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Siinä oli näin aluksi muuta-
ma juoru. Ja lisää voit lukea 
seuraavasta lehdestä. Ole 
varuillasi, sillä ikkunan alla 

voi olla joko joulutontun tai 
Zorron jalan jäljet. 

Zorro 

Kolme poikaa, joiden nimet olivat Tapasi, Tuki 

suusi ja Harmi, leikkivät metsässä. Harmi kato-

si. Tapasi ja Tuki suusi päättivät mennä teke-

mään poliisila
itokselle katoamisilmoituksen. 

Kun he menivät poliisiasemalle Tapasi jäi istu
-

maan rappusille ja Tuki suusi meni sisä
lle.  

 
-Mikä sinun nimesi on? poliisi k

ysyi.  

 
-Tuki suusi.  

 
-Mitä! Missä on tapasi?  

 
-Istuu tuolla rappusilla.  

 
-Taidat etsiä harmia? poliisi ä

rjäisi.  

 
-Mistä tiesit! T

uki suusi hihkaisi. 

Johtajahuolto  
p ä ä s i ä i n e n   2 0 0 5 

Johtajahuolto pääsiäisenä 23. - 
28.3.2005 Posiolla Saarisiulan leirikes-
kuksessa. 

Lähimmät laskettelukeskukset Ruka, 
Iso-syöte ja Suomu sekä Kirintövaara. 

Korouman ja Riisitunturin vaellusmaas-
tot kivenheiton päässä. 

Ilmoittautumiset ja ennakkomaksu 35 € 
31.1.2005 mennessä. Lisätietoja: Tapani 
Siivola / 040 - 538 3367 
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Pääkirjoitus  
 

T iistaina 3.8.2004 rikottiin Oravaisissa 
ennätyksiä. Kyseessä oli Suomen historian satei-
sin elokuun päivä, jolloin vettä satoi peräti 151   
mm, joka on yli kolme kertaa enemmän kuin  
koko kuukauden keskimääräinen sademäärä ja 
34 kertaa enemmän kuin runsaan sateen raja-
arvo 4,4 mm päivässä. 
 
Samaan aikaan noin 300 km kaakkoon, Padasjo-
ella - jossa oli juuri koettu historian sateisin hei-
näkuu -  sai kuulla Atrian mainoksesta tutun slo-
ganin: ”Tänään ei sada yhtään niin paljon kuin 
eilen.” Padasjoella on käynnissä 5. Finnjamboree 
-leiri Tarus, joka kokosi Padasjoelle yli 12 000 
pesunkestävää partiolaista ja yli kolminkertaisti 
kunnan asukasluvun. 
 
Partioihanteet pääsivät valtaansa järjestetyn oh-
jelman lisäksi myös oman savun toiminnassa, 
jossa jokaiselle riitti oma paikka ja tehtävä. Yh-
dessä rakennetun savun ilmapiiri keräsi aidan 
sisäpuolelle myös muita - uudet Itävaltalaiset 
ystävämme lupasivat tulla vierailemaan myös 
ensi kesänä. Mäksätkin ovat käyneet jättämässä 
puumerkkinsä lippukunnan vieraskirjaan. 
 
Sateesta selvittiin. Kuivaamalla, kaivamalla, toi-
vomalla - hyvällä yhteishengellä. Märästä säästä 
huolimatta Tarus ei varmasti jättänyt ketään 
kylmäksi - eikä edes märäksi. Siitä porukka piti 
huolen. Kiitos. 
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Taas on hieman aikaa vie-
rähtänyt, kun Zorro on vii-
meksi kirjoitellut kuulemiaan 
huhuja ja juoruja. No pal-
jonhan on tapahtunut. Kai-
kenlaista olisi voinut kirjoi-
tella. Mutta nyt, joulun alla 
on tarpeeksi kovia huhuja 
liikkeellä siihen että Zorrokin 
kaivaa kynän esiin ja kertoo 
koko totuuden. 

Lippukunta on muutoksien 
edessä. Jarkko on siirtymäs-
sä sivuun lippukunnan joh-
dosta ja Lehtomäen Topi ot-
taa lippukunnan hoitoonsa. 
Zorro toivottaa Jarkolle hy-
viä ”eläkepäiviä” ja Topille 
onnea uudessa haastees-
saan. 

Syksyn aikana on lippukun-
taan tulle muutama paluu 
muuttaja. Länsirinteen Pau-
lasta tuli sudarijohtaja ja Pi-
risen Tuomo palasi Iso ve-
den takaa willisikoihin. Ter-
vetuloa takaisin. 

Zorron tarkkaakin tarkem-
mat silmät ja korvat ovat 
havainneet Siivolan Helin 
menneen naimisiin. Samalla 
Helistä tuli Ahlfors. Paljon 
Onnea! 

Sudenpentujen syysleirillä 
on taas tapahtunut. Vankan 
huhun mukaan poikkeuksel-

lisesti tytöt ovat hiippaileet, 
jopa johtajien tietämättä, 
poikien puolella. Mutta ketä 
tytöt ovat olleet katsomas-
sa? Ja ketä he olivat? 
Hmm… siinäpä pulma. Vah-
vistuksia odotellaan viimeis-
tään talvileirin yhteydessä. 

Pyhäinpäivävaelluksella taa-
sen Inhan Matti oli tyttöjen 
ihailujen kohde. Myös Haa-
palan Juho oli supatteluissa 
mukana. Innolla odotellaan 
kevättä ja talvileirin saapu-
mista, että saadaan huhuille 
vastauksia. 

Willisikojen syyskausi avat-
tiin ”verilöylyllä”. Vai kuuliko 
Zorro väärin, kun kuuli Ta-
tun, Mökön ja Jessen puhu-
van hyvästä osumasta pää-
hän?  

Vj-kurssilla tapahtui myös 
”onnettomuus”. Katan tasa-
paino on kaiketi järkkynyt 
pahasti. Sillä skootterin tiellä 
pysyminen, vieläpä pystys-
sä, oli vähän hankalaa. On-
neksi Hellu oli auttamassa 
takaisin tielle. 

Villi huhu kertoo Kylmänie-
men Heikin lähtevän ulko-
maille. Heikin matkan teema 
taitaa olla ”Kyllä Siperia 
opettaa”. Onneksi venäjän 
kieli on helppo oppia. 

Zorro 
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Kämpälle saavuttiin kimppa-
kyydein seitsemän aikoihin. 
Ensin ohjelmassa oli majoit-
tautumista ja yleistä häröi-
lyä. Sen jälkeen suunniteltiin  

ilta-ohjelmia kahdessa ryh-
mässä ja sitten ne toteutet-
tiin "takkaillan" yhteydessä. 
Paistelimme lättyjä ja me-
nimme nukkumaan 
melko ajoissa. 

