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Vuosi vaihtui ja tapahtumia 
tuli ja meni. Tässä muuta-
mia varmoja huhuja. 

Aluksi onnittelut uudelle isäl-
le eli Pirisen Tuomolle. Sa-
mat pikkulinnut kertoivat 
Pekun rengastuksesta. On-
nea myös Pekalle. 

Ensiapukurssi oli tammi-
kuussa. Kurssin aikana esi-
tettiin hiippailusta kysymyk-
siä. Tällä tietoa Kunnaksen 
Mari on ainoa jolla on viralli-
nen hiippailulupa. Eli kan-
nattaa varoa tulevilla leireillä 
Maria, koska johtajat eivät 
hänen h i i ppa i lu i s taan 
”välitä”. 

Jo pitkin syksyä on sadellut 
tietoa Laakson Hannan ja 
Kurkiojan Mikan suhteesta. 
Asia on Zorrolle vahvistanut 
Elias. Elias on kuulemma Mi-
kan puhemies. Sudenpentu-
jen talvileirillä Elias oli löy-
detty Hannan kanssa kes-
kustelemassa hiljaisuuden 
jälkeen… Joten hyvinhän se 
menee näinkin. 

Muita tapahtumia sudenpen-
tujen talvileiriltä ei ole kuu-
lunut. Lehtomäen Topikin on 
vähän huolestunut että mitä 
on tapahtunut hiiviskelylle 
leiriöinä. Onneksi Kunnaksen 
Maria voidaan pyytää pelas-
tamaan tilanne. 

Kuusamostakin kuuluu ehkä 
varma totuus. Hetalla ja 
Wuotin Villellä oli ”herkkä 
hetki” takkatulen ääressä. 
Keskustelun aiheena oli ro-
manttinen kesäsade. Tästä 
odotetaan vahvistusta sekä 
lisätietoa. 

Stigarace järjestettiin perin-
teisesti Vuoreksen jylhillä 
rinteillä. Vakavilta onnetto-
muuksilta vältyttiin ja osan-
ottajat (molemmat) olivat 
tyytyväisiä. Seuriksen käy-
tävillä kaikuu huhu, että Sti-
garace järjestetään vielä uu-
destaan tänä vuonna. Yri-
tyksenä olisi tuplata osallis-
tujamäärä. 

Ja sitten jymyuutinen! Siivo-
lan Kaija on ollut Lehtomäen 
Topin kämppäkaveri. Tieto 
tuli julki Suomen partio-
laisten rekisteristä. Topi on 
vaitonainen asiasta. Samoin 
Kaija ei kommentoinut tar-
kemmin. Ongelma saattaa 
olla kuitenkin rekisterissä. 
Sillä Kaija oli jo muuttanut 
Tampereelle, mutta Topin 
osoite oli edelleen Helsingis-
sä. 

Jos kuulet huhu tai lähes 
varman tiedon, ilmoita siitä 
aina eteenpäin. Saattaa olla 
että juttu päätyy myös Zor-
ron korviin… 

Zorro 

Zorro 
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Pääkirjoitus 
  

K oulumaailman oppimispolku on vii-
me aikoina muuttunut yhä tuloshakuisemmaksi 
ja kilpailukykyä korostavammaksi. Koulun tavoit-
teena on heti alusta alkaen saada oppilaat sisäis-
tämään velvollisuutensa valmistua nopeasti työ-
elämään ja taloudelliseen kilpailuun.  
 
90-luvulla tuli perusopetukseenkin mahdollisuus 
valita opiskelupaikka. Kouluista alettiin vaatia 
ranking-listoja, joiden avulla voitaisiin valita kou-
luja joissa saavutetaan mittareiden mukaan kor-
keatasoisimpia suorituksia. Opintoputki tuntuu 
pyrkivän keskittymään tutkintoihin ja arvosanoi-
hin varmistaen mahdollisimman laajat ja korkea-
tasoiset mahdollisuudet jatkokoulutukseen. Ope-
tus tähtää nopeatempoisiin kertasuorituksiin, ku-
ten ylioppilaskirjoituksiin, joissa ei ole juurikaan 
tilaa epäonnistumisille. 
 
