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Lumet ovat lähes sulaneet ja 
kevät on muuttumassa ke-
säksi. Koloillat käyvät vähiin 
ja viimeisiä retkiä suunnitel-
laan ennen kesälomia. 

Minua vähän huolestuttaa 
lippukunnan tila. Ennen oli 
paljon kerrottavaa joka leh-
teen, mutta nyt vain harvat 
huhut kantautuvat Zorrolle 
asti. Onneksi sentään muu-
tamat jutut on kuultu. 

Laakson Hannasta on kuu-
lemma tulossa muotimaail-
maan uusi malli. Ainakin jos 
on luottamista silminnäkijöi-
hin ja videonpätkään, joka 
on kuvattu tyttöjen kämppä-
retkellä. Tämän videon on 
myös nähnyt Siivolan Tapsa 
joka teki vierailun retkelle. 
Hanna ei itse ole vahvistanut 
jatkaako hän Kiertäjäkansan 
sivuilla vai siirtyykö hän 
Cosmopolitanin palveluk-
seen. 

Johtajahuoltokin oli ja meni. 
Monta kertaa on todistetta-
vasti nähty Rukan rinteillä 
”ihmispesukoneita”. Onko 
siis Jesse, Mökö, Reiska ja 
muut pojat innostuneet pyy-
kin pesusta? Vai eivätkö he 
vaan pysyneet pystyssä? 

Kunnaksen Mari löysi Rukal-
ta itselleen poikaseuraa. Ma-

ri itse väittää että poika on 
pari vuotta vanhempi, mutta 
epäilyt suuntautuvat Riiko-
sen Henkkaan. Oliko vain 
sattumaa, että Henkka oli 
samaan aikaan Rukalla lo-
malla? Tästä varmasti riittää 
juttua pitkäksi aikaa. 

Aprillipäiväkin hujahti ohit-
semme. W.I.P. oli juuri ky-
seisenä päivänä korsulla hö-
pönuotiolla. Ilta olikin muo-
dostumassa isoiksi talkoiksi, 
sillä Urmas, Rippe, Eija ja 
Kurkiojan Mikko olivat otta-
neet työkaluja mukaan oi-
kein urakalla… No onneksi 
työkalut jäivät tarpeettomik-
si ja kuulemma lohi oli mais-
tunut hyvälle. 

Sudenpennut ovat lähetel-
leet hakemuksia hiippailulu-
vasta Askolle. Edellisestä 
lehdestä oli huomattu, että 
vartiolaisillakin on ollut lupa 
hiippailuun. Joten vikkelim-
mät sudenpennut ovat jo 
varautuneet kesäleiriä var-
ten. Siis juttuja on tiedos-
sa… 

Nyt onkin aika siirtyä Suo-
men suveen ja juorujen 
hankkiminen helpottuu kun 
tulee yötön yö. Kesäleirejä 
odotellessa 

Zorro 

Zorro 
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Pääkirjoitus 
 

J 
okaisen partiolaisen pitäisi tuntea Pyhän 

Yrjänän tarina ja siten syy partiolaisten suojelus-
pyhimyksen muistopäivän viettämiseen. Tämä on 
kyllä muistettu hyvin ainakin oman lippukuntam-
me juhlatavoissa, joissa tarina kerrataan joka 
vuosi huikeissa näytelmäsuorituksissa. 
 

Partiolaisten omaa viikkoa, partioviikkoa, jota 
vietetään yrjönpäivää edeltävällä viikolla, ei sen 
sijaan tunnu läheskään kaikki partiolaiset tietä-
vän tai tuntevan. 
 

1920-luvulla alkunsa saaneella partioviikolla pyri-
tään tekemään partiota tutuksi myönteisellä ta-
valla sekä edistämään suhdetoimintaa. Partio-
laiset tekevät harrastustaan tunnetuksi pukeutu-
malla partioasuun ja huiviin. Monissa piireissä on 
pyritty tuomaan partiolaisuus ja siihen liitetyt po-
sitiiviset arvot ja tavoitteet näkyviin katukuvaan. 
Pääkaupunkiseudun partiolaiset ovat pitäneet 
partioviikolla leiriä Senaatintorilla, järjestäneet 
kierrätystietopisteitä, smuglanneet sekä viuhka-
suunnistaneet keskustassa. Positiivinen tiedotta-
minen toiminnan kautta on omiaan lisäämään 
partion saamaa huomiota ja arvostusta. 
 

Partioviikolla on ollut tapana järjestää myös pal-
velutempauksia: osallistua Unicefin, siivota lä-
hiympäristöä tai vierailla vanhainkodissa. 
 