  

Lauantai-aamuna 
herättiin noin yhdeksän 

aikaan, laittamaan takka 
päälle. Aamupalan jälkeen 
häröilimme yleisesti. Sen 
jälkeen vuorossa oli joka-
miehenoikeuksien kertausta 
sekä puhumista kirveen ja 
sahan huollosta. Vähän ajan 
päästä syötiin ja ruuan jäl-
keen pidettiin pieni nuotion 

sytytys kilpailu. Voittajaksi 
selvisi Ellu, jonka nuotio roi-
husi mukavasti. Myös muilla 
oli hyvää yritystä. Samalla 
kun olimme pihalla, kan-
noimme vettä saunalle. Lee-
na saapui kämpälle seitse-
män aikoihin,  

sitten söimme risottoa ja 
menimme saunaan. Sen 
jälkeen paistoimme 
makkaraa ja menimme 
nukkumaan noin kello 
yksi yöllä. 

Sunnuntai-aamuna 
herättiin noin yhdek-
sän aikaan ja aa-
mupalaa saatiin 
puoli kymmenen 
maissa. Aamupa-
lan jälkeen oli 

hetk i  vapaa-
aikaa, jonka jälkeen läh-

dimme saattamaan Virveä, 
koska hänen piti lähteä rat-
sastamaan. Saattelun jäl-
keen mentiin pihalla sardii-
nia, mutta leikki oli niin 
märkää puuhaa että päätet-
tiin tulla sisälle pelaamaan 
Avistaa.  

Sen jälkeen siivottiin kämp-
pä ja lähdettiin kotiin. 

Mukana olivat kaikki Napa-
ketut + Mari Pesukarhuista. 

Napakettujen kämppäretki  
3.-5.12.2004 
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14.5.2004 
Lähdimme seurikselta klo 
17.00 ja olimme perillä kuu-
den jälkeen. Samaan aikaan 
tul i  laavulle TaLo -
lippukunnan vartio nimel-
tään Kaustiset. Illalla joim-
me kaakaotam, söimme 
suklaabanaaneja ja hak-
kasimme puita muumipap-
patyylillä. 

Yhdentoista aikaan illalla 
Leena ja Heta olivat järjes-
täneet radan jossa oli raste-
ja.  Lopuksi piti vielä 
"kukistaa paha velho Yela". 
Tämän märän ja kylmän ko-
kemuksen jälkeen kävimme 
lämpimiin makuupusseihin 
nukkumaan. 

by: Liina 

15.5.2004 
Aamulla kun olimme nukku-
neet lämpimän yön - paitsi 
Heta ei - heräsimme unisina, 
mutta silti virkeinä. Me pe-
lattiin Twisteriä TaLo:laisten 
kanssa. Oleskelua... Hetalla 
puhkesi kumi pyörästä, kun 
hän oli viemässä meidän 
makuupusseja ja alustoja 
Leenan kanssa - ja sitten se 
kumi paikattiin. Lopuksi hu-
paisa kotimatka!!! 

by: Elina 

Napakettujen yöretki 
Vähäriutan laavulle 

-Mitä teitte tänään partiossa? 

-Opimme hienoja solmuja. 

-Mitä teette ensi kerralla? 

-Päästämme johtajan irti köysistä. 

Puhelinkeskustelua: 

 -Onko Hannu kotona? 

 -Ei ole Hannua eikä Kerttua eikä 

meillä ole pahemmin pipareitakaan. 

-Miksi et syö aamiaista? 
-En syö koskaan tyhjään vatsaan. 

-Mitä tapahtuu, jos venäläi-
nen putoaa mustaanmereen? 
-Hän kastuu. 
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Keskiviikko 28.7.2004 
Me lähettiin bussilla kohti 
Padasjokea joskus klo 6.15 
Sääksjärven seurikselta. Me 
päästiin perille Tarus-leirille 
n. klo 8.00 ja sillon sato aika 
paljon. Koko päivä sato 
suunnilleen kaatamalla ja 
silti me pystytettiin kaikki 
teltat. Se oli aika kauheeta, 
kun kaikki vaatteet kastu. 
Me rakennettiin meidän sa-
vua koko päivä kaatosatees, 
mut illalla oli vähä parempi 
olo ku pääsi telttaan nuk-

kuun. Hiljaisuus täällä oli 
joskus klo. 23.00. Päivä oli 
aika raskas.  

-Lumikot- 

Torstai 29.7.2004 
Leirin ensimmäisenä päivänä 
herätys olikin sitten kello 7. 
Aamu tarpeiden jälkeen oli 
aamupalan vuoro, puuroa 
jee! :) Aamupalalta päästyä 
alettiin rakentaa savua, keit-
tiötä ja aitaa. Kuoppaakin 
kaivettiin tien varteen jotta 
saataisiin vesi kulkemaan 
sinne. syvyyttä oli noin met-

r i . 
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Pyhäinpäivävaellus 
6.-7.11. Tervajärvi 
Lauantai 
Aamulla kokoonnuimme yh-
deksän aikaan Tervajärven 
parkkipaikalle. Osanottajia 
oli 16 vartiolaista ja kaksi 
johtajaa. Aluksi jaettiin läh-
tijät neljään vartioon. Mat-
kalla oli erilaisia rasteja. 
Lähtötehtävänä oli tehdä 
kenkä teline. Jokaisella oli 
oma mallinsa, ja sen kyllä 
huomasi. Kaikki telineet ei-
vät kuitenkaan olleet käy-
tännöllisiä. Tai sitten yksi 
kenkäpari olisi mahtunut te-
lineeseen. 

Matkalla oli erilaisia kirjalli-
sia kysymyksiä. Samoin 
näimme hirvestäjiä ja hei-
dän saaliitaan. Pienen suun-
nistamisen jälkeen olikin jo 
ruokarastin aika. Maittavaksi 
ateriaksi oli tonnikalapastaa. 
Samalla sai myös hetken le-
vähtää aamupäivän koetuk-
sesta. Ruoan jälkeen siirryt-
tiin Tervajärvelle päin. Mat-
kalla oli vielä kaksi rastia. 
Tehtävät saattoivat olla hie-
man hankalia, mutta arvaa-
mallakin voi voittaa. 

Yöpymispaikkana oli Partio-
niemi. Saavuttuamme leiri-
paikalle aloimme pystyttää 
laavuja. Toiset haki kiilat ja 
kepit, toiset etsivät havuja 

pehmusteeksi. Leiriytymisen 
jälkeen siirrymme Leirikes-
kukseen ruokailemaan. Kun 
mahamme oli täytetty, täy-
tyi varmistaa yöksi lämpöä. 
Muutama polttopuu siinä tuli 
kannettua. Sytytimme myös 
rakovalkean, joka paloi aina-
kin melkein hyvin. Illalla su-
denpennut kävivät myös 
katsomassa miten me yö-
vymme. Ilta kului tulta teh-
den ja polttopuita hakien. 
Puolen yön aikaan alkoi hil-
jaisuus. 