Myös partio kokonaisuutena on koulutusputki su-
denpennusta partionjohtajaksi. Partiossa johtajan 
roolin ei tulisi perustua koulun tavoin aukotto-
maan auktoriteettiin, vaan partiolaiset pitäisi oh-
jata itse löytämään omat kykynsä. Näyttää erilai-
sia vaihtoehtoja - joista sitten yhdessä selvitään. 
 
Partio on koulu, jossa muualla kasvavan kiireen 
voi unohtaa. Partiossa opetellaan positiivisuutta. 
Epäonnistuminen on tärkeä osa oppimista - vai-
keudet ovat vaihe matkalla onnistumiseen. Silloin 
voi huomata pärjäävänsä. 
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VESI. JANO. AUTA.  
“Se oli hieno ja mullistava 
kokemus. En ollut ennen 
käynyt niin köyhässä maas-
sa. Näin selkeästi eron nii-
den kylien välillä, joissa on 
kaivo, ja niiden joissa ei ole. 
Jos naisten ja lasten aika 
menee vedenhakumatkoihin, 
lapset eivät ehdi käymään 
koulua.” 

Eija Vilpas, näyttelijä 
UNICEFin Hyvän tahdon lähettiläs 

Miljardi ihmistä ilman 
puhdasta vettä 
Puhtaan veden puute aihe-
uttaa valtavasti inhimillistä 
kärsimystä: jopa 80 pro-
senttia kehitysmaiden saira-
uksista johtuu likaisesta ve-
destä, miljoonat tytöt eivät 
pääse kouluun pitkien ve-
denhakumatkojen vuoksi, 
miljoonien perheiden toi-
meentulo vaikeutuu vesipu-
lan aiheuttaman köyhyyden 
takia. 

Afrikassa vettä on vähän. 
Vesi joudutaan hakemaan 
kaukaa ja se on usein likais-
ta. Huonoin vesitilanne on 
Saharan eteläpuolisessa Af-
rikassa, jossa puolet väestä 
joutuu selviämään jokapäi-
väisestä elämästä 20 litralla 

vettä. YK:n suositus on, että 
jokaisella ihmisellä on oikeus 
vähintään 20 litraan vettä 
15 minuutin kävelymatkan 
päässä. 

Janopäiväkeräys 
Puhdas vesi on tehokkaim-
pia tapoja vähentää lapsi-
kuolleisuutta kehitysmaissa. 
Unicef on vuosikymmenien 
ajan parantanut vesi- ja sa-
niteettihuoltoa kehitysmais-
sa rakentamalla kaivoja, ve-
siputkia ja kuivakäymälöitä 
sekä antamalla hygieniava-
listusta. 

Oman kylän kaivon ansiosta 
tytötkin ehtivät kouluun, 
koska tytöt huolehtivat 
usein vedenhausta. Kun 
kouluihin rakennetaan erilli-
set saniteettitilat tytöille ja 
pojille, äidit päästävät tytöt 
kouluun. 

Tänä vuonna vapun alla jär-
jestettävä keräys pyrkii pa-
rantamaan Eritrean, jossa 
kuivuus koettelee jo viidettä 
vuotta, vesihuoltoa. Vesipu-
lan vuoksi 45 000 erit-
realaista kuolee vuosittain li-
kaisesta vedestä johtuviin 
sairauksiin. 

www.unicef.fi 
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Partiolainen osaa! 
Scouter kan! 

Partiolaisten uusi kolmivuo-
tisteema ”Partiolainen osaa - 
Scouter Kan” alkoi tänä ke-
väänä ja huipentuu vuoteen 
2007 - lippukuntaleirien 
vuoteen. 

