämmin, 
melkeinpä kuuma. 

Sunnuntai 
Sunnuntaina heräsimme yh-
deksältä. Söimme aamupa-
lan ja menimme ulos leikki-
mään ja kantamaan puita. 
Kellot tuli kaksitoista, kun 
söimme, pakkasimme ja sii-
vosimme. Kello tuli vähän 
vaille yksi. Lähdimme kohti 
paikkaa missä piti odottaa.  
 
SE OLI KIVA LEIRI!! 
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Riikonen, Miika Laajala, 
Mikko lairela ja Aki Matonie-
mi. Kisassa oli kahdeksan 
rastia me olimme kisassa 
22:a meidän lippukunta on 
ky-ki ja kisan voitti ilves-
tassut kisa pidettiin 26.1. 
Tammelan urheilukeskuk-
sessa. 
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(minä). 
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maila pitkästä puun pätkäs-
tä ja puutapeista ja laudas-
ta. Sahailu ja veistely on-
nistui hyvin. Täydet tuli ras-
teilta no 3 ensiapu ja no 4 
yhteistuumin. Huonosti on-
nistuneet rastit olivat no 5 
tina (pieniä ongelmia tulen 
syttymisessä) ja no 7 
(melkein aina meni um-
pisolmuun). 
 
Ruokana oli hernekeittoa. 
Se oli hyvää. Kisojen loppu-
tulos oli hyvä. Tulimme kol-
manneksi. Pa lk innoksi 
saimme jääkiekkomailat ja 
kupit. 

PT-kisat 26.1. 
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si saimme kuulla Katjan, 
Jennien ja Markon järjestä-
män vesperin, jossa muiste-
limme pääsiäisen tapahtu-
mia. 

 
Lauantai: 
Aamu oli samanlainen kuin 
edellisetkin. Rinteeseen lä-
hettiin joskus noin 9.00. 
Sää oli pilvinen, joten ei 
taaskaan rusketuttu tai kai 
se aurinko vähä kurkisteli. 
Päivällä katottiin kumpare-
laskun SM kisoja, nähtiin 
Suomen maajoukkuekin, 
jee jee. Kirsi me saatettiin 
lautailutunnille ”Hartsan” 
seuraan, ja Kallekin opetteli 
lautaileen, ja oli kuulemma 
oikea luonnonlahjakkuus… 
 
Illalla syötiin poroa ja sau-
nottiin. Nukkuun mentiin 
kun ”putkimies” lopetti ah-
distelun… 
 

Sunnuntai: 
Aamu oli normaali, mutta 
lähtö viivästy, kun bussin 
jarrut oli jäätyny… Koko aa-
mupäivän Jenni & mä har-
joiteltiin lautailua… Hissipoi-
ka Vesa ei varmaan kos-
kaan unohda mua & Kirsiä… 
”Otatteko tärinällä vai il-
man?” 
 
Illalla syötiin ja saunottiin, 
Myöhemmin oli viä takkail-
ta. Nukkuun mentiin kuka 
milloinkin… 
 
Torstai ja Perjantai  
            Jenni Kivistö 
Lauantai ja Sunnuntai 
            Katja Nevala 

Toim. huom: Rukakeskus ei sponsoroi meitä  
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Torstai 
Kun saavuimme Soivion lei-
rintäkeskukseen majoittau-
tuminen alkoi heti väsyneis-
sä tunnelmissa. Hetken le-
vättyämme siirryimme aa-
mupalapöytään. 
  
Aamupalan jälkeen meille 
kerrottiin yleisiä asioita ja 
koska lähtisimme kohti Ru-
katunturia. Matkaan pää-
simme vähän jälkeen yh-
deksän. Bussissa tunnelma 
oli väsynyt ja hiljainen. 
Matka Rukalle kesti vajaan 
tunnin. 
  
Perille päästyämme porukka 
jakaantui, osa lähti hiihtä-
mään ja osa jäi laskettele-
maan. Ilma oli pilvinen, 
mutta kyllä aurinko vähän 
pilkisti päivän mittaan pari-
kin kertaa.  
 