Sunnuntai 
Aamulla heräsimme virkei-
nä. Reippailimme leirikes-
kuksen pihaan, jossa oli li-
punnosto sekä aamujumppa. 
Aamupalaksi saimme mait-
tavan puuron. Päivän aktivi-
teetteihin kuului oman leirin 
huolto sekä polttopuiden 
vieminen kämpälle. Puolen 
päivän aikaan saimme mait-
tavaa hernekeittoa. Iltapäivä 
kuluikin sitten siivoillessa 
leiriä ja tavaroiden pakkaa-
misessa. Kun kello lähestyi 
kolmea siirryimme odottele-
maan kyytiä kotiin. Väsy-
neet, mutta onnelliset 
”vaeltajat”, haettiin kotiin 
toinen toisensa jälkeen. Kii-
tos kaikille mukana olleille! 

Sampo 
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pääasi-
allisesti palvelu 

tehtävissä toimivien vaeltaji-
en hommaan kuului työs-
kennellä urheilupuistossa. 
Itse allekirjoittanut työs-
kenti varmistajana kii-
peilyseinällä. Olin siinä 
omat edut olla varmis-
tajana sai muuten kii-
peillä niin paljon kuin 
sielu sieti... Oikeas-
taan koko leiri meni 
samaa kaavaa 
noudattaen aa-
mulla aikaisin vä-
lillä väsyneenä 
ylös ja illalla 
johtajakahvilan 
sulkeuduttua nuk-

kumaan. Välillä aamuisin 
kyllä sai kuulla kunniansa ni-
meltä mainitsemattomalta 
henkilöltä kun aamulla tuli 
herättyä ehkä vähän liian 
myöhään. Olihan leirillä 
myös kaikenlaisia yhteisiä 
tilaisuuksia mutta niistä ei 
hirveästi jäänyt mitään 
mainitsemisen arvoista 
mieleen, etenkin kun 
suurimmasta osasta nii-
tä loisti poissaolollaan. 
Loppujen lopuksi lois-
tava leiri omalla taval-
laan vaikka leirin ai-
kana saattoi pieniä 
vastoin käymisiä ol-

la, mutta ei niistä sen 
enempää. lopuksi täytyy 
kiittää onnistuneesta leiristä 
kaikkia leirille osallistuneita 
jopa niitä henkilöitä jotka 
olivat kateellisia potkupyö-
rästä joka oli mulla koko lei-

rin ajan käytössä ;) 

Petri Mikkolainen 
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Tämän jälkeen olikin sitten 
lounaan vuoro. Lounaan jäl-
keen aloitettiin haikkia var-
ten valmistautuminen. Toi-
set pakkasivat pienen mää-
rän tavaroita mukaan, toiset 
taas ottivat koko rinkan. 
Vettä ei sentään haikin aika-
na satanut kovinkaan paljoa. 
Haikin varrella oli erinäisiä 
rasti tehtäviä joita siinä 
matkan varrella suoritettiin. 
Illalla noin kello 8 aikaan 
pystytettiin teltat ja yövyt-
tiin korvessa, maantie polun 
vieressä. Unihan siinä tuli ja 
matkaa jatkettiin seuraava-
na päivänä.  

~Henri 

 

Perjantai 30.7.2004 
Heräiltiin aamulla kahdeksan 
maissa Haikilta... Purettiin 
teltat ja lähettiin käveleen 
nelosrastille, mutta kun 
päästiin perille, meille selvi-
si, että olisi pitänyt mennä 
suoraan savuun. No me siis 
käveltiin 2 km turhaan, mut-
ta ei se mitään. Savussa 
syötiin lounasta ja monet 
vaikuttivat väsyneiltä ja mä-
riltä. Kun oltiin syöty, lähet-
tiin tekeen partiovyötä. Niis-
tä tuli aika hienoja. Sitten 
olikin taas ruokailu. Sen jäl-
keen halukkaat saivat lähteä 
uimaan (8 henkilöä). Sit 
mentiin suihkuun 
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(vesi oli kylmää järvessä ja 
myös suihkussa). Sitten oli 
kolmen savun yhteinen il-
tanuotio, jonne kaikki oli 
keksinyt hieman ohjelmaa. 
Illalla syötiin lättyjä. Sitten 
ruvettiin nukkumaan.  

~Napaketut~ 

Lauantai 31.7. 
Taruksen vierailupäivä, alkoi 
sateisissa merkeissä  (niin-
kuin kaikki muutkin päivät). 

 

 

Lauantain aamupäivän aika-
na menimme kävellen umpi 
metsään istuttamaan kuu-
sia. Sieltä tultuamme   vie-
railupäivän vanhemmat oli-
vat jo tulleet ja ehtinyt vä-
hän aikaa tutustua meidän 
leiriimme ja muihin paikkoi-
hin. Hetken aikaa partio-
laiset viettivät aikaa van-
hempiensa seurassa.  

Hetken päästä partiolaiset 
menivät ohjelma paikkoihin-
sa, jossa tehtiin erilaisia asi-
oita. Ohjelma kesti noin vä-

hän päälle tunnin. Sen 
jälkeen pa-

lasimme 
l e i r i i n 
syömään 
vanhem-
p i e m m e 
kanssa. 

Jossain vai-
heessa päi-
västä, alkoi 
paistaa mei-
dän kauan toi-
vottumme au-
rinko. Silloin 
olikin jo van-
hempien vuoro 
lähteä omiin ko-
teihinsa. Päivä oli 
ollut todella pitkä, 
mutta hauska ja 
toivottavasti huo-
misestakin tulisi sa-
manlainen. 

Mari / Pesukarhut 
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Lähdimme maanantaina yh-
deksän aikaan kohti Padas-
jokea seurikselta. 

Perille saavuimme puolilta 
päivin jolloin meidän osal-
tamme alkoi rakennusleiri, 
joka tarkoitti urheilupuiston 
rakentamista. Rakentamista 
oli yllin kyllin. Aika lensi sii-
villä siinä rakennusurakan 
ohella. Rakennusleirin ajan 

keli oli mitä loistavin ja ars-
kaa riitti, mutta kun varsi-
nainen leiri alkoi niin kelit 
huononivat ja vettä alkoi sa-
taa oikein urakalla. Niin vielä 
palatakseni rakennusleiriin 
rakennusleirin aikana raken-
simme noin kymmenen met-
riä korkean kiipeily seinän 
joka tuli valmiiksi vasta puo-
lessa välissä leiriä. Varsinai-
sella leirillä minun ja muiden  

Tarus vaeltajan silmin  
- palveluleirillä 

Pian juhlan jälkeen Turva, 
eli leirin turvamiehet, tulivat 
keräämään valotikut pois, 
niitten aiheuttamien onnet-
tomuuksien takia ja vartio-
laiset menivät nukkumaan. 
Savussamme vartionjohta-
jat, joihin leirillä kuuluin, 
saivat jäädä vielä valvo-
maan, mutta se ulottui jo 
toisen päivän puolelle, eikä 
niin ollen tähän tekstiin edes 
viralliseesti kuulu.  

