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Pääkirjoitus  
 

S yyskuun kolmantena tiistaina 16.9. 
vietetään taas YK:n kansainvälistä rauhanpäivää, 
jonka Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS, on 
nimennyt myös partiolaisten rauhanpäiväksi. 
Suomessa rauhanpäivää on ruotsalaisten partio-
laisten mallin mukaan vietetty vähän toistakym-
mentä vuotta ja meneillään olevana kolmivuotis-
kautena rauha on julistettu sekä partiotyttöjen 
että -poikien maailmanliittojen erityisteemaksi. 
 
Suomalaiset partiolaiset ovat olleet rakentamassa 
maailmanrauhaa monissa ulkomaille suuntautu-
neissa projekteissa: keräämällä varat roko-
tusautoon Shangalalaan, rakentamalla latriineja  
Senegaliin sekä keräämällä varoja lastentarhan 
rakentamiseksi. Edellinen valtakunnallinen hanke 
oli Loiston yhteydessä, jolloin KyKiläisetkin kerä-
sivät PeacePackeja tarvitseville lähetettäväksi. 
 
Partiolaisille rauhanpäivän keskeisenä teemana 
on erilaisuuden hyväksyminen: Kun tunnemme 
toisemme, emme halua sotaa. Tämä pätee ihmis-
suhteissa ja myös laajemmin kansojen kesken. 
 
Maailmassa partiolaisia on 35 miljoonaa lähes 
kaikissa maailman maissa. Partioihanteisiin kuu-
luu toisen kunnioittaminen ja ystävyyden raken-
taminen yli rajojen. Uusiin kansainvälisiin ystä-
vyyssuhteisiin on taas ensi kesän Taruksella pal-
jon hyviä mahdollisuuksia. 

9 
Lauantai 9.8.2003 
 
Heräsimme aamulla nor-
maaliin aikaan klo. 8.00. 
Nostimme lipun noin klo. 
8.15 ja sen jälkeen menim-
me syömään aamupalaa. 
Aamupalan jälkeen leirilläm-
me kävi Kuusamon seura-
kunnan pastori pitämässä 
jumalanpalveluksen. Klo 
12.00 olimme lounaalla ja 
sen jälkeen alkoivat lei-
riolympialaiset, joissa lajina 
oli intiaanien keksimä La-
crosse. Käki-vartio voitti 
kaikki ottelut lintujen loh-
kossa ja suoriutui siten fi-
naaliin saukkoja vastaan. 
Lacrosse-peleissä kentällä 
kuului Heikin vetämiä kan-
nustushuutoja ja Topi, joka 
oli tuomarina, tanssahteli 
edestakaisin kentällä. Finaali 
oli tiukka taisto, mutta vii-
mein Käki-vartio voitti kul-
taisella maalilla. Illalla olim-
me vielä lauleskelemassa 
leirikeskuksen kellarissa. 
 

Sovittanut päivä tapahtumiin 
Lehtokurpat & Käki 

Sunnuntai 10.8.2003 
 
Heräsimme väsyneinä klo 7 
syömään aamiaista ja pur-
kamaan leiriä kotimatkaa 
varten. Laskettiin lippu ja 
jaettiin palkintoja voittajille. 
Ennen bussiin menoa räp-
säytettiin vielä viimeiset 
ryhmäkuvat kaikista leiriläi-
sistä. 
 
Bussissa oli väsynyt meinin-
ki alkumatkasta, mutta lop-
pumatkasta alkoivat erilaiset 
laulut raikua bussin käytävil-
lä. 
 
Saapuessamme seuriksella 
leiriläiset sekä johtajat olivat 
hilpeällä tuulella, mutta hai-
keina mukavan leirin ja ke-
säloman lopusta. 
 
Matkamuistona leiristä var-
tiolaiset saivat mustelmia. 
Mustelmaennätyksen tekikin 
Iina saldonaan 32 mustel-
maa. Pistäkää paremmaksi. 
 

Muistellen TP 
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Perjantai 8.8.2003 
 
Bussi tuli hakemaan meidät 
kuuden aikaan haikin pää-
töspaikalla. Väsyneet ritarit 
nukkuivat koko bussimat-
kan. Soivion leirikeskukses-
sa halukkaat saivat mennä 
saunaan ja suihkuun. Sen 
jälkeen nukuttiin noin 4 tun-
tia. Lounaan jälkeen lähdim-
me Kuusamon suurpetokes-
kukseen. Siellä näimme kar-
huja, kettuja, ilveksiä, ah-
moja ja poroja. 

Päivällisen jälkeen jatkoim-
me tiistaina kesken jääneitä 
erätaitorasteja. 
 
Ja taas syötiin. Oli myös vä-
hän vapaa-aikaa ja illan 
päätteeksi oli yhteinen il-
tanuotio jossa vartiolaiset ja 
sudarit esittivät hienoja esi-
tyksiä. Ja sitten mentiin pi-
sulle, pesulle, pusulle ja 
nukkumaan.  
 

