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Kevätaurinko sulattaa maan 
ja minäkin sydämessäni iloita saan, 
sillä sinä olet minun kanssani 
ja siksi tämä fanfari. 
Katso noita lintuja oksalla tuolla, 
istuvat vieri vieressä puun toisella puolla. 
Siilipari ulkoiluttaa metsänreunassa lapsiaan, 
vanha mies silittää raakkaansa hapsiaan. 
Kumpa meilläkin olisi oma pikkuinen, 
vaikka tie voisi olla silloin tikkuinen. 
Mutta parasta istua vain yhdessä penkillä, 
käydä elokuvissa ja lenkillä. 
Ah, kuinka kevät on ihanaa, 
kun rakkaus kaikkialla vihanaa. 

Talviaurinko 

te
ki

jä
: 

N
ap

ak
et

u
t 



6 

On mulla pieni apina, se istuu aina  
kaapin takana. On se pieni ja suloinen, 
mutta saattaa olla myös alakuloinen. 
Aina se mua viihdyttää  
ja mieltäkin usein kiihdyttää�! 
Ei runossa tässä liene järkeä, 
mutta saattaa se silti sydämen särkeä. 

- Herbert - 
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Pääkirjoitus 
  
 

T aas alkaa olla yksi partiokevät lähesty-
mässä loppuaan. Tapahtumia on tuntunut olevan 
riittävästi kaikenikäisille. Itse täytyy kuitenkin 
tunnustaa, etten ole koko keväänä ehtinyt osal-
listua oikeastaan muutoin kuin tekemällä tätä 
lehteä. 
 
Kiertäjäkansa on meidän kaikkien yhteinen lehti. 
Vaikka toiminkin lehden päätoimittajana, en voi 
kirjoittaa juttuja esimerkiksi tapahtumista, joissa 
en ole ollut paikalla, eikä ole kyllä tarkoituskaan. 
Itse näen oman tehtäväni lähinnä lehden koko-
ajana. Toimituskuntaan kuuluu koko lippukunta. 
Siis myös Sinä. 
 
Kiertäjäkansaan voi jokainen kirjoittaa, piirtää tai 
valokuvata. Juttuja kaivataan niin sudenpentu-
jen, vartiolaisten ja vaeltajien retkiltä sekä ki-
soista kuin myös kaikkia muitakin jotenkin par-
tiotoimintaan liittyviä artikkeleita. 
 
Kololta löydät vihreän postilaatikon. Se on siellä 
juuri sinun juttuasi varten. Materiaalia voi toimit-
taa myös sähköpostilla. 
 
Näytä meille, ettet kuulu outoon joukkoon joka 
kädet ristissä odottaa muiden tekevän niitä asioi-
ta, jotka itsekin osaisivat.  
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