Lassi Helanti / Sudet 

Elikkä torstai 5.8.2004 
Viimeinen päivä Tarusta val-
keni aurinkoisena (outoa). 
Kaikki olivat hieman väsy-
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Seuraavaksi oli vuorossa oh-
jelmanumero jossta väkijou-
kolla kuljetettiin tupakkaa 
kuvastavat lötköpötköt pres-
susta koottuun ”roskikseen” 
ja samalla itseään Aerosoli-
mieheksi nimittävä ukko 
karjui tupakanvastaisia lau-
seita mikrofoniin. Tämän jäl-
keen niitä lötköpötköjä sai 
ostaa lavalta 1,20 eurolla. 
Sitten palasimme takaisin 
omaan savuumme.                                                                    

Savussa söimme päivällisen 
ja tiskasimme astiat jälleen. 
Sitten oli vuorossa päivän 
viimeinen vapaa, ennen vii-
meistä ohjelmaa, joka oli 
Leirin päätösjuhla. Meillä ei 
ollut paljoa vapaa-aikaa, 
koska Kulo oli äänestetty 
saapumaan ensimmäisenä 
juhlaan ja näinollen poistu-
maan viimeisenä. 

Pidimme tätä järjestelyä 
huonona, sillä normaalisti 
olimme tulleet aina viimeise-
nä ja lähteneet ensimmäise-
nä, jolloin meille jäi aina 
paljon vapaata. Meille jaet-
tiin ennen juhlaan lähtöä va-
lotikut jotka alkoivat loistaa 
kun ne taitettiin ja ravistet-
tiin, ne oli tarkoitus sytyttää 
yhdessä sitten juhlassa. 

Kun saavuimme juhlaan niin 
otimme taas mahdollisim-
man mukavat istumapaikat, 
puhelimme ja kuuntelimme 

bändin soittoa odotellessam-
me juhlan alkua. Bändi ei 
jostain syystä saanut enää 
soittaa Paranoidia, vaikka si-
tä monesti pyydettiin. Kaikki 
alaleirit huusivat saapues-
saan oman huutonsa. 

Tällä kertaa juhlan teemana 
oli Tarus TV, joten esitysten 
välissä näytettiin suurelta 
screeniltä mainoskatkoja, 
joihin sisältyi sekä huonoja 
että hyviä vitsejä. Itse ohjel-
massa oli Scout idols finaali, 
massakaraokea, lauluja ja 
kaikenlaisia pikku esityksiä. 
Sitten tuli valotikkujen syty-
tyksen vuoro, tosin monet 
olivat jo sytyttäneet tikkun-
sa, jokaisella alaleirillä oli 
omanväriset t ikkunsa. 
12000 loistavaa valotikkua 
oli hieno näky, vaikka niistä 
harmia myöhemmin koitui-
kin, kun jotkut olivat purreet 
tikkuja ja saaneet niiden si-
sältämää terveydelle haital-
lista nestettä suuhunsa. Tä-
män jälkeen laulettiin vielä 
yhdessä pariin kertaan ja 
parilla kielellä Tää on Tarus. 
laulu. Sitten alettiin poistua 
alaleireittäin ja jokainen ala-
leiri huusi jälleen oman huu-
tonsa. Alaleirimme poistui, 
kuten jo kerroin, viimeisenä. 
Bändi viihdytti meitä, kun-
nes viimein saimme liittyä 
hitaan jonon jatkoksi ja pa-
lata hitaasti savullemme. 

9 
Sunnuntai 1.8.2004 
Heräsimme suunnilleen sa-
maan aikaan kuin ennenkin 
eli erittäin aikaisin. Söimme 
aamupalaksi cornflakesia 
hyvillä mielin, tosin vettä sil-
loin tällöin sinäkin päivänä 
tuli taivaalta. Mutta vesi ei 
meitä haitannut (hirveästi). 
Päivällä oli edessä varmasti 
kaikkien mielestä mahtava 
asia, sillä meidän vanhem-
mat, siskot ja veljet, koirat 
ja kissat tulivat tapaamaan 
meitä aamupäivallä. No 
mutta sitäkin ennen ehdim-
me tahdä kaikkea hauskaa. 
Lähdimme kaikki partio 
messuun klo. 9.30 joka 
päättyi klo. 10.30. Kuunte-
limme viisaita sanoja sekä 
viisaita ihmisiä. Myöhemmin 
pääsimme kuuntelemaan 
Pekka Simojokea sekä Fisu- 
bändiä. Vihdoin vanhemmat 
saapuivat ja toivat meille 
puhtaita sukkia ja vaihto 
vaatetta, sekä vähän napos-
teltavaa. Söimme heidän 
kanssaan hernekeittoa lou-
naaksi. Olihan se kivaa näh-
dä isää ja äitiä pitkästä ai-
kaa. Päivällä hyvästelimme 
heidät ja rupesimme teke-
mään meidän joka leiripäi-
väisiämme askareita. Illalla 
oli ohjelmaa sekä -
vanhemmille leiriläisille että 
hieman nuoremmille leriläi-
sille. Päivälliseksi söimme 

Bolognese -kastiketta. Iltaan 
asti touhusimme kaikkea ki-
vaa, kunnes uupumus iski ja 
oli pakko painua pehkuihin. 
Ennen nukkumaan menoa 
söimme leipää ja mehua ja 
sitten nukkumaan. 

-Jaakko Oikarinen / Kotkat 

Maanantai 2.8.2004 
Aamulla herätys normaali ai-
kaan eli n. klo 7. Aamiaisek-
si syötiin Emmin tekemää 
puuroa. Päivän ohjelmassa 
oli uintia molskis loiskis 
laaksossa, johon lähti 
koko savun porukka. 
Ennen lähtöä pakattiin rep-
puun juotavaa ja pyyhkeet. 
Tulossa oli aurinkoinen päi-
vä, ensimmäinen koko leiri-
aikana. Vettä oli tullut liian-
kin kanssa ja vaatteet oli 
saatu viikonlopun aikana lä-
hes kuivattua. 

Matkaa järvelle oli n. puoli 
kilometriä, joka tietysti 
mentiin apostolin kyydillä. 
perillä jakauduttiin ryhmiin, 
joissa hypittiin veteen erilai-
sia pelastus hyppyjä. Kaikilla 
oli päällään pelastusliivit. 
Päivä oli aurinkoinen ja vain 
hieman tuulinen.  