Muistellen Hirvet 

 

kuvat: Risto Kilpiäinen 
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Lähdimme seurikselta 9.59 
pyöräilemään kohti Iso-
Keurujärveä. Heti lähtiessä 
huomasimme, että osalta 
puuttui partiohuivi ja sehän 
tiesi viittä (5) punnerrusta 
rangaistukseksi. Rangaistus 
suoritettiin Iso-Keurujärven 
luonnon-kauniissa maise-
massa. 
 
Kun pääsimme perille, siirty-
vät tekivät nuotion Vernerin 
ohjeiden mukaan. Nuotion 
pikkuhiljaa valmistuessa ja 
syttyessä syötiin eväitä. 
 
Seuraavaksi otettiin luku ja 
jakauduttiin ryhmiin, joissa 
etsittiin ja tunnistettiin viisi 
uutta kasvia ja ötököitä. 
Apuna käytimme kasvi- ja 
ötökkäkirjoja. 
 
Keräilytehtävän aikana nuo-
tioon muodostui kunnon hiil-

los ja pääsimme paistamaan 
makkaraa. Sitä mukaa, kun 
söimme makkarat, osallis-
tuimme Hannan ja Julian 
järjestämään �Hae minulle� 
-kilpailuun. 
 
Sitten sörkittiin taas nuotio-
ta ja Titti, Sirpa ja Verneri 
kielsivät. Jotta saatiin aja-
tukset pois nuotiosta, men-
tiin rikkinäistä puhelinta. 
Sitten kirjoitettiin tämä juttu 
ja sörkittiin nuotiota. 
 
Toisilla alkoi olla tylsää ja 
tunnelmaa piristettiin evo-
luutio-leikillä. Pikku hiljaa 
siirryttiin takaisin pyörille 
ihastellen upeita maisemia 
yli Hervannan. Mukana ret-
kellä olivat Emmi, Hannat, 
Johanna, Jenna, Julia, Saa-
ra-Maria, Linda, Taina, Hen-
na, Verneri, Titti ja Sirpa. 

Ilvestyttöjen pyöräretki  
Iso-Keurujärvelle 14.9.2003 
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Maanantai 4.8.2003 
 
Saavuimme aamulla noin 
kuudelta Soivion leirikeskuk-
seen ja söimme aamupalan. 
Sitten nostimme lipun ja 
Heikki kertoi Selemin lain. 
Sitten sudarit majoittuivat 
telttoihin ja me (vartio-
ikäiset) aloimme pystyttää 
telttoja ja rakentaa ilmoitus-
tauluja, roskiksia, tiskipaik-
kaa ym. Sen jälkeen sai 
mennä uimaan ja sitten 
mentiin nälkäisinä syömään 
nakkikeittoa. Sen jälkeen 
teimme vielä keskeneräisiä 
rakennelmia. Sitten söimme 
välipalaa. Sitten vuorossa oli 
leiriolympialaiset ja lajina oli 
tasapainottelu korin päällä. 
Sitten oli taas ruoka ja sitten 
sai mennä saunaan. Sitten 
laskettiin lippu, syötiin ilta-
pala ja mentiin nukkuun... 
 

By Saukko 

Tiistai 5.8.2003 
 
Heräsimme 8.00 perintei-
seen tapaan. Klo 8.15 oli 
lipun lasku. Lipun laskun 
jälkeen menimme syömään 
aamupalaa. Ennen aamupa-
laa meillä oli aamuverrytte-
ly, joka oli juoksua. Aamu-
palan jälkeen harjoittelimme 
erätaitoja, esim. suunnistus-
ta, kaislamaton tekemistä, 
osmonsolmua sekä partion 
historiaa. Tämän jälkeen oli 
lounas. Lounaan jälkeen oli 
pieni tauko jonka jälkeen oli 
leiriolympialaisia. Sitten oli 
välipalan aika ja välipalaksi 
oli muroja. Sitten oli taas 
tauko. Sitten oli päivä-
lounas, jonka jälkeen teim-
me kaikkea hauskaa, me-
nimme saunaa ja sitten nuk-
kumaan. 
 

Kettu; Tommi, Jaakko, Mari, Eeva, Marika 

 

Kyynärön Kiertäjien  
25-vuotisjuhlaleiri  

3.-10.8.2003  
Kuusamon Soiviossa 

7 
Keskiviikko 6.8.2003 
 
Herätys oli jo tuttuun tapaan 
klo. 8.00. Ennen aamupalaa 
mitattiin keskittymistä ja 
kivunsietokykyä. Päivään 
kuului ritarillisuuteen liittyen 
hengenpelastusta, Pyhän 
Yrjön tarinaa & henkilökoh-
taisia mittoja (esim. 2,5 
cm). Päivällä harjoiteltiin 
myös illan olympialajia 
Rambo-rataa. Ainiin, joka 
välissä syötiin. Olympiatais-
ton tiukkuutta kuvaa mus-
telmien määrä, mutta voit-
tajaksi selvisi Kuovit. 
(JEE...) Illalla saunottiin ja 
muisteltiin KyKin historiaa. 
Tietysti katseltiin myös valo-
kuvia ja pongailtiin tuttuja. 
Hiljaisuus tuli jälleen klo: 
23.00. 
 

muistellen: Lepakot (pits...) 

