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Puukot ja vispilät heiluivat 
Matti Nykäsen (Joona 
Laamanen) ja Jari Kurrin 
(Jesse Riikonen) ottaessa 
mittaa toisistaan, Vjn:n 
kokkisodassa 17.2.2003. 
Mukanaan urheilijat toivat 
hyvin yksipuoliset ruokakas-
sit ja upeat kaunottarensa 
Mervi Tapolan (Helena 
Huhdanpää) ja Vanessa 
Forsmanin (Katariina Karppi-
nen), kokit saivat kuitenkin 
loihdittuja mitä maittavim-
mat ateriat pitsasuikaleista, 
juustosta salamista ja 
ananaksesta. 
 
"Olen saanut täysin anteeksi 
Merviltä ja aion nyt parantaa 
tapani," kertoo Matti sekoit-
taessaan omaa drinksuaan. 
Heidän suhteensa näyttikin 
kukoistavan ja yhteistyö 
samassa keittiössä sujui 
ilman kaulimen pauketta. 
Mervi kertoikin pariskunnan 
suunnittelevan uutta loma-
matkaa. 
 
Toisessa keittiössä yhteistyö 
sujui kuitenkin huomatta-
vasti helpommin. 
Jari ja Vanessa ovat tottu-
neet touhuamaan yhdessä 
keittiössä ja kaikki kotityöt 
jaetaankin tasapuolisesti. 
"Onhan minun autettava 
Vanessaa kun aikaa menee 

niin paljon pikkuisen hoita-
miseen," Jari totesi rutista-
essaan Vanessan syliinsä. 
 
Hyvin näyttivät erilaiset 
ruoanlaittovälineet sopivan 
vieraiden käteen, mutta ei 
saa unohtaa mahtavia 
kokkeja Reimaa (Ville-
Tuomas Anttalainen) ja 
Jarnoa (Jenni Kivistö). He 
loihtivat vaativista aineista 
pizzaa ja monenlaisia 
lisukkeita. Aikaa olisi kuiten-
kin saanut olla lisää sillä 
Siken (Katja Nevala) laskies-
sa 3, 2, 1, stop, l a u t a s i a 
vielä nostel-
tiin esille. 
Tasaväkisen 
äänestyksen 
jälkeen todettiin 
molemmat joukku-
eet voittajiksi. 
 
Ja mainittakoon vielä 
ohjelman tauoilla 
esitetyt mainokset, 
ne ovat mainostoi-
misto Iina Her-
nesahon käsialaa. 
Muistakaa myös 
Levisten tiukkuus ja 
että Jaffat tulloo. 
Ammattitaitoisesta 
kuvauksesta saamme 
kiittää Jenna Mato-
niemeä.  

Jenni Kivistö 

Kokkisota 
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Pääkirjoitus  

 

P ari kuukautta sitten astuin armeijan 
harmaisiin - tai siis oikeastaan kurkkusalaattei-
hin. Rättisulkeisia, pinkkatalkoita ja marssiharjoi-
tuksia� 
 
Reilun viikon kuluttua lähestyi kovasti odotettu h-
hetki - ensimmäinen metsäleiri. Ulkoisesti kaikki 
näytti olevan hienosti: hyvässä kunnossa oleva 
lämmin puolijoukkueteltta, näkkärit, lämpimät 
makuupussit ja jopa ihan siedettävän kuuloista 
ohjelmaa. 
 
Fiilikset oli kuitenkin maassa. Lienikö syynä liian 
lyhyet yöunet, vähäinen ravinto, likomärät ja 
vääränkokoiset vaatteet joita ei ehdi vaihtaa kui-
viin vaiko ryömimisharjoitukset umpihangessa  
tai ruoan jonottaminen ilmasuojassa korpossa? 
 
Kyseessä on kuitenkin lähinnä asennekysymys. Ei 
pelkästään minun vaan koko porukan. �Kohta 
pääsee pois� ja �Et sä viitsis nukkua koskematta 
mun makuupussiin� asenne ei varmaan paranna 
kenenkään oloa. 
 
Armeijasta puuttuu se jokin, mikä tekee partiosta 
partion; meitä kaikkia yhdistävä partiohenki: 
halu tehdä, kokea ja etenkin oppia yhdessä. Se, 
mikä saa hankalatkin asiat luistamaan ja epämu-
kavatkin tuntumaan oikeastaan aika mukavilta. 