Pois lähdimme neljän mais-
sa. Kun palasimme leirintä-
keskukseen oli meillä hetki 
aikaa vaihtaa kuivat vaat-
teet päälle ennen ruokailua. 
Kävi jotkut reippaat lämmit-
tämässä saunankin. Ruokai-
lun jälkeen alkoi porukka 
valua saunaan kukin omalla 
vuorollaan. Illemmalla ei ol-
lut mitään kummallisempaa 
ohjelmaa. 

Lauantai 
Sää näytti aamulla jo huo-
nolta. Aamupalan jälkeen 
pakkasimme tavarat ja läh-
dimme hiihtämään / lasket-
telemaan. Bussi tiputteli po-
rukkaa pois jo matkan var-
rella (hiihtäjiä). Itse olimme 
päättäneet huiputtaa pari 
tunturia. Näköalat tunturin 
huipulta olivat erittäin huo-
not n. 5 metriä sivulle ja 
eteen, mutta silti kävimme 
läpi tuulen ja tyrskyn hui-
puttamassa parikin tunturia.  
 
Bussi lähti aikaisemmin 
kuin muina päivinä, koska 
kävisimme Kuusamon Pris-
massa. Bussi pysähtyi Pris-
malle reiluksi puoleksi tun-
niksi, että jokainen saisi 
tyydyttää tarpeensa esim. 
Ostamalla kilon karkkia. 
Leirikeskukselle saavuttu-
amme alkoivat jo tutuiksi 
tulleet rutiinit. Syömään, 
saunaan ja nukkumaan. 
 
Raaputtanut T & J Kurkioja 

Hiihtojoukkueen terveisiä 
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ka jälkeen oli kämppien tar-
kastus. Siistejä kämppiä tuli 
paljon. Sen jälkeen lähdet-
tiin maastokisaan. Kaikki 
osasivat tehtävät hyvin. 
Maastokisan jälkeen oli ruo-
kailu jonka jälkeen palkin-
tojen jako. Maastokisan 
voittivat: Olli, Anu, Sanni ja 

Ville. Sen jälkeen tavarat 
pakattiin. Tiput joita tehtiin 
vaihesuorituksissa tehtiin 
valmiiksi. Sen jälkeen oli 
välipala (pullaa ja kaaka-
ota). Sen jälkeen olikin aika 
päättää leiri ja lähteä kotiin. 
 
By: Isoset Saara & Mari 

Lähdimme mökkiretkelle 
Vesilahteen Sinikan mökille 
perjantaina 21.9. Majoi-
tuimme ja nostimme viirin. 
Sen jälkeen oli takkailta, il-
tapalaa ja happihyppely. 
Kello 22.00 oli hiljaisuus. 
Lauantaina oli herätys klo. 
8.00 Aamupalana meillä oli 
neljän viljan puuroa. Lei-
kimme, kunnes siirtyvät 
saivat maastokisarastit val-
miiksi ja sitten alkoi kisa. 
Sen jälkeen kisan tekijät 
laskivat pisteet ja miettivät 
voittajat ja muut harjoitteli-
vat puukonkäyttöä. Ruokai-
lun ja palkintojenjaon jäl-
keen teimme retken maa-
laistaloon. Sitten oli tava-
roiden pakkaus ja välipala. 
Klo 15 oli kotiin lähtö. 
 
Kirjoitti Mia / Pikku-Oravat 

Pikku-Oravien mökkiretki 
21. – 22.9.2001 
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telttojen tarkastus. Samalla 
kun me isoset tarkastimme 
telttoja sudenpennut aloitti-
vat jo leiriolympialaisia. 
(Valitettavasti emme muista 
ketkä voittivat leiriolympia-
laiset, mutta onnea silti 
voittajille.) Leiriolympialais-
ten jälkeen oli lounas. Kun 
lounas oli syöty kaikki su-
denpennut juoksivat teltto-
jaan purkamaan. Ja me iso-

set menimme myös pakkaa-
maan ja siivoamaan huo-
neemme. Ja telttojen pur-
kujen jälkeen menimme 
taas syömään välipalaa. Vä-
lipalan jälkeen, kun van-
hemmat olivat paikalla oli 
päätöstilaisuus ja palkinto-
jen jako. Sitten olikin jo ai-
ka lähteä kotiin. 
 