 
 
Torstai 7.8.2003 
 
Heräsimme, nostimme lipun 
ja söimme aamupalan, jonka 
jälkeen meille kerrottiin Pir-
kanmaan jätehuollon toimin-
nasta. Saimme paljon hyö-
dyllistä tietoa Topilta esim. 
kierrätyksestä. Söimme her-
kullisen ruoan ja jatkoimme 

luennoimista. Päivällisellä 
Tappinen kertoi, että meillä 
oli puoli tuntia aikaa pakata 
tavarat haikkiin ennen läh-
töä. Puolen tunnin kuluttua 
kaikki olivat valmiina läh-
töön. Ajoimme ensin bussilla 
Julma Ölkylle. Se on joku 
syvä kanjonijärvi. Teimme 
siellä kierroksen ja lähdim-
me kävellen kohti Lihapyör-
rettä. Paikan päällä söimme 
ja aloitimme haikin. Lähtö-
tehtävänä piti valmistaa 
miekka tunnissa. Miekkaa 
sai parannella matkalla. Hai-
kissa me kaikki olimme rita-
reita ja yritimme pelastaa 
S e l e m i n  k a u p u n k i a 
"lohikäärmeeltä". Ensimmäi-
selle rastille pääsi kahta eri 
reittiä: pidempää reittiä jalat 
kuivana tai suon poikki lyhy-
empää, mutta vetistä reittiä 
pitkin. Vain 2 leirivartiota 
8:sta valitsi suon. Ensim-
mäisellä rastilla testattiin 
kykyä painaa mieleen yksi-
tyiskohtia. Heikki luku meille 
katkelman päiväkirjasta ja 
kyseli sen jälkeen kysymyk-
siä. Meidän osuutemme lop-
puu tähän, mutta toinen 
vartioryhmä jatkaa tästä - 
tai sit ei. 
 

-Kuovit  
oikeestaan Iida ja Karkkis 
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me kävi Kuusamon seura-
kunnan pastori pitämässä 
jumalanpalveluksen. Klo 
12.00 olimme lounaalla ja 
sen jälkeen alkoivat lei-
riolympialaiset, joissa lajina 
oli intiaanien keksimä La-
crosse. Käki-vartio voitti 
kaikki ottelut lintujen loh-
kossa ja suoriutui siten fi-
naaliin saukkoja vastaan. 
Lacrosse-peleissä kentällä 
kuului Heikin vetämiä kan-
nustushuutoja ja Topi, joka 
oli tuomarina, tanssahteli 
edestakaisin kentällä. Finaali 
oli tiukka taisto, mutta vii-
mein Käki-vartio voitti kul-
taisella maalilla. Illalla olim-
me vielä lauleskelemassa 
leirikeskuksen kellarissa. 
 

Sovittanut päivä tapahtumiin 
Lehtokurpat & Käki 

Sunnuntai 10.8.2003 
 
Heräsimme väsyneinä klo 7 
syömään aamiaista ja pur-
kamaan leiriä kotimatkaa 
varten. Laskettiin lippu ja 
jaettiin palkintoja voittajille. 
Ennen bussiin menoa räp-
säytettiin vielä viimeiset 
ryhmäkuvat kaikista leiriläi-
sistä. 
 
Bussissa oli väsynyt meinin-
ki alkumatkasta, mutta lop-
pumatkasta alkoivat erilaiset 
laulut raikua bussin käytävil-
lä. 
 
Saapuessamme seuriksella 
leiriläiset sekä johtajat olivat 
hilpeällä tuulella, mutta hai-
keina mukavan leirin ja ke-
säloman lopusta. 
 
Matkamuistona leiristä var-
tiolaiset saivat mustelmia. 
Mustelmaennätyksen tekikin 
Iina saldonaan 32 mustel-
maa. Pistäkää paremmaksi. 
 

Muistellen TP 
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Seuraava Kiertäjäkansa  
ilmestyy 12.12.2003 

 
Julkaistavaksi tarkoitettu 

aineisto toimitettava  
1.12. mennessä. 
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Partiolippukunta 
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Perustettu 1978 
 
Lpkj:  Jarkko Haliseva 
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 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 
Oltermanni: Heikki Lahtinen 050-67579 lahtinet@nic.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: 
 Jari Reinikainen 050-5683202 
 Jarno Pitkänen 040-5842119 
 
Ilvestytöt: 
 Sirpa Kalliomäki  3671228 
 Kristiina Vuorisalmi  3631152 kristiina.vuorisalmi@nokia.fi 
Supikoirat: 
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 Eija Kilpiäinen  3676156 
 
Pikkuoravat: 
 Jaana Ahola 050-3010665 
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