9 

Mökö 
vauhdissa 

Palkintojenjakoseremonia 
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Jo aamun ensitunteina 
"pirteä" vaeltajien talkoopo-
rukka saapui kisapaikalle 
työkalut tanassa. Mäki saa-
tiin juuri sopivasti kuntoon 
ensimmäisten laskijoiden 
alkaessa pikkuhiljaa lipua 
paikalle pehmustettuine 
peppuineen ja rintoineen. 
Stigoja oli jos jonkinmoisia, 
osaa oli viritelty viikkotolkul-
la kisakuntoon, eksoottisin 
versio oli hankittu itä-
naapurin puolelta. Laskut 
olivat huimapäisiä suorituk-
sia, onneksi niistä selvittiin 
ilman isompia haavereita. 
Kisa oli tiukka, mutta loppu-
jen lopuksi jyvät erottuivat 
akanoista ja voittaja koko 
porukasta. Yksilökilpailun 
voiton vei tällä kertaa Kava-
lainen Tuukka, mutta jouk-

kuekisassa KyKi:laiset Mikko 
ja Tommi pitivät pintansa ja 
reilulla pelillä toivat voiton 
kotiin. Kovan kisan jälkeen 
maistui lämmin mehu ja 
mahtavat laskiaispullat. 
 

- Annika - 

StigaRace 2003 

Kisatoimisto 
avoinna 
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KyKi:n ja PiSa:n VJN retki 
19.-20.10 
 
Retki helsinkiläisen vartionjohtajan näkökul-
masta: 

19.10. me astuimme ulos 
autosta ja katselimme ym-
pärillemme. Missään ei nä-
kynyt rakennusta tai muuta 
merkkiä ihmisasutuksesta. 
Meidät saatettiin alas portai-
ta ja löysimme itsemme 
puoliksi maan alla olevan 
korsun edustalta. Se ei tie-
tenkään näkynyt tielle. 
 
Alkuhämmennysten jälkeen 
yritimme kommunikoida pai-
kallisten (tamperelaisten) 
kanssa. Tuloksia syntyi vas-
ta keksittyämme yhteisen 
kielen: turkulaisten mork-
kaaminen. 
 
Eihän koko viikonloppua voi-
tu keskustelemalla viettää, 
joten (tietysti vasta ruoan 

jälkeen) oli vuorossa ohjel-
maa. Jakauduttuamme kol-
meen ryhmään kävimme 
läpi solmut ja karttamerkit 
sekä ammuimme värikuula-
aseilla. Myöhemmin opim-
me, sekä vähäisessä määrin 
myös opetimme, uusia leik-
kejä. 
 
Viileähkön pakkaspäivän 
päätteeksi pidettiin il-
tanuotio. Sen kruunasi tie-
tysti aina niin tärkeä ele-
mentti: ruoka. 
 
Reissusta jäi käteen pääasi-
assa uusia kokemuksia, 
mutta myös tuttuja kauem-
paa mantereelta. 
 

 Kirj. Juuso Vepsä 

Lippukunnan  
kokous Sääksjärven srk-talon kahviossa 30.3.2003 klo. 17.30 
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Kevätkesällä 2002 mietin 
mielekästä retkikohdetta 
Piisamien VJN:n syysretkel-
le, ja koska pääkaupunki-
seudun retkipaikkatunte-
muksessani ei ole kehumis-
ta, oli helppo päätös toteut-
taa retki yhdessä kykiläisten 
kanssa. Esitin asian KyKi:n 
sammolle ja homma oli sillä 
selvä. Kesä ja alkusyksyyn 
mahtui kevyttä suunnittelua 
ja sitten vihdoin 19.10. koitti 
lähtöpäivä. 
Olimme sopineet tapaamis-
paikaksi Ruskeasuon pika-
vuoropysäkin. Kaikki saapui-
vat ajallaan ja jopa bussi. 
Valtasimme bussin peräosan 
ja niin matka alkoi. Häm-
mästykseksemme Hämeen-
linnassa jäi suuri joukko ih-
misiä pois. Osalle se oli il-
meisesti pääteasema, mutta 
osa vaihtoi toiseen bussiin. 
Miksi ihmeessä? Eikö nau-
runremakkamme ollut terve-
tullutta heti aamutuimaan?  
Sääksjärven rampilla jäim-
me pois bussista. Kuljetus 
korsulle olikin jo meitä siellä 
odottamassa. 
 