Saana ja Jasmiina 

Sudenpentujen syysleiri 
3. – 4.11.2001 
Kello 10.00 seurakuntatalon 
pihaan oli kokoontunut suu-
ri joukko innokkaita suda-
reita, jotka odottivat syys-
leirin alkamista. Lopulta 
bussi lähti seuriksen pihasta 
kohti Tervajärveä. Kun saa-
vuimme perille ja kaikki oli-
vat majoittuneet niin leiri 
avattiin lipunnostolla. Sen 
jälkeen menimme syömään 
jotta jaksaisimme. Ruokai-
lun jälkeen lähdettiin pihal-
le. Jokaisella leirillä on aina 
ollut ulkoleikkejä eikä ne 
tältäkään leiriltä jäänyt 
pois. Halonkaatoa, Vinkkiä… 
kaikki hauskat leikit mentiin 
läpi. Ulkoilun jälkeen saim-
me välipalaa. Välipalan jäl-
keen teimme vaihesuorituk-
sia sisällä. Kaikki saivat 

aloitettua hauskan tipun. 
Eijan kanssa leiriläiset piir-
sivät Raamattuun liittyviä 
asioita. Sirpan kanssa pelat-
tiin maalipalloa, ja monia 
muita juttuja. Vaihe suori-
tusten jälkeen oli … niin ar-
vatkaas mikä. Ruokailu! 
Ruoan jälkeen kaikki saivat 
suunnitella takkaillan ohjel-
mia. Sitten päästiinkin viet-
tämään iltaa takan ääressä. 
Kilpailuja ja esityksiä tuli 
paljon. Esitykset olivat 
hauskoja ja kilpailut hyviä. 
Ikävää ettei kaikkia kilpai-
luja pystytty pitämään sillä 
aika loppui kesken. Iltapa-
lan jälkeen kaikki menivät 
nukkumaan. 
Hyvin nukutun yön jälkeen 
alkoi päivä aamupalalla jon-
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Kyynärön Kiertäjien perin-
teisellä pääsiäisreissulla La-
pissa oli tänä(kin?) vuonna 
mukana partiolaisia myös 
muista lippukunnista per-
heiden ja muiden kiinnostu-
neiden lisäksi. Härmälän Il-
vestyttöjen himohiihtäjä- 
Mersu on varmasti tuttu Ky-
kiläisille aiemmiltakin mat-
koilta, mutta tällä kertaa 
Mersu oli saanut houkutel-
tua mukaan myös muita lip-
pukuntamme johtajia. Ja 
mikä voisikaan olla muka-
vampaa, kuin viettää ren-
touttava pääsiäisloma mu-
kavassa seurassa Lapin 
kauniissa maisemissa. Mu-
kava reissu siitä tulikin ja 
ainakin kaikki Ilvestytöt 
viihtyivät mainiosti. 
 
Reissuun lähdettiin Sääks-
järven seurakuntatalolta, 
joka ainakin meidän auto-
kyytiläisille oli tuttu syksyn 
Pottukisasta italialaisena 
mafiosopizzeriana. Keski-
viikkoiltana seuriksen pi-
hassa ei kuitenkaan ollut 
mustia mafia- autoja vaan 
suksipusseja ja kasseja 
matkaa jännittävine omista-
jineen. Pitkä, hikinen ja tus-
kaisa bussimatka Kuusamon 