Partiolaisuus on asia, josta kelpaa olla ylpeä ja 
jota kannataa esitellä muillekin. 
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Matka jatkui. Tässä saumas-
sa taidettiin jakaa bingola-
put ja tuo ah niin jalo uhka-
peli hyrähti käyntiin. Pais-
teella kävi aivan mahdoton 
munq jos sitä nyt sellaiseksi 
voi kutsua, mutta paljon se 
niitä joulupusseja any way 
keräs. ”Välillä laulettiin ooo-
ikein porukalla, parikin värs-
syä…” ja niin poispäin. En 
ole varma, mutta bingon ai-
kaan taisi takapenkin käsiin 
eksyä laulukirjoja. 

Matka jatkui, kunnes taas 
tuli pysähdys. Pysähdys oli 
aika rauhallinen eikä yhdel-
lekään määrätty porttikiel-
toa kyseiselle huoltoasemal-
le. 

Matka jatkui. Tässä vaihees-
sa ainakin laulettiin ja vyö-
ryttiin hyvä vauhtia     kohti 
kotia. Ja niin siinä loppujen 
lopuksi kävi, että saavuim-
me perille, kuten Taiston ol-
lessa kuskina on tullut perin-
teeksi.  

Reissu oli oikein leppoisa ja 
ruoka makoisaa jos minulta 
kysytään, vaikka nyt hiukan 
jäi kaivelemaan tuo Saa-
risiulan suihkujen suunnitte-
lu.  

Reima kiittää mukana olleita 
ja erityisesti Taistoa. 

Ville-Tuomas Anttalainen 

Partio-
paraati 

Perinteinen, mutta silti uudis-
tunut partioparaati ja partio-
päivä Tampereella sunnuntaina 
15.5.2005. Bussikuljetus. 
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kin Mökön kanssa nukkumis-
toimintaa varten. Sitten py-
sähdyttiin. Tauko oli lyhyt, 
tarkoitettu pääasiallisesti 
olon helpottamiseen eli ot-
saan syntyneen kuplan hä-
vittämiseen. Kyllä silti ehdit-
tiin naureskella ”Markon 
reissuleiville” (tai mitä nyt 
olivatkaan) mitä huoltoase-
malla kaupattiin.  

Matka jatkui. Sitten tuli var-
sinainen tauko. Pysähdyim-

me. Paikka oli Siilinjärven 
Shell (joillakin on paikka-
kunnan nimestä omia versi-
oita, mutta ei siitä sen 
enempää) ja itse söin erit-
täin makoisan Mega-aterian, 
jos jotakuta kiinnostaa. Os-
taminen suoritettiin hanka-
limman kautta, kaikki mah-
dolliset edut hyödyntäen. 
Niin muuten Wuotin Ville on 
allekirjoittaneelle hampparin 
auki.  

piirros: Joni / Karhunpojat 
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Hei Kyynärön Kiertäjät!  

Viime syksynä saavuin par-
tiopolullani risteykseen, joka 
sai minut pohtimaan oman 
partioharrastukseni vaiheita. 
Uusi haaste lippukunnanjoh-
tajana odotti minua ja van-
hana - vaikka ikäni puolesta 
nuorena – kykiläisenä päätin 
ottaa haasteen vastaan.  

Vaikka oma partiopolkuni on 
ollut mutkikas ja monin puo-
lin kasvattava, on se välillä 
ollut vain himmeä ura maas-
sa. Minulla oli nuorempana 
partion lisäksi monia muita 
harrastuksia ja usein par-
tiokokoukset ja -reissut oli-
vat niitä asioita, jotka saivat 
väistyä esimerkiksi jalkapal-
loharrastukseni tieltä. On 
mielestäni hyvä, että nuorel-
la on monipuolisia harras-
tuksia. Harrastusten välille 
on vain löydettävä tasapaino 
muistaen se, että kaikkiin 
harrastuksiin liittyy vastuu. 
En missään vaiheessa har-
kinnut luopuvani partiosta. 

Partiourani kriittisin vaihe oli 
vartionjohtajaksi ryhtymi-
nen. Vastuun kantaminen ja 
esimerkkinä oleminen tuntui 

oudolta. Kokouksien suun-
nittelu jäi usein viime tip-
paan ja kokouksia jouduttiin 
perumaan, kun oli tärkeäm-
pää tekemistä. Tiedän siis, 
ettei yhdelläkään vartionjoh-
tajalla ole helppoa. Tästä 
syystä katsonkin ihaillen 
nuoria kykiläisiä vartionjoh-
tajia. Etenkin Kyynärön kier-
roksella viime syksynä oli 
hienoa katsoa sinne saapu-
neiden johtajiemme toimin-
taa. 