Korsulla sovimme ensin yh-
teisistä pelisäännöistä ja 
sitten jaoimme vj:t ja vja:t 
ruokaryhmiin. Olihan ensim-

mäisenä ohjelmassa lounas. 
Iltapäivällä oli tehtävärata, 
jota edettiin ruokaryhmit-
täin. Tarkoituksena oli har-
joitella partion perustaitoja; 
solmuja ja suunnistusta, olla 
hyödyksi; hakata halkoja ja 
oli joukossa yksi hupirasti-
kin. Ennen pimeyden tuloa 
menimme vielä lipunryöstöä 
ja makkaratehdasta. Välillä 
teimme taas vähän ruokaa 
ja sitten oli aikaa suunnitella 
ohjelmaa iltanuotiolle. 
 
Ohjelmaa kertyikin varsin 
mukava määrä.  Välillä vä-
hän kisailtiin eläinaiheisilla 
lauluilla ja ehkä jollekin pal-
jastui myös jotain uutta joh-
tajien partiouran  alkutaipa-
leista. Iltanuotion päätteeksi 
loimutettiin lohta ja paistet-
tiin makkaraa. Iltanuotion 
jälkeen oli mahdollisuus 
mennä saunaan, mutta vain 
harva tarttui tähän tilaisuu-
teen. Viikonlopun jäätävän-
kylmä ilmako se verotti sau-
nojia? Harva oli valmis luo-
pumaan lämpimistä vaat-
teista, vaikka lämmin sauna 
olisikin houkutellut. Lopulta 
kömmimme korsun lämpöön 
ja nukkumaan. Hiljaisuus 
tuli automaattisesti. 
 

Retki johtajan näkökulmasta: 
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Johtajahuolto 2003 
 

Rauduskylän leirikeskuksessa, Kittilässä, 16.�21.4. 
Lähimmät hiihtokeskukset Levi, Ylläs ja Pallas 

 
Hinnat: 

 Yli 15-vuotiaat 140,- 
 4 - 15 vuotiaat 120,- 
 Alle 4-vuotiaat 40,- 
 Lippukunnan ulkopuoliset 200,- 

 
Lisätietoja Askolta  

040-5865 589 tai 3671 856 

 Herätys sai aamulla tavan-
omaisen määrän vastaväit-
teitä, mutta suht ripeässä 
tahdissa kaikki olivat ulkota-
mineissa aamiaisen valmis-
tuksessa.  Harjoittelimme 
vielä korsun pihassa A-pukin 
tekoa ja teoriassa joen yli-
tystä sillä. Tämän jälkeen 
valtaosa kykiläisistä jäi teke-
mään lounasta ja Piisamit + 
pari reipasta kykiläistä lähti-
vät reippailemaan Kirskaan-
niemeen ja takaisin. Lou-
naan jälkeen pakkasimme 
tavarat, siivosimme paikat 
ja jätimme hyvästit. Sääks-

järven rampilla otimme vielä 
perinteiset kuvat osallistujis-
ta ja Helsingin kilometritien-
viitasta. Paluumatka bussis-
sa sujui hiukan hiljaisem-
missa merkeissä kuin tulo-
matka. 
 
Kiitos kaikille osallistujille ja 
etenkin Ky-Ki:n johtajille; 
Heikille, Villelle ja Tappiselle, 
joiden ansiosta tämä yhteis-
retki oli mahdollinen. 
 

 Kirj. Kaija Siivola 
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sujui kuitenkin huomatta-
vasti helpommin. 
Jari ja Vanessa ovat tottu-
neet touhuamaan yhdessä 
keittiössä ja kaikki kotityöt 
jaetaankin tasapuolisesti. 
"Onhan minun autettava 
Vanessaa kun aikaa menee 

niin paljon pikkuisen hoita-
miseen," Jari totesi rutista-
essaan Vanessan syliinsä. 
 