läheisyyteen alkoi. Jos muut 
matkalaiset eivät vielä ol-
leet huomanneet Ilvestyttö-
jen osallistumista retkelle, 
niin bussissa ei kukaan kyl-
lä voinut olla KUULEMATTA 
hyvin kovaäänistä naurun-
remakkaa, joka oikeastaan 
koko matkan ajan kertoi 
kyllä, missä neljän hengen 
nauru-ryhmä oikein viiletti. 
Eivät meidän nuorempien 
varoittavat katseetkaan 
saaneet tyttöjä hiljene-
mään, ennen kuin muukin 
bussi hiljeni ja kukin aloitti 
tuskaisen urakan saadak-
seen edes silmällisen nu-
kuttua epämukavassa bus-
sissa. Vihdoin aamun valje-
tessa bussi kaarsi punaisen 
leirikeskuksen pihaan ja yl-
lättäen olimmekin vähän lu-
misemmissa maisemissa. Jo 
ensimmäisenä päivänä, 
mustat renkaat silmien alla, 
lähdettiin ladulle ja rintee-
seen huhkimaan. Illalla oli-
kin sitten kahta kauheampi 
väsymys, mutta seuraavana 
aamuna oli fiilis jo vähän 
innostuneempi.  
 
Ryhmä jakaantui aika sel-
västi iän mukaan lasketteli-
joihin ja hiihtäjiin. Vanhem-

Johtajahuollossa mukana 
myös vierailevia tähtiä 
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KyKin perinteinen 
vapputori 

 
♦ Vapputavaraa... 
♦ Paikanpäällä täytetyt kaasu-

pallot 
 
Sääksjärven Osuuspankin edessä  

27.4. – 1.5.2002 

pi polvi hiihteli Rukan moni-
puolisissa latumaastoissa ja 
nuorempi riehui rinteissä. 
Kaikkein hienointa oli aurin-
koisina päivinä sekä ladulla 
että rinteessäkin, ja muuta-
mana iltana vertailtiin jopa 
rusketustakin. Jos sitä oli. 
Iltaisin oli aina mahdolli-
suus päästä saunomaan ja 
ruoka oli tosi hyvää koko 
viikon. Ilman Soivion leiri-
keskuksen pelejä olisi aina-
kin meillä ollut hiljaisia ilto-
ja, kun sen sijaan nyt saim-
me huutaa hulluina tiukois-
sa Alias- skaboissa, joita 
viimeisinä iltoina käytiin. 
 
Pitkäperjantaina KyKiläisistä 
koostuva ohjelmaryhmä piti 
pienimuotoisen vesperin ja 
myös viimeisenä iltana pi-
dettiin yhteinen iltaohjelma. 
Jokainen huone oli valmis-
tanut ohjelmaa ja illan 
päätteeksi oli kyllä vatsa- ja 

kasvolihakset kipeinä pal-
josta nauramisesta. Varsin-
kin nuorisokielisanaselitys 
jäi mainioine ”Miten Ville 
voi istua kynttilässä”- kom-
menttien ansiosta mieleen.  
 
Kun maanantaina ajelimme 
koko päivän takaisin ete-
lään, niin huomasimme, et-
tä tänne olikin jo tullut ke-
vät oikein kunnolla. Jo Pih-
tiputaallakin oli hirmuisen 
lämmin, kun lounaan jäl-
keen söimme mehujäätä 
huoltiksen auringonpaistei-
sella  takapihalla. Paluu-
matka sujuikin paljon kivut-
tomammin autobingoa pela-
tessa, josta varmasti kaikki 
saivat ainakin yhden palkin-
topussin. 
 
KII-TOS MATKASTA 
SE- OLI- KIVA! 
                                                                      
T: nauru- ja normaalit Iltyt 
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Perjantai 
Saavuimme Leiripappilaan 
kello 15.00. Me (isoset) 
otimme vastaan ilmoittau-
tumisia ja kun kaikki oli il-
moittanut alettiin pystyttä-
mään telttoja. Kun kaikki oli 
pystyttänyt teltat, menim-
me leirin avaukseen ja nos-
tettiin lippu salkoon. Siitä 
menimme suoraan päivälli-
selle. Heti päivällisen me + 
siirtyvät aloimme suunnitte-
lemaan leirikastetta. Leiri-
kaste alkoi kello 18.15. Kun 
kaikki olivat saaneet leiri-
kasteen oli jo lipunlaskun ja 
iltapalan aika. Iltapalan jäl-
keen oli takkailta ja hiljai-
suus kello 22.30. 
 