Uusi teema on tarkoitettu 
jokaiselle meistä - suden-
pennusta vaeltajaan ja joh-
tajaan.  Teemalla halutaan 
kannustaa lippukuntia to-
teuttamaan partio-ohjelmaa 
- keskittymään partion toi-
minnan ytimeen. Sen viesti 
on, että partio on hauskaa, 
monipuolista tekemistä ja 
kasvattaa nousujohteisesti. 

Teeman tärkeimpänä tavoit-
teena on muistuttaa, että 
partio-ohjelmassa on kolme 
tasavertaista ikäkautta, jois-
sa kaikissa tulisi toteuttaa 
laadukasta tekemistä - toi-
mintaa, joka motivoi kasva-
maan ja kehittymään partio-
yhteisössä. 

Teemalla halutaan erityisesti 
tavoitella vaeltajaryhmien ja 
niiden tekemien hankkeiden 
lisäämistä lippukunnissa. 

Samalla halutaan tukea var-
tiolaisten taito- ja luokka-
merkkien sekä sudenpentu-
jen vaihe- ja taitomerkkien 
suoritusta korostaen muo-
dostuvaa koulutuspolkua lä-
pi ikäkausiohjelmien kohti 
partionjohtajuutta. Teeman 
tärkeimmät teot tapahtuvat 
siis juuri vaeltajaryhmissä, 
vartioissa ja laumoissa. Tee-
man toteutumisen kannalta 
on olennaista hankeohjaaji-
en sekä vartio- ja lauman-
johtajien jatkuva tukeminen 
vartionjohtajaneuvoston, 
johtajapalaverien ja kurssien 
avulla. 

Teema myös valmistaa lip-
pukuntia kansainvälisen par-
tioliikkeen 100-vuotisjuhliin. 
Partiolainen osaa -teemassa 
pyritään keskittymään toi-
minnan pienempiin yksiköi-
hin. Lippukuntiin, vaeltaja-
ryhmiin, vartioihin ja lau-
moihin, jotka ovat kaikki eri-
laisia koostuen erilaisista yk-
silöistä omine tietoineen, 
taitoineen ja tarpeineen.  
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Perjantai-illalla Tervajärvelle 
kokoontui kolmekymmentä 
innokasta opiskelijaa. Tavoi-
te oli saada viikonlopun ai-
kana suoritettua ea-1 kurssi. 
Ilta kului kurssin sisältöön 
tutustuessa. Iltapalan jäl-
keen menimme vielä ulos 
vähän pelaamaan ja leikki-
mään erilaisia pelejä ja leik-
kejä. Illan päätteeksi kävim-
me iltahartauden jälkeen 
nukkumaan. 

Aamulla heräsimme virkeinä 
lipunnostoon ja aamupalalle. 
Aamupalan jälkeen alkoi tu-
tustuminen pintahaavoihin, 
elvytykseen ja muihin pe-
rusensiaputaitoihin. Välillä 
harjoiteltiin kylkiasentoon 
kääntämistä sekä elvytystä 
Anne-nukella. Puolen päivän 
aikaan olikin sitten jo ruoka. 
Maittavan lounaan jälkeen 
oli vuorossa muuta tunti en-
siapua. Ulkonakin käväistiin 
ennen ruokailua. Samalla 
laitettiin sauna lämpiämään. 

Saunan jälkeen olikin vuo-
rossa perinteinen iltanuotio. 
Iltanuotiolla oli kaikilla haus-
kaa. Illan lopuksi paistettiin 
makkaraa ja mentiin nukku-
maan. Yöllä oli jonkin verran 
toimintaa. Kata nukahti tak-
kahuoneen lattialle, samoin 
Heta ja Jaakko. Mari ei käyt-
tänyt hyväksensä hiippailu-
lupaansa kovinkaan hyvin. 
Lopulta kaikki menivät omiin 
sänkyihinsä nukkumaan. 