Vaikka keli oli hyvä, niin sii-
tä huolimatta, vesi oli kyl-
mää.  Järvellä oli myös me-
lojia jotka harjoitteli melo-
mista. Aikaa järvellä kului 
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noin kolme tuntia ja haus-
kaa oli, kuinkas muuten. 
Tämän jälkeen menimme 
savuun syömään Emmin te-
kemiä ruokia. Iltapäivällä oli 
hetki vapaa-aikaa. 

Sitten oli lähtö partioaate-
laaksoon Siellä aikaa meni 
noin. kolme tuntia kaikki-
neen. 

Sieltä menimme taas savulle 
jossa oli normaalit ilta-
toimet 

Aki  /  Haukat 

Tiistai 3.8.2004 
Herätys oli noin klo. 7.00. 
Me syötiin aamupala ja Ans-
ku kerto päivän ohjelmasta. 
Me mentiin ensin retkisaha-
laaksoon, jossa me tehtiin 
retkisaha. Niistä tuli aika 
hienoja. Kun me tultiin siel-
tä, me syötiin ja meil oli jon-
ku verran vapaata. Sit me 
lähettiin meloon. Siel oli tosi 
kivaa. Karoliina tippu kanoo-
tista ku mä (Mia) ja Elisa 
roiskittiin sitä ja sit siltä tip-
pu mela. Ja voitte kuvitella 
mitä si tapahtu. XD Päivä oli 
tosi kiva!  

-Lumikot- 

Keskiviikko 4.8.2004 
Taruksen toiseksi viimeinen 
päivä alkoi trumpetti herä-
tyksellä, niinkuin tavallises-
tikkin. Nousimme ylös kuten 
tavallista verkkaista tahtia ja 

kävelimme ruokakatokseen. 
Söimme aamupalan ja 
aloimme valmistautua suun-
nistus laaksoon. Suunnistus-
ta varten vartiot jaettiin kol-
meen eri vaikeusasteeseen, 
kokemattomat, keskitaso ja 
kokeneet. Valitsimme koke-
neitten tason. 

Suunnistus laaksoon päästy-
ämme meidät jaettiin aluksi 
omiin vaikeusasteisiimme ja 
niin edelleen noin neljän 
vartion ryhmiin. Näissä ryh-
missä me harjoittelimme/
kertasimme karttamerkkejä, 
kompassin käyttöä ja suun-
nan ottoa, reitinvalintaa se-
kä mittakaavaa. Kun tämä 
oli tehty jatkoimme lähdölle 
ja lähdimme reitille vartioit-
tain muutaman minuuutin 
välein.  

Kun olimme vähän aikaa 
kulkeneet reittiä totesimme 
ettei se ollut mitään suun-
nistusta, vaan pikemminkin 
jälkien seurausta. Karttaa 
tarvittiin vaan muutamassa 
kohtaa. Seurailimme siinä 
sitten muutaman tuhannen 
ihmisen tallaamia polkuja ja 
juttelimme niitä näitä. reitti-
mee oli noin kolme kilomet-
riä pitkä ja meillä oli juota-
vaa sekä karkkia mukana, 
joten se ei ollut kovin rasit-
tava reissu. kun olimme 
saaneet kaikki rastit ja pää- 
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simme reitiltä, ilmoittau-
duimme maaliin ja odotim-
me muita Ky-Ki:läisiä. Em-
me joutuneet odottamaan 
luultavasti edes minuuttia, 
kun he saapuivat ja pääsim-
me lähtemään takaisin 
omaan savuumme. 

Suunnistuksen jälkeen söim-
me lounaan ja tiskasimme 
astiat. Sen jälkeen seurasi 
vapaa-aikaa ja Olopoli laak-
soon valmistautumista. Va-
paa-ajalla kävimme kahvilla 
ja ostelimme naposteltavaa. 

Kun saavuimme Olopoli la-
van eteen, haimme itsel-
lemme hyvät istuma-
paikat ja odotimme 
että koko alalei-
rimme, eli Kulo, 
ehtii paikalle. 
Koko Kulon 
s a a v u t -
tua, la-
v a l l a 
pidet-
tiin outo 
a v a r u u s -
näytelmä. Sen 
jälkeen jakaudut-
tiin viiden vartion 
ryhmiin ja siirryttiin 
kauemmaksi pelaamaan 
Olopoli-peliä. Ryhmässäm-
me oli yksi vartio Porista, 
yksi Helsingistä ja kolme 
meiltä Ky-Ki:stä, oma var-
tioni mukaanlukien. Olopoli-

pelissä oli tarkoituksena ke-
rätä ominaisuuspareja, joita 
kerättiin liikkumalla nopan 
avulla pelilaudalla. Eri ruu-
duissa tehtiin tehtäviä, vas-
tattiin kysymyksiin tai saa-
tiin vain ottaa yksi ominai-
suuspari. Jokainen vartio oli 
antanut jokaiselle ominai-
suusparille pisteitä yhdestä 
kymmeneen, kun peli päät-
tyi niin pisteet laskettiin yh-
teen ja se vartio sai pisteet, 
jolla oli kyseinen ominai-
suuspari. Voittajaa en muis-

ta, eikä sillä tässä pe-
lissä ollut paljoa vä-

liäkään. Kun peli 
oli ohi, pa-

lasimme la-
van luo. 
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hes kuivattua. 
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(vesi oli kylmää järvessä ja 
myös suihkussa). Sitten oli 
kolmen savun yhteinen il-
tanuotio, jonne kaikki oli 
keksinyt hieman ohjelmaa. 
Illalla syötiin lättyjä. Sitten 
ruvettiin nukkumaan.  

~Napaketut~ 

Lauantai 31.7. 
Taruksen vierailupäivä, alkoi 
sateisissa merkeissä  (niin-
kuin kaikki muutkin päivät). 

 

 

Lauantain aamupäivän aika-
na menimme kävellen umpi 
metsään istuttamaan kuu-
sia. Sieltä tultuamme   vie-
railupäivän vanhemmat oli-
vat jo tulleet ja ehtinyt vä-
hän aikaa tutustua meidän 
leiriimme ja muihin paikkoi-
hin. Hetken aikaa partio-
laiset viettivät aikaa van-
hempiensa seurassa.  

Hetken päästä partiolaiset 
menivät ohjelma paikkoihin-
sa, jossa tehtiin erilaisia asi-
oita. Ohjelma kesti noin vä-

hän päälle tunnin. Sen 
jälkeen pa-

lasimme 
l e i r i i n 
syömään 
vanhem-
p i e m m e 
kanssa. 

Jossain vai-
heessa päi-
västä, alkoi 
paistaa mei-
dän kauan toi-
vottumme au-
rinko. Silloin 
olikin jo van-
hempien vuoro 
lähteä omiin ko-
teihinsa. Päivä oli 
ollut todella pitkä, 
mutta hauska ja 
toivottavasti huo-
misestakin tulisi sa-
manlainen. 