Myöhemmin löysin partion 
uudestaan toimiessani vael-
tajaryhmässämme, Willisi-
oissa. Mielenkiintoisimpana 
ja mieleenpainuvimpana ko-
kemuksena muistan, kun 
pääsin mukaan järjestämään 
Hämeen piirin suurleiri Ilves-
tä vuonna 1998. Olin apu-
poikana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa Taru sormus-
ten herrasta – haikkia, jota 
myös kehuttiin leirin jälkeen 
elämykselliseksi ja onnistu-
neeksi. Ensi vuonna järjes-
tetään taas Hämeen piirin 
suurleiri, joten suosittelen 
kaikille vaeltajaikäisille osal-
listumista leirin järjestelyi-
hin. Tiedän, että Willisioissa 

Lippukunnanjohtajan 
tervehdys 
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on paljon innokkaita toimi-
joita ja toteuttamiskelpoisia 
ideoita. Tarttukaa ihmeessä 
mahdollisuuteen syventää 
entisestään partioharrastus-
tanne.        

Partio on kyllä monipuolinen 
harrastus, joka vaatii har-
rastajaltaan paljon. Ehkä 
sen haasteellisuus juuri te-
kee siitä kenties kaikkein ri-
kastuttavimman harrastuk-
sen. En huomannut partion 

tärkeyttä itselleni ennen 
kuin läheiseni sanoivat mi-
nun olevan aina hyväntuuli-
nen, kun olen ollut par-
tioreissulla. Partio onkin elä-
mäntapaharrastus, jonka 
vaikutuksia ja merkitystä 
välttämättä aina itse voi 
huomata.  

Toivon kaikille Kykiläisille 
voimia kevään viimeisiin koi-
toksiin. Paraatissa nähdään.            

Topi Lehtomäki              

piirros: Joni / Karhunpojat 
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olleet viimeisiä vaikka aina 
aijemmin olivat olleet vii-
meisinä bussilla. Kun kaikki 
olivat tulleet niin lähdimme 
kohti Posiota. Illalla piti 
kaikkien kämppien olla 
suunnitellu jotain iltaohjel-
maa ohjelmassa oli esim. 
Muotinäytöstä, Kuusamo vi-
sa ja muita leikkejä. Yöllä 
jotkut katsoivat muutamia 
leffoja. Näin oli viimeinen 
päivä pulkassa. 

Ville Wuoti  

Maanantai 28.3. 
Kotimatka 
Eli kello näytti aikaista kun 
meidän loukossa alettiin he-
räillä, itse olin ensimmäise-
nä lattian tasossa ja kerää-
mässä kamoja kasaan. Suih-
kun kautta aamupalalle, ta-
varat linjuriin ja matkaan.  

Alkumatka oli rauhallista 
eteenpäin vyöryntää eikä sii-
tä ole mainittavana mitään 

mullistavaa, 
tai aina-
kaan mi-
nulla ei 
ole sillä 
jaoimme 
takapen-

Poika lataa akkuja... 

kuva: Ville-Tuomas Anttalainen 
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pailemaan ja loput lähtivät 
rinteeseen. Allekirjoittaneel-
ta sujui lumilautailu jo pa-
remmin ja oli jo enemmän 
pystyssä pysymistä kuin 
kaatuilua. Hellukin koetti 
laskea Emmin laudalla ja 
Emmi puolestaan meni Hel-
lun suksilla ja ihan hyvin 
Hellu meni aloittelijaksi 
(Leena videokuvasi sitä tuo-
lihissistä) Leena otti difika-
meralla kuvaa myös siitä 
kun minä, Jenni ja Mia las-
kimme ”Marinkammomäkeä” 
tai siis Jenni ja Mia laskivat 
ja minä tulin kierimällä 
alas… Bussilla piti sitten olla 
takaisin (jo) 15.45, paitsi 
Hellun ja Emmin, joiden piti 
olla takaisin jo klo 15.40 
kerta he olivat olleet mel-
kein myöhässä aiemmilla 
kerroilla. Sitten ajoimme 
bussilla Pentikille shoppaile-
maan ja ostelemaan tuliai-
sia. Sen jälkeen menimme 
ihan ruokakauppaan karkki- 
ja herkkuostoksille. Heti kun 
pääsimme takaisin leirikes-
kukselle, menimme syö-
mään päivällistä (lounaaksi 
olimme syöneet pizzaa Koti-
pizzassa) ja ruokana oli ma-
karonilaatikkoa ja vanukas. 
Mari mökötti koko ruokailun 
ajan koska kaikki olivat kiu-
sanneet sitä siitä, että sillä 
oli on suhde Mian ja Jessen 

pikkuveljen (Henkan) kans-
sa. (Mari: No eikä ole! Te 
ootte ihan tyhmiä!) Ruokai-
lun jälkeen loppupäivä meni 
pelaillessa biljardia, heitä si-
kaa ja korttia, juoruilemises-
sa ja kännykällä soittelussa 
(Mia istui ikkunaludalla puo-
liksi ulkona, koska muualla 
ei ollut kenttää). Käyttib 
myös saunassa ja syötiin il-
tapalaa. Illalla osa porukasta 
jäi vielä katsomaan leffaa 
Paisteen kannettavalta ja he 
menivät nukkumaan vasta 
joskus klo 12, tai oikeastaan 
klo 1, koska kelloja siirret-
tiin. Kaiken kaikkiaan päivä 
meni ihan hyvin ainakin mi-
nun osaltani. 