Aamulla kello pirisi taas ai-
kaisin. Lipunnoston jälkeen 
oli aamupala. Vatsat täynnä 
suuntasimme viimeisille op-
pitunneille. Kurssin päät-
teeksi oli rasteja ja koe. 
Kaikki pääsivät läpi ja saivat 
kurssitodistuksen. Väsynee-
nä, mutta onnellisena suun-
tasimme kotia kohti. 

 

Tappinen 

Ea-kurssi 
28.-30.1.2005 

Lisää tietoa EA-kursseista: 

http://www.redcross.fi/opi_ensiaputaidot/ 
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11.02 Perjantai 
Leirille lähdettiin perjantaina 
seurikselta bussikyydillä. 

Perille päästiin turvallisesti, 
ja jakauduimme huoneisiin. 
Vanhasta puolesta tuli tyttö-
jen- ja uudesta puolesta poi-
kien puoli. 

Majoittautumisen jälkeen 
lähdimme ulos heijastinpo-
lulle. Tyttöpoikaparit selvisi-
vät polusta hyvin, ja kaikki 
pääsivät sisälle.  

Illalla vietimme takkailtaa ja 
söimme iltapalaa.  

12.02 Lauantai 
Herätys oli kello 8. Aamu al-
koi lipunnostolla ja tietenkin 
aamulenkillä. Aamupalaksi 
saimme puuroa.  

Seuraavaksi siivottiin käm-
pät, ja pidettiin kämppätar-
kastus.  

Iltapäivällä vuorossa oli pe-
rinteiset leiriolympialaiset, 
joissa lajeina olivat mm. 
hiihto, mäenlasku ja pölkyn-
kaato. Ilma oli hieno, ja leik-
kimielisissä kisoissa kaikilla 
oli hauskaa.  

Olympialaisten jälkeen söim-
me.  

Illemmalla suoritettiin vaihe-
suorituksia. Tehtiin ihan 
omia rukouksia, veisteltiin ja 
opeteltiin muita hyödyllisiä 
partiotaitoja.  

Takkaillassa lauloimme ja 
nautimme monista hienoista 
ja hauskoista esityksistä.  

13.02. Sunnuntai 
Leirin viimeinen päivä. Aa-
mulla nostettiin lippu, juos-
tiin aamulenkki ja syötiin 
puuroa. Mahat täynnä siivot-
tiin huoneet, ja suoritettiin 
kämppätarkastus uudes-
taan.  

Tämän jälkeen ulkoiltiin. 
Hiihdettiin, laskettiin mäkeä 
ja koitettiin jäänaskalirataa.  

Ruokakin maistui ulkoilun 
jälkeen.  

Sitten siivottiin ja pakattiin, 
jonka jälkeen jaettiin heijas-
tinpolun, olympialaisten ja 
kämppätarkastuksien voitta-
jille palkintoja.  

Lopuksi kaikki saivat välipa-
laksi uunituoretta pullaa.  

Bussi vei meidät takaisin 
seurikselle. Leiri oli todella 
mahtava! Kiitos siitä!  

isoset Mika ja Hanna   

Sudenpentuleiri  
11.-13.02.2005 Tervajärvi 
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Leirikisojen tulokset 

Leiriolympialaisten tulokset 

POJAT 1-2  LK      TYTÖT  1-2  LK     
1 Sikkilä Tomi    1 Touru Sanna   

2 Alanen  
Jere-Matias 

 2 Paloniitty  
Ellinoora 

3 Touru Topi    3 Lederer   
Johanna 

         

POJAT 3-4  LK      TYTÖT  3-4  LK     
1 Räisänen Mika  1 Reiman Tia   

2 Tuovinen 
Henri 

 (2) 

3 Nieminen  
Joona 

 2 Sikkilä Iida   

Saha Taina 
 

Kämppätarkastus 

Heijastinpolku 
1 Niko Rautanen ja Jenni Koppanen  
2 Petter Civill ja  Johanna Lederer 
3 Topi Touru ja Tanja Moser 

Tyttökämppä : Coolcats 
Poikakämppä: Pillerinpyörittäjät 



6 

11.02 Perjantai 
Leirille lähdettiin perjantaina 
seurikselta bussikyydillä. 

Perille päästiin turvallisesti, 
ja jakauduimme huoneisiin. 
Vanhasta puolesta tuli tyttö-
jen- ja uudesta puolesta poi-
kien puoli. 