Mari / Pesukarhut 
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Lähdimme maanantaina yh-
deksän aikaan kohti Padas-
jokea seurikselta. 

Perille saavuimme puolilta 
päivin jolloin meidän osal-
tamme alkoi rakennusleiri, 
joka tarkoitti urheilupuiston 
rakentamista. Rakentamista 
oli yllin kyllin. Aika lensi sii-
villä siinä rakennusurakan 
ohella. Rakennusleirin ajan 

keli oli mitä loistavin ja ars-
kaa riitti, mutta kun varsi-
nainen leiri alkoi niin kelit 
huononivat ja vettä alkoi sa-
taa oikein urakalla. Niin vielä 
palatakseni rakennusleiriin 
rakennusleirin aikana raken-
simme noin kymmenen met-
riä korkean kiipeily seinän 
joka tuli valmiiksi vasta puo-
lessa välissä leiriä. Varsinai-
sella leirillä minun ja muiden  

Tarus vaeltajan silmin  
- palveluleirillä 

Pian juhlan jälkeen Turva, 
eli leirin turvamiehet, tulivat 
keräämään valotikut pois, 
niitten aiheuttamien onnet-
tomuuksien takia ja vartio-
laiset menivät nukkumaan. 
Savussamme vartionjohta-
jat, joihin leirillä kuuluin, 
saivat jäädä vielä valvo-
maan, mutta se ulottui jo 
toisen päivän puolelle, eikä 
niin ollen tähän tekstiin edes 
viralliseesti kuulu.  

Lassi Helanti / Sudet 

Elikkä torstai 5.8.2004 
Viimeinen päivä Tarusta val-
keni aurinkoisena (outoa). 
Kaikki olivat hieman väsy-
neitä sillä herätys oli jo seit-
semältä ja varmasti moni oli 
valvonut pitkään… Herätty-
ämme huomasimme, että 

ympäriltämme oli hävinnyt 
jo monia telttoja ja raken-
nelmia. Söimme aamiaisen 
ja aloimme purkaa omaa lei-
riä.  

Purku sujui niin hyvin, että 
meille jäi pari tuntia vapaa-
seen loikoiluun tai jutteluun 
naapuri savulaisten Mäksien 
kanssa. Kun bussi saapui 
pakkasimme bussin ja läh-
dimme kotimatkalle. Matkal-
la kaikki saivat jakaa lakuja 
niille henkilöille jotka sen 
olivat mielstään ansainneet.  

Seuriksen pihassa oli kuuma 
kun purimme bussia. Kotiin 
päästyään moni meni var-
masti LÄMPIMÄÄN suihkuun 
ja pisti likaiset ja märät 
vaatteet pesukoneeseen. 

~Leena~ 
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pääasi-
allisesti palvelu 

tehtävissä toimivien vaeltaji-
en hommaan kuului työs-
kennellä urheilupuistossa. 
Itse allekirjoittanut työs-
kenti varmistajana kii-
peilyseinällä. Olin siinä 
omat edut olla varmis-
tajana sai muuten kii-
peillä niin paljon kuin 
sielu sieti... Oikeas-
taan koko leiri meni 
samaa kaavaa 
noudattaen aa-
mulla aikaisin vä-
lillä väsyneenä 
ylös ja illalla 
johtajakahvilan 
sulkeuduttua nuk-

kumaan. Välillä aamuisin 
kyllä sai kuulla kunniansa ni-
meltä mainitsemattomalta 
henkilöltä kun aamulla tuli 
herättyä ehkä vähän liian 
myöhään. Olihan leirillä 
myös kaikenlaisia yhteisiä 
tilaisuuksia mutta niistä ei 
hirveästi jäänyt mitään 
mainitsemisen arvoista 
mieleen, etenkin kun 
suurimmasta osasta nii-
tä loisti poissaolollaan. 
Loppujen lopuksi lois-
tava leiri omalla taval-
laan vaikka leirin ai-
kana saattoi pieniä 
vastoin käymisiä ol-

la, mutta ei niistä sen 
enempää. lopuksi täytyy 
kiittää onnistuneesta leiristä 
kaikkia leirille osallistuneita 
jopa niitä henkilöitä jotka 
olivat kateellisia potkupyö-
rästä joka oli mulla koko lei-

rin ajan käytössä ;) 

Petri Mikkolainen 

7 
Tämän jälkeen olikin sitten 
lounaan vuoro. Lounaan jäl-
keen aloitettiin haikkia var-
ten valmistautuminen. Toi-
set pakkasivat pienen mää-
rän tavaroita mukaan, toiset 
taas ottivat koko rinkan. 
Vettä ei sentään haikin aika-
na satanut kovinkaan paljoa. 
Haikin varrella oli erinäisiä 
rasti tehtäviä joita siinä 
matkan varrella suoritettiin. 
Illalla noin kello 8 aikaan 
pystytettiin teltat ja yövyt-
tiin korvessa, maantie polun 
vieressä. Unihan siinä tuli ja 
matkaa jatkettiin seuraava-
na päivänä.  

~Henri 

 

Perjantai 30.7.2004 
Heräiltiin aamulla kahdeksan 
maissa Haikilta... Purettiin 
teltat ja lähettiin käveleen 
nelosrastille, mutta kun 
päästiin perille, meille selvi-
si, että olisi pitänyt mennä 
suoraan savuun. No me siis 
käveltiin 2 km turhaan, mut-
ta ei se mitään. Savussa 
syötiin lounasta ja monet 
vaikuttivat väsyneiltä ja mä-
riltä. Kun oltiin syöty, lähet-
tiin tekeen partiovyötä. Niis-
tä tuli aika hienoja. Sitten 
olikin taas ruokailu. Sen jäl-
keen halukkaat saivat lähteä 
uimaan (8 henkilöä). Sit 
mentiin suihkuun 
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Keskiviikko 28.7.2004 
Me lähettiin bussilla kohti 
Padasjokea joskus klo 6.15 
Sääksjärven seurikselta. Me 
päästiin perille Tarus-leirille 
n. klo 8.00 ja sillon sato aika 
paljon. Koko päivä sato 
suunnilleen kaatamalla ja 
silti me pystytettiin kaikki 
teltat. Se oli aika kauheeta, 
kun kaikki vaatteet kastu. 
Me rakennettiin meidän sa-
vua koko päivä kaatosatees, 
mut illalla oli vähä parempi 
olo ku pääsi telttaan nuk-

kuun. Hiljaisuus täällä oli 
joskus klo. 23.00. Päivä oli 
aika raskas.  