Lauantai 
Herätys oli aamulla kello 
8.00. Useimmat olivat väsy-
neitä. Jopa yhdessä teltassa 
kaikki nukkuivat kello 8.30 
asti kunnes Verneri meni 
herättämään heidät. 8.30 
oli lipunnosto ja aamupala. 
Aamupalan jälkeen kaikki 
sudenpennut menivät sii-
voamaan telttoja ja, kun 
kaikki teltat oli siivottu niin 
alkoi telttatarkastus, jonka 
me hoidimme. Telttatarkas-

tuksen jälkeen menimme 
askartelemaan. Kun kaikilla 
oli askartelutyö valmis oli 
lounas. Lounaan jälkeen me 
+ siirtyvät menimme suun-
nittelemaan maastokisaa. 
Maastokisa alkoi n. 13.00. 
Kun kaikki oli suorittanut 
maastokisan lähdimme 
Himminkotoon. Himminko-
dossa lauloimme ja pais-
toimme makkaraa. Himmin-
kodosta me menimme suo-
raan uimaan. Uimaan meni 
n. ½ sudenpennuista muut 
meni mustaamiestä. Kun 
kaikki halukkaat olivat ui-
neet lähdimme leirille syö-
mään maistuvaa ruokaa. 
Ruokailun jälkeen suden-
pennut suunnittelivat ohjel-
maa iltanuotiolle. Ja heti, 
kun ohjelmat olivat valmiit, 
oli lipunlasku ja iltanuotio. 
Siellä lauloimme ja esiin-
nyimme, ja ainakin meillä 
isosilla oli hauskaa. Nuotiol-
la paistoimme makkaraa ja 
hiljaisuus olikin jo 22.30. 
 

Sunnuntai 
Herätys oli taas kello 8.00 
Heti herätyksen jälkeen oli 
lipunnosto ja aamupala. Aa-
mupalan jälkeen sudenpen-
nut siivosivat teltat ja oli 

Sudenpentujen kesäleiri 
8. - 10.6.2001 
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H uhtikuun 23. päivänä partio-
laiset juhlivat 300-luvulla Israelissa elä-
neen suojeluspyhimys Pyhän Yrjänän 
muistopäivää. Lordi Baden-Powell asetti 
Pyhän Yrjänän jokaisen partiolaisen esiku-
vaksi Partiopojan kirjassa.  
 
Nykyajan cyber-partiolainen voisikin sy-
ventyä hetkeksi ja miettiä ritarilaista joh-
dettuja partioihanteita, entistä partiolakia, 
joita on partiolupauksessa luvannut pyrkiä 
elämässään noudattamaan. 
 
Partioaatteen perustana on kasvattaa nuo-
rista tervehenkisiä kansalaisia. Partiotun-
nus ”Ole valmis” kertoo tärkeän ohjeen. 
Partiolaisen tärkein tehtävä on olla valmis 
palvelemaan.  
 
Nykyisin lähes välineurheilulta vaikutta-
vassa partiotoiminnassa voisimme ottaa 
mallia Yrjänästä, joka heikoin varustein 
hyökkää lohikäärmeen kimppuun pelas-
taakseen vieraan kaupungin. Palvellak-
seen.  

Pääkirjoitus 
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Maijan päiväkirjasta 
Keskiviikkoiltana alkoi ok-
settavien Kyynärön Kiertäji-
en johtajahuollon pääsiäis-
matka. Kahdeksalta hyvä 
bussi starttasi Sääksjärven 
seurakuntatalolta. Mukaan 
oli loikannut myös parhaita 
Ilvestyttöjä, valoisia Näsin-
tyttöjä sekä liekehtiviä kor-
piklaanilaisia. Kuskina toimi 
helposti höylättävä Taisto ja 
hänen toisina silminään ke-
vytkenkäinen Tuula. Matkan 
tunnelma oli alusta lähtien 
rennonletkeä rinneuskotta-
van Askon toimiessa lau-
manjohtajana. Bussissa oli 
uninen tunnelma paitsi kar-
vaisella Tuurella, joka ei 
nukkunut silmällistäkään. 
Oulussa kyytiin poimittiin 
vielä liukas Japi ja nihkeä 
Maija. Perille päästyä majoi-
tuttiin. Kaunis Satu ja iso 
Suvi saivat petipaikat Su-
denkuopasta.  
Aamiaisen jälkeen päästiin 
itse asiaan. Kurkiojan perhe 
lähti kauhean Mikon ja jäi-
sen Raijan johdolla ladulle. 
Nopea Hanna ja tampio Mi-
ka hiihtivät kuin vanhat te-
kijät. Rinteessä lumi pöllysi, 
kun ärsyttävä Katja, säihky-
vä Katja ja tomera Kirsi te-
kivät tiukkoja käännöksiä. 
 