~Ida-Emilia  

Sunnuntai 27.3. 
Aamun aloitimme samanlail-
la kuin muutkin päivät, eli 
heräsimme, söimme ja läh-
dimme kohti rukaa. Näin 
käynnisyi viimeinen lasket-
telupäivä. Kun saavuimme 
rukalle niin porukka jakaan-
tui hiihtäjiin ja laskettelijoi-
hin. Itse menin laskettele-
maan. Menin samanporukan 
mukaan eli Reiskan, Markon, 
Jessen ja Lassin  mukaan al-
kumatkassa. 16.45 kaikkien 
piti olla bussilla. Me tulimme 
melkein viimeisinä bussille 
mutta Hellu ja Emmi eivät 
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Perjantai 
Lähtö Naparetkelle tapahtui 
Seurikselta, jonne kokoontui 
"huima" joukko vartioikäisiä. 
Heti pistimme monot jalkaan 
(paitsi Reiska ja Kata, jotka 
eivät suksia syystä tai toi-
sesta mukaansa kantaneet) 
ja lähdimme kohti Ammejär-
veä, jonne majoittauduimme 
ensimmäiseksi yöksi. Hak-
kasimme ja kannoimme 
polttopuita yötä varten, 
söimme iltapalaa ja jaoimme 
kipinävuorot. Kipinävuorot 
sujuivat hyvin, mutta silti ai-
nakin minulla oli varpaat 
jäässä. 

Lauantai 
Heräsimme siinä 8 aikaan 
jaa aloimme tekemään mau-
kasta puuroa trangioilla. 
Syömisen ja tavaroiden pak-
kauksen jälkeen lähdimme 
hiihtämään tai kävelemään 
kohti Kaitajärven kotaa.  
Siellä söimme ja teimme jäl-
leen polttopuita. Katjakin tu-
li pienten ongelmien jälkeen 
perille Kaitajärvelle (auto oli 
ilmeisesti tyssännyt jonnekin 
tienvarteen lumikinoksiin). 
Vähän ajan kuluttua Tappi-
nen ja Reiska lähtivät hake-

maan juomavettä, jonka piti 
tulla aika lähelle, mutta toi-
sin kävi. Myös Askon auto 
jumittui kinoksiin ja veden-
hakureissusta tuli odotettua 
pidempi... Kun vesi saapui 
teimme ruokaa ja sen jäl-
keen pelasimme Katjan ja 
Katan Gluedo-peliä. Pelissä 
Kata murhattiin vessassa 
suksisuvalla. Minä ja Tero 
selvitimme murhan. Illalla 
paistoimme makkaraa ja 
keskustelimme talvivaelluk-
sista, miten kannattaa va-
rautua yms. Jessekin saapui 
illalla yöpymään kodalle mu-
kanaan hyvin ohut makuu-
pussi. Pidimme jälleen ki-
pinää. Yö oli tällä kertaa pal-
jon lämpimämpi, Katja oli 
ainut, jolla oli kuuma. 

Sunnuntai 
Söimme aamupalaa ja sii-
vosimme ja pakkasimme ta-
varat kodasta. Lähdimme 
sitten pikkuhiljaa hiihtämään 
kohti Sääksjärveä ja seuris-
ta. Jesse ja Mia toki hiihtivät 
toki suoraan kotiin. Ilma oli 
aurinkoinen ja minä ja Ida 
hiihdimmekin mukavaa 
vauhtia ja jouduimme odot-
tamaan välillä muita. Kun 

Vartiolaisten talvileiri 18. - 20.3.2005 

Naparetki 
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Torstai 24.3. 
Ajettiin yö ja saavuttiin Posi-
on Saarisiulan leirikeskuk-
seen klo 7.00. Jaettiin huo-
neet ja mentiin ammupalal-
le, joka oli puuroo. Lähettiin 
klo 9.00 Rukalle ja tultiin 
sieltä takas n. 17.10 eli lä-
hettiin Rukalra 16.00. 

Päivälliseksi oli lihapullakas-
tiketta ja perunaa. Loppuilta 
oli sitten saunomista ja pe-
laamista. Oli tosi kiva päivä, 