Majoittautumisen jälkeen 
lähdimme ulos heijastinpo-
lulle. Tyttöpoikaparit selvisi-
vät polusta hyvin, ja kaikki 
pääsivät sisälle.  

Illalla vietimme takkailtaa ja 
söimme iltapalaa.  

12.02 Lauantai 
Herätys oli kello 8. Aamu al-
koi lipunnostolla ja tietenkin 
aamulenkillä. Aamupalaksi 
saimme puuroa.  

Seuraavaksi siivottiin käm-
pät, ja pidettiin kämppätar-
kastus.  

Iltapäivällä vuorossa oli pe-
rinteiset leiriolympialaiset, 
joissa lajeina olivat mm. 
hiihto, mäenlasku ja pölkyn-
kaato. Ilma oli hieno, ja leik-
kimielisissä kisoissa kaikilla 
oli hauskaa.  

Olympialaisten jälkeen söim-
me.  

Illemmalla suoritettiin vaihe-
suorituksia. Tehtiin ihan 
omia rukouksia, veisteltiin ja 
opeteltiin muita hyödyllisiä 
partiotaitoja.  

Takkaillassa lauloimme ja 
nautimme monista hienoista 
ja hauskoista esityksistä.  

13.02. Sunnuntai 
Leirin viimeinen päivä. Aa-
mulla nostettiin lippu, juos-
tiin aamulenkki ja syötiin 
puuroa. Mahat täynnä siivot-
tiin huoneet, ja suoritettiin 
kämppätarkastus uudes-
taan.  

Tämän jälkeen ulkoiltiin. 
Hiihdettiin, laskettiin mäkeä 
ja koitettiin jäänaskalirataa.  

Ruokakin maistui ulkoilun 
jälkeen.  

Sitten siivottiin ja pakattiin, 
jonka jälkeen jaettiin heijas-
tinpolun, olympialaisten ja 
kämppätarkastuksien voitta-
jille palkintoja.  

Lopuksi kaikki saivat välipa-
laksi uunituoretta pullaa.  

Bussi vei meidät takaisin 
seurikselle. Leiri oli todella 
mahtava! Kiitos siitä!  

isoset Mika ja Hanna   

Sudenpentuleiri  
11.-13.02.2005 Tervajärvi 

7 

Leirikisojen tulokset 

Leiriolympialaisten tulokset 

POJAT 1-2  LK      TYTÖT  1-2  LK     
1 Sikkilä Tomi    1 Touru Sanna   

2 Alanen  
Jere-Matias 

 2 Paloniitty  
Ellinoora 

3 Touru Topi    3 Lederer   
Johanna 

         

POJAT 3-4  LK      TYTÖT  3-4  LK     
1 Räisänen Mika  1 Reiman Tia   

2 Tuovinen 
Henri 

 (2) 

3 Nieminen  
Joona 

 2 Sikkilä Iida   

Saha Taina 
 

Kämppätarkastus 

Heijastinpolku 
1 Niko Rautanen ja Jenni Koppanen  
2 Petter Civill ja  Johanna Lederer 
3 Topi Touru ja Tanja Moser 

Tyttökämppä : Coolcats 
Poikakämppä: Pillerinpyörittäjät 



8 

Partiolainen osaa! 
Scouter kan! 

Partiolaisten uusi kolmivuo-
tisteema ”Partiolainen osaa - 
Scouter Kan” alkoi tänä ke-
väänä ja huipentuu vuoteen 
2007 - lippukuntaleirien 
vuoteen. 