Illalla majapaikkaan palasi 

väsynyt ja nälkäinen jouk-
ko. Ainakin tulehtunut Jesse 
ja kihara Lauri jaksoivat silti 
todistetusti pelata vielä pin-
gistä alakerrassa. Sikahy-
vän saunan jälkeen tuli 
Nukkumatti. 
 
Toisena päivänä lipsuva Vil-
le lisäsi rinneuskottavuut-
taan sarvikampauksella. 
Rinteessä auringosta saivat 
nauttia myös hiuksianostat-
tava Kalle ja sähköinen 
Paiste. Mm. jäykkä Heikki ja 
litteä Eeva kävivät huiput-
tamassa Valtavaaran. Mör-
kömäiselle Tanjalle maistui-
vat eväät Vuosselin kodas-
sa. 
 
Päivällisen ja saunan jäl-
keen maitomainen Emmi 
harjoitteli silmäpujoksen te-
koa. Illalla hiljennyttiin vie-
lä iltahartauteen, jonka oli-
vat järjestäneet hurja Kivis-
tön Jenni, juhlakuntoinen 
Iina, veikeä Kurkiojan Jenni 
ja hupaisa Mökö. 
 
Lauantaiaamuna aurinko jäi 
pilven taakse lymyilemään, 
mutta se ei kuluneen Ville, 
ulokerikkaan Vesan ja in-
nokkaan Petrin menoa hai-
tannut. Kiltti Anni, rämisevä 
Maria ja partiomainen Paula 
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jäivät tienvarteen etsimään 
Prismaan vievää latua. 
Fantsu Aino ja himmeä Kat-
ja huollattivat sillä välin 
suksensa vauhtikuntoon. 
Helposti kaatuva Paula tu-
tustui kumparelaskijoiden 
tekniikkaan. Iltatoimet hoi-
tuivat taas totuttuun ta-
paan. Välillä saatiin nauttia 
myös karhumaisen Sannan 
pianonsoitosta. 
 
Sunnuntaiaamuna pakka-
nen oli jäädyttänyt bussin 

kiinni pihamaahan. Matkaan 
päästiin kuitenkin. Isopäi-
sen Kaarinan, muodokkaan 
Millan ja muodottoman Mer-
sun hiihtolenkki sai vauhtia 
Rukashopista. Vielä viimei-
set laskut ja hiihtelyt enne 
kuin tuli aika sanoa hyvästit 
nilkkimäiselle Rukalle. Maa-
nantaina bussin nokka 
kääntyy kohti limaisen ete-
län lämpöä. 
 
Maija + muut 

Nyt on käynnissä lippukun-
tamerkin suunnittelukilpai-
lu. Merkistä tulee taito-
merkkityyppinen hihamerk-
ki sudenpennuille ja vartio-
ikäisille. 

Tee ehdotus/piirrä näke-
myksesi merkistä ja toimita 
Askolle 15.5.2002 mennes-
sä. Voittajalle luvassa pal-
kinto.  

Lippukuntamerkin  
suunnittelukilpailu  

Kyynärön Kiertäjien  
Vanhempainyhdistys ry  
 
Tulossa myyntiin kesäteatterilip-
puja Pyynikille. Näytös elokuussa. 

 
 
Tiedustelut:  
Puheenjohtaja: Miikka Lintusaari puh 3670 596 / 040-5580190  
Sihteeri: Pentti Laurikainen puh 3672 856 / 040-5198496  
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