Hyvin näyttivät erilaiset 
ruoanlaittovälineet sopivan 
vieraiden käteen, mutta ei 
saa unohtaa mahtavia 
kokkeja Reimaa (Ville-
Tuomas Anttalainen) ja 
Jarnoa (Jenni Kivistö). He 
loihtivat vaativista aineista 
pizzaa ja monenlaisia 
lisukkeita. Aikaa olisi kuiten-
kin saanut olla lisää sillä 
Siken (Katja Nevala) laskies-
sa 3, 2, 1, stop, l a u t a s i a 
vielä nostel-
tiin esille. 
Tasaväkisen 
äänestyksen 
jälkeen todettiin 
molemmat joukku-
eet voittajiksi. 
 
Ja mainittakoon vielä 
ohjelman tauoilla 
esitetyt mainokset, 
ne ovat mainostoi-
misto Iina Her-
nesahon käsialaa. 
Muistakaa myös 
Levisten tiukkuus ja 
että Jaffat tulloo. 
Ammattitaitoisesta 
kuvauksesta saamme 
kiittää Jenna Mato-
niemeä.  

Jenni Kivistö 
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KIERTÄJÄKANSA 
Numero 1 / 03 
 
Julkaisija: 
 Partiolippukunta 
 Kyynärön Kiertäjät r.y. 
 
Painos: 
 180 kpl 
 
Päätoimittaja: 
 Paiste Mäenpää 
 Houkantie 7 
 37560 Lempäälä 
 paiste@showserviceeclipse.com 
 
Taustayhteisöt: 
 Vanhempainyhdistys 
 Lempäälän seurakunta 
 
Painopaikka: 
 Toiprint Oy, Sääksjärvi 

Julkaistavaksi tarkoitettu materiaali on 
toimitettava mieluiten sähköpostilla 
päätoimittajalle tai kolon vihreään 
postilaatikkoon mieluiten sähköisessä 
muodossa. Myös paperiaineisto sekä 
valokuvat kelpaa. Aineistoa ei oteta 
v a s t a a n  e r i k s e en  i lm o i t e t u n 
deadlinepäivämäärän jälkeen. Emme 
vastaa meille lähetetystä aineistosta, 
emmekä välttämättä palauta sitä. 
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Seuraava Kiertäjäkansa  
ilmestyy maanantaina  

7. toukokuuta. 
 

Julkaistavaksi tarkoitettu 
aineisto toimitettava  

Yrjönpäivään  
23.4. mennessä. 
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Partiolippukunta 
Kyynärön Kiertäjät 
 
Perustettu 1978 
 
Lpkj:  Jarkko Haliseva 
 Annalantie 6A 
 33880 Lempäälä 
Puhelin:  040-5015944  
Sähköp.:  jarkko.haliseva@nic.fi 
 
Sihteeri:  Heikki Kylmäniemi 
 Atomikatu 5 C 53 
 33720 Tampere 
Puhelin:  044-5675441 
Sähköp.:  hessu@techemail.com 
 
Johtajisto: 
 
Lpkj:n apulainen  Topi Lehtomäki 0400-780373 jarkko.haliseva@nic.fi 
Sampo:  Jenna Matoniemi  044-5408367 jennu83@luukku.com 
Akela:  Asko Siivola  040-5865589 
Waltermanni:  Pekka Johansson  040-5639730  pekka.johansson@tut.fi 
Kiertäjäkansa: Paiste Mäenpää  044-3270686  paiste@showserviceeclipse.com 
Webmaster:  Heikki Lahtinen  050-67579  lahtinet@nic.fi 
Rahastonhoitaja: Heli Siivola 040-7166489 heli.siivola@fcaa.fi 
 
Laumat: 
Karhunpojat: 
 Asko Siivola  040-5865589 
 Heikki Salminen  3676755 
Ilvekset: 
 Heikki Lahtinen  050-67579  lahtinet@nic.fi 
Ilvestytöt: 
 Sirpa Kalliomäki  3671228 
 Kristiina Vuorisalmi  2233388  kristiina.vuorisalmi@ntc.nokia.fi 
Supikoirat: 
 Risto Kilpiäinen  0400-811211 risto.kilpiainen@koti.soon.fi 
 Eija Kilpiäinen  3676156 



Kiertäjäkansa/ 
Paiste Mäenpää 
Houkantie 7 
37560 Lempäälä Kiertäjäkansa 

1 / 2003 