-Lumikot- 

Torstai 29.7.2004 
Leirin ensimmäisenä päivänä 
herätys olikin sitten kello 7. 
Aamu tarpeiden jälkeen oli 
aamupalan vuoro, puuroa 
jee! :) Aamupalalta päästyä 
alettiin rakentaa savua, keit-
tiötä ja aitaa. Kuoppaakin 
kaivettiin tien varteen jotta 
saataisiin vesi kulkemaan 
sinne. syvyyttä oli noin met-

r i . 
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Pyhäinpäivävaellus 
6.-7.11. Tervajärvi 
Lauantai 
Aamulla kokoonnuimme yh-
deksän aikaan Tervajärven 
parkkipaikalle. Osanottajia 
oli 16 vartiolaista ja kaksi 
johtajaa. Aluksi jaettiin läh-
tijät neljään vartioon. Mat-
kalla oli erilaisia rasteja. 
Lähtötehtävänä oli tehdä 
kenkä teline. Jokaisella oli 
oma mallinsa, ja sen kyllä 
huomasi. Kaikki telineet ei-
vät kuitenkaan olleet käy-
tännöllisiä. Tai sitten yksi 
kenkäpari olisi mahtunut te-
lineeseen. 

Matkalla oli erilaisia kirjalli-
sia kysymyksiä. Samoin 
näimme hirvestäjiä ja hei-
dän saaliitaan. Pienen suun-
nistamisen jälkeen olikin jo 
ruokarastin aika. Maittavaksi 
ateriaksi oli tonnikalapastaa. 
Samalla sai myös hetken le-
vähtää aamupäivän koetuk-
sesta. Ruoan jälkeen siirryt-
tiin Tervajärvelle päin. Mat-
kalla oli vielä kaksi rastia. 
Tehtävät saattoivat olla hie-
man hankalia, mutta arvaa-
mallakin voi voittaa. 

Yöpymispaikkana oli Partio-
niemi. Saavuttuamme leiri-
paikalle aloimme pystyttää 
laavuja. Toiset haki kiilat ja 
kepit, toiset etsivät havuja 

pehmusteeksi. Leiriytymisen 
jälkeen siirrymme Leirikes-
kukseen ruokailemaan. Kun 
mahamme oli täytetty, täy-
tyi varmistaa yöksi lämpöä. 
Muutama polttopuu siinä tuli 
kannettua. Sytytimme myös 
rakovalkean, joka paloi aina-
kin melkein hyvin. Illalla su-
denpennut kävivät myös 
katsomassa miten me yö-
vymme. Ilta kului tulta teh-
den ja polttopuita hakien. 
Puolen yön aikaan alkoi hil-
jaisuus. 

Sunnuntai 
Aamulla heräsimme virkei-
nä. Reippailimme leirikes-
kuksen pihaan, jossa oli li-
punnosto sekä aamujumppa. 
Aamupalaksi saimme mait-
tavan puuron. Päivän aktivi-
teetteihin kuului oman leirin 
huolto sekä polttopuiden 
vieminen kämpälle. Puolen 
päivän aikaan saimme mait-
tavaa hernekeittoa. Iltapäivä 
kuluikin sitten siivoillessa 
leiriä ja tavaroiden pakkaa-
misessa. Kun kello lähestyi 
kolmea siirryimme odottele-
maan kyytiä kotiin. Väsy-
neet, mutta onnelliset 
”vaeltajat”, haettiin kotiin 
toinen toisensa jälkeen. Kii-
tos kaikille mukana olleille! 

Sampo 
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Kämpälle saavuttiin kimppa-
kyydein seitsemän aikoihin. 
Ensin ohjelmassa oli majoit-
tautumista ja yleistä häröi-
lyä. Sen jälkeen suunniteltiin  

ilta-ohjelmia kahdessa ryh-
mässä ja sitten ne toteutet-
tiin "takkaillan" yhteydessä. 
Paistelimme lättyjä ja me-
nimme nukkumaan 
melko ajoissa. 

  

Lauantai-aamuna 
herättiin noin yhdeksän 

aikaan, laittamaan takka 
päälle. Aamupalan jälkeen 
häröilimme yleisesti. Sen 
jälkeen vuorossa oli joka-
miehenoikeuksien kertausta 
sekä puhumista kirveen ja 
sahan huollosta. Vähän ajan 
päästä syötiin ja ruuan jäl-
keen pidettiin pieni nuotion 

sytytys kilpailu. Voittajaksi 
selvisi Ellu, jonka nuotio roi-
husi mukavasti. Myös muilla 
oli hyvää yritystä. Samalla 
kun olimme pihalla, kan-
noimme vettä saunalle. Lee-
na saapui kämpälle seitse-
män aikoihin,  

sitten söimme risottoa ja 
menimme saunaan. Sen 
jälkeen paistoimme 
makkaraa ja menimme 
nukkumaan noin kello 
yksi yöllä. 

Sunnuntai-aamuna 
herättiin noin yhdek-
sän aikaan ja aa-
mupalaa saatiin 
puoli kymmenen 
maissa. Aamupa-
lan jälkeen oli 

hetk i  vapaa-
aikaa, jonka jälkeen läh-

dimme saattamaan Virveä, 
koska hänen piti lähteä rat-
sastamaan. Saattelun jäl-
keen mentiin pihalla sardii-
nia, mutta leikki oli niin 
märkää puuhaa että päätet-
tiin tulla sisälle pelaamaan 
Avistaa.  

Sen jälkeen siivottiin kämp-
pä ja lähdettiin kotiin. 

Mukana olivat kaikki Napa-
ketut + Mari Pesukarhuista. 

Napakettujen kämppäretki  
3.-5.12.2004 
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14.5.2004 
Lähdimme seurikselta klo 
17.00 ja olimme perillä kuu-
den jälkeen. Samaan aikaan 
tul i  laavulle TaLo -
lippukunnan vartio nimel-
tään Kaustiset. Illalla joim-
me kaakaotam, söimme 
suklaabanaaneja ja hak-
kasimme puita muumipap-
patyylillä. 

Yhdentoista aikaan illalla 
Leena ja Heta olivat järjes-
täneet radan jossa oli raste-
ja.  Lopuksi piti vielä 
"kukistaa paha velho Yela". 
Tämän märän ja kylmän ko-
kemuksen jälkeen kävimme 
lämpimiin makuupusseihin 
nukkumaan. 

by: Liina 

15.5.2004 
Aamulla kun olimme nukku-
neet lämpimän yön - paitsi 
Heta ei - heräsimme unisina, 
mutta silti virkeinä. Me pe-
lattiin Twisteriä TaLo:laisten 
kanssa. Oleskelua... Hetalla 
puhkesi kumi pyörästä, kun 
hän oli viemässä meidän 
makuupusseja ja alustoja 
Leenan kanssa - ja sitten se 
kumi paikattiin. Lopuksi hu-
paisa kotimatka!!! 

by: Elina 

Napakettujen yöretki 
Vähäriutan laavulle 

-Mitä teitte tänään partiossa? 