Uusi teema on tarkoitettu 
jokaiselle meistä - suden-
pennusta vaeltajaan ja joh-
tajaan.  Teemalla halutaan 
kannustaa lippukuntia to-
teuttamaan partio-ohjelmaa 
- keskittymään partion toi-
minnan ytimeen. Sen viesti 
on, että partio on hauskaa, 
monipuolista tekemistä ja 
kasvattaa nousujohteisesti. 

Teeman tärkeimpänä tavoit-
teena on muistuttaa, että 
partio-ohjelmassa on kolme 
tasavertaista ikäkautta, jois-
sa kaikissa tulisi toteuttaa 
laadukasta tekemistä - toi-
mintaa, joka motivoi kasva-
maan ja kehittymään partio-
yhteisössä. 

Teemalla halutaan erityisesti 
tavoitella vaeltajaryhmien ja 
niiden tekemien hankkeiden 
lisäämistä lippukunnissa. 

Samalla halutaan tukea var-
tiolaisten taito- ja luokka-
merkkien sekä sudenpentu-
jen vaihe- ja taitomerkkien 
suoritusta korostaen muo-
dostuvaa koulutuspolkua lä-
pi ikäkausiohjelmien kohti 
partionjohtajuutta. Teeman 
tärkeimmät teot tapahtuvat 
siis juuri vaeltajaryhmissä, 
vartioissa ja laumoissa. Tee-
man toteutumisen kannalta 
on olennaista hankeohjaaji-
en sekä vartio- ja lauman-
johtajien jatkuva tukeminen 
vartionjohtajaneuvoston, 
johtajapalaverien ja kurssien 
avulla. 

Teema myös valmistaa lip-
pukuntia kansainvälisen par-
tioliikkeen 100-vuotisjuhliin. 
Partiolainen osaa -teemassa 
pyritään keskittymään toi-
minnan pienempiin yksiköi-
hin. Lippukuntiin, vaeltaja-
ryhmiin, vartioihin ja lau-
moihin, jotka ovat kaikki eri-
laisia koostuen erilaisista yk-
silöistä omine tietoineen, 
taitoineen ja tarpeineen.  

5 

Perjantai-illalla Tervajärvelle 
kokoontui kolmekymmentä 
innokasta opiskelijaa. Tavoi-
te oli saada viikonlopun ai-
kana suoritettua ea-1 kurssi. 
Ilta kului kurssin sisältöön 
tutustuessa. Iltapalan jäl-
keen menimme vielä ulos 
vähän pelaamaan ja leikki-
mään erilaisia pelejä ja leik-
kejä. Illan päätteeksi kävim-
me iltahartauden jälkeen 
nukkumaan. 

Aamulla heräsimme virkeinä 
lipunnostoon ja aamupalalle. 
Aamupalan jälkeen alkoi tu-
tustuminen pintahaavoihin, 
elvytykseen ja muihin pe-
rusensiaputaitoihin. Välillä 
harjoiteltiin kylkiasentoon 
kääntämistä sekä elvytystä 
Anne-nukella. Puolen päivän 
aikaan olikin sitten jo ruoka. 
Maittavan lounaan jälkeen 
oli vuorossa muuta tunti en-
siapua. Ulkonakin käväistiin 
ennen ruokailua. Samalla 
laitettiin sauna lämpiämään. 

Saunan jälkeen olikin vuo-
rossa perinteinen iltanuotio. 
Iltanuotiolla oli kaikilla haus-
kaa. Illan lopuksi paistettiin 
makkaraa ja mentiin nukku-
maan. Yöllä oli jonkin verran 
toimintaa. Kata nukahti tak-
kahuoneen lattialle, samoin 
Heta ja Jaakko. Mari ei käyt-
tänyt hyväksensä hiippailu-
lupaansa kovinkaan hyvin. 
Lopulta kaikki menivät omiin 
sänkyihinsä nukkumaan. 

Aamulla kello pirisi taas ai-
kaisin. Lipunnoston jälkeen 
oli aamupala. Vatsat täynnä 
suuntasimme viimeisille op-
pitunneille. Kurssin päät-
teeksi oli rasteja ja koe. 
Kaikki pääsivät läpi ja saivat 
kurssitodistuksen. Väsynee-
nä, mutta onnellisena suun-
tasimme kotia kohti. 

 

Tappinen 

Ea-kurssi 
28.-30.1.2005 

Lisää tietoa EA-kursseista: 

http://www.redcross.fi/opi_ensiaputaidot/ 
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Pääkirjoitus 
  

K oulumaailman oppimispolku on vii-
me aikoina muuttunut yhä tuloshakuisemmaksi 
ja kilpailukykyä korostavammaksi. Koulun tavoit-
teena on heti alusta alkaen saada oppilaat sisäis-
tämään velvollisuutensa valmistua nopeasti työ-
elämään ja taloudelliseen kilpailuun.  
 
90-luvulla tuli perusopetukseenkin mahdollisuus 
valita opiskelupaikka. Kouluista alettiin vaatia 
ranking-listoja, joiden avulla voitaisiin valita kou-
luja joissa saavutetaan mittareiden mukaan kor-
keatasoisimpia suorituksia. Opintoputki tuntuu 
pyrkivän keskittymään tutkintoihin ja arvosanoi-
hin varmistaen mahdollisimman laajat ja korkea-
tasoiset mahdollisuudet jatkokoulutukseen. Ope-
tus tähtää nopeatempoisiin kertasuorituksiin, ku-
ten ylioppilaskirjoituksiin, joissa ei ole juurikaan 
tilaa epäonnistumisille. 
 
Myös partio kokonaisuutena on koulutusputki su-
denpennusta partionjohtajaksi. Partiossa johtajan 
roolin ei tulisi perustua koulun tavoin aukotto-
maan auktoriteettiin, vaan partiolaiset pitäisi oh-
jata itse löytämään omat kykynsä. Näyttää erilai-
sia vaihtoehtoja - joista sitten yhdessä selvitään. 
 
Partio on koulu, jossa muualla kasvavan kiireen 
voi unohtaa. Partiossa opetellaan positiivisuutta. 
Epäonnistuminen on tärkeä osa oppimista - vai-
keudet ovat vaihe matkalla onnistumiseen. Silloin 
voi huomata pärjäävänsä. 
 
 

9 

VESI. JANO. AUTA.  
“Se oli hieno ja mullistava 
kokemus. En ollut ennen 
käynyt niin köyhässä maas-
sa. Näin selkeästi eron nii-
den kylien välillä, joissa on 
kaivo, ja niiden joissa ei ole. 
Jos naisten ja lasten aika 
menee vedenhakumatkoihin, 
lapset eivät ehdi käymään 
koulua.” 

Eija Vilpas, näyttelijä 
UNICEFin Hyvän tahdon lähettiläs 

Miljardi ihmistä ilman 
puhdasta vettä 
Puhtaan veden puute aihe-
uttaa valtavasti inhimillistä 
kärsimystä: jopa 80 pro-
senttia kehitysmaiden saira-
uksista johtuu likaisesta ve-
destä, miljoonat tytöt eivät 
pääse kouluun pitkien ve-
denhakumatkojen vuoksi, 
miljoonien perheiden toi-
meentulo vaikeutuu vesipu-
lan aiheuttaman köyhyyden 
takia. 

Afrikassa vettä on vähän. 
Vesi joudutaan hakemaan 
kaukaa ja se on usein likais-
ta. Huonoin vesitilanne on 
Saharan eteläpuolisessa Af-
rikassa, jossa puolet väestä 
joutuu selviämään jokapäi-
väisestä elämästä 20 litralla 

vettä. YK:n suositus on, että 
jokaisella ihmisellä on oikeus 
vähintään 20 litraan vettä 
15 minuutin kävelymatkan 
päässä. 

Janopäiväkeräys 
Puhdas vesi on tehokkaim-
pia tapoja vähentää lapsi-
kuolleisuutta kehitysmaissa. 
Unicef on vuosikymmenien 
ajan parantanut vesi- ja sa-
niteettihuoltoa kehitysmais-
sa rakentamalla kaivoja, ve-
siputkia ja kuivakäymälöitä 
sekä antamalla hygieniava-
listusta. 

Oman kylän kaivon ansiosta 
tytötkin ehtivät kouluun, 
koska tytöt huolehtivat 
usein vedenhausta. Kun 
kouluihin rakennetaan erilli-
set saniteettitilat tytöille ja 
pojille, äidit päästävät tytöt 
kouluun. 

Tänä vuonna vapun alla jär-
jestettävä keräys pyrkii pa-
rantamaan Eritrean, jossa 
kuivuus koettelee jo viidettä 
vuotta, vesihuoltoa. Vesipu-
lan vuoksi 45 000 erit-
realaista kuolee vuosittain li-
kaisesta vedestä johtuviin 
sairauksiin. 

www.unicef.fi 
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Vuosi vaihtui ja tapahtumia 
tuli ja meni. Tässä muuta-
mia varmoja huhuja. 

Aluksi onnittelut uudelle isäl-
le eli Pirisen Tuomolle. Sa-
mat pikkulinnut kertoivat 
Pekun rengastuksesta. On-
nea myös Pekalle. 

Ensiapukurssi oli tammi-
kuussa. Kurssin aikana esi-
tettiin hiippailusta kysymyk-
siä. Tällä tietoa Kunnaksen 
Mari on ainoa jolla on viralli-
nen hiippailulupa. Eli kan-
nattaa varoa tulevilla leireillä 
Maria, koska johtajat eivät 
hänen h i i ppa i lu i s taan 
”välitä”. 

Jo pitkin syksyä on sadellut 
tietoa Laakson Hannan ja 
Kurkiojan Mikan suhteesta. 
Asia on Zorrolle vahvistanut 
Elias. Elias on kuulemma Mi-
kan puhemies. Sudenpentu-
jen talvileirillä Elias oli löy-
detty Hannan kanssa kes-
kustelemassa hiljaisuuden 
jälkeen… Joten hyvinhän se 
menee näinkin. 

Muita tapahtumia sudenpen-
tujen talvileiriltä ei ole kuu-
lunut. Lehtomäen Topikin on 
vähän huolestunut että mitä 
on tapahtunut hiiviskelylle 
leiriöinä. Onneksi Kunnaksen 
Maria voidaan pyytää pelas-
tamaan tilanne. 

Kuusamostakin kuuluu ehkä 
varma totuus. Hetalla ja 
Wuotin Villellä oli ”herkkä 
hetki” takkatulen ääressä. 
Keskustelun aiheena oli ro-
manttinen kesäsade. Tästä 
odotetaan vahvistusta sekä 
lisätietoa. 

Stigarace järjestettiin perin-
teisesti Vuoreksen jylhillä 
rinteillä. Vakavilta onnetto-
muuksilta vältyttiin ja osan-
ottajat (molemmat) olivat 
tyytyväisiä. Seuriksen käy-
tävillä kaikuu huhu, että Sti-
garace järjestetään vielä uu-
destaan tänä vuonna. Yri-
tyksenä olisi tuplata osallis-
tujamäärä. 

Ja sitten jymyuutinen! Siivo-
lan Kaija on ollut Lehtomäen 
Topin kämppäkaveri. Tieto 
tuli julki Suomen partio-
laisten rekisteristä. Topi on 
vaitonainen asiasta. Samoin 
Kaija ei kommentoinut tar-
kemmin. Ongelma saattaa 
olla kuitenkin rekisterissä. 
Sillä Kaija oli jo muuttanut 
Tampereelle, mutta Topin 
osoite oli edelleen Helsingis-
sä. 

Jos kuulet huhu tai lähes 
varman tiedon, ilmoita siitä 
aina eteenpäin. Saattaa olla 
että juttu päätyy myös Zor-
ron korviin… 

Zorro 

Zorro 
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