-Opimme hienoja solmuja. 

-Mitä teette ensi kerralla? 

-Päästämme johtajan irti köysistä. 

Puhelinkeskustelua: 

 -Onko Hannu kotona? 

 -Ei ole Hannua eikä Kerttua eikä 

meillä ole pahemmin pipareitakaan. 

-Miksi et syö aamiaista? 
-En syö koskaan tyhjään vatsaan. 

-Mitä tapahtuu, jos venäläi-
nen putoaa mustaanmereen? 
-Hän kastuu. 
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Pääkirjoitus  
 

T iistaina 3.8.2004 rikottiin Oravaisissa 
ennätyksiä. Kyseessä oli Suomen historian satei-
sin elokuun päivä, jolloin vettä satoi peräti 151   
mm, joka on yli kolme kertaa enemmän kuin  
koko kuukauden keskimääräinen sademäärä ja 
34 kertaa enemmän kuin runsaan sateen raja-
arvo 4,4 mm päivässä. 
 
Samaan aikaan noin 300 km kaakkoon, Padasjo-
ella - jossa oli juuri koettu historian sateisin hei-
näkuu -  sai kuulla Atrian mainoksesta tutun slo-
ganin: ”Tänään ei sada yhtään niin paljon kuin 
eilen.” Padasjoella on käynnissä 5. Finnjamboree 
-leiri Tarus, joka kokosi Padasjoelle yli 12 000 
pesunkestävää partiolaista ja yli kolminkertaisti 
kunnan asukasluvun. 
 
Partioihanteet pääsivät valtaansa järjestetyn oh-
jelman lisäksi myös oman savun toiminnassa, 
jossa jokaiselle riitti oma paikka ja tehtävä. Yh-
dessä rakennetun savun ilmapiiri keräsi aidan 
sisäpuolelle myös muita - uudet Itävaltalaiset 
ystävämme lupasivat tulla vierailemaan myös 
ensi kesänä. Mäksätkin ovat käyneet jättämässä 
puumerkkinsä lippukunnan vieraskirjaan. 
 
Sateesta selvittiin. Kuivaamalla, kaivamalla, toi-
vomalla - hyvällä yhteishengellä. Märästä säästä 
huolimatta Tarus ei varmasti jättänyt ketään 
kylmäksi - eikä edes märäksi. Siitä porukka piti 
huolen. Kiitos. 
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Taas on hieman aikaa vie-
rähtänyt, kun Zorro on vii-
meksi kirjoitellut kuulemiaan 
huhuja ja juoruja. No pal-
jonhan on tapahtunut. Kai-
kenlaista olisi voinut kirjoi-
tella. Mutta nyt, joulun alla 
on tarpeeksi kovia huhuja 
liikkeellä siihen että Zorrokin 
kaivaa kynän esiin ja kertoo 
koko totuuden. 

Lippukunta on muutoksien 
edessä. Jarkko on siirtymäs-
sä sivuun lippukunnan joh-
dosta ja Lehtomäen Topi ot-
taa lippukunnan hoitoonsa. 
Zorro toivottaa Jarkolle hy-
viä ”eläkepäiviä” ja Topille 
onnea uudessa haastees-
saan. 

Syksyn aikana on lippukun-
taan tulle muutama paluu 
muuttaja. Länsirinteen Pau-
lasta tuli sudarijohtaja ja Pi-
risen Tuomo palasi Iso ve-
den takaa willisikoihin. Ter-
vetuloa takaisin. 

Zorron tarkkaakin tarkem-
mat silmät ja korvat ovat 
havainneet Siivolan Helin 
menneen naimisiin. Samalla 
Helistä tuli Ahlfors. Paljon 
Onnea! 

Sudenpentujen syysleirillä 
on taas tapahtunut. Vankan 
huhun mukaan poikkeuksel-

lisesti tytöt ovat hiippaileet, 
jopa johtajien tietämättä, 
poikien puolella. Mutta ketä 
tytöt ovat olleet katsomas-
sa? Ja ketä he olivat? 
Hmm… siinäpä pulma. Vah-
vistuksia odotellaan viimeis-
tään talvileirin yhteydessä. 

Pyhäinpäivävaelluksella taa-
sen Inhan Matti oli tyttöjen 
ihailujen kohde. Myös Haa-
palan Juho oli supatteluissa 
mukana. Innolla odotellaan 
kevättä ja talvileirin saapu-
mista, että saadaan huhuille 
vastauksia. 

Willisikojen syyskausi avat-
tiin ”verilöylyllä”. Vai kuuliko 
Zorro väärin, kun kuuli Ta-
tun, Mökön ja Jessen puhu-
van hyvästä osumasta pää-
hän?  

Vj-kurssilla tapahtui myös 
”onnettomuus”. Katan tasa-
paino on kaiketi järkkynyt 
pahasti. Sillä skootterin tiellä 
pysyminen, vieläpä pystys-
sä, oli vähän hankalaa. On-
neksi Hellu oli auttamassa 
takaisin tielle. 

Villi huhu kertoo Kylmänie-
men Heikin lähtevän ulko-
maille. Heikin matkan teema 
taitaa olla ”Kyllä Siperia 
opettaa”. Onneksi venäjän 
kieli on helppo oppia. 

Zorro 
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Siinä oli näin aluksi muuta-
ma juoru. Ja lisää voit lukea 
seuraavasta lehdestä. Ole 
varuillasi, sillä ikkunan alla 

voi olla joko joulutontun tai 
Zorron jalan jäljet. 

Zorro 

Kolme poikaa, joiden nimet olivat Tapasi, Tuki 

suusi ja Harmi, leikkivät metsässä. Harmi kato-

si. Tapasi ja Tuki suusi päättivät mennä teke-

mään poliisila
itokselle katoamisilmoituksen. 

Kun he menivät poliisiasemalle Tapasi jäi istu
-

maan rappusille ja Tuki suusi meni sisä
lle.  

 
-Mikä sinun nimesi on? poliisi k

ysyi.  

 
-Tuki suusi.  

 
-Mitä! Missä on tapasi?  

 
-Istuu tuolla rappusilla.  

 
-Taidat etsiä harmia? poliisi ä

rjäisi.  

 
-Mistä tiesit! T

uki suusi hihkaisi. 

Johtajahuolto  
p ä ä s i ä i n e n   2 0 0 5 

Johtajahuolto pääsiäisenä 23. - 
28.3.2005 Posiolla Saarisiulan leirikes-
kuksessa. 

Lähimmät laskettelukeskukset Ruka, 
Iso-syöte ja Suomu sekä Kirintövaara. 

Korouman ja Riisitunturin vaellusmaas-
tot kivenheiton päässä. 

Ilmoittautumiset ja ennakkomaksu 35 € 
31.1.2005 mennessä. Lisätietoja: Tapani 
Siivola / 040 - 538 3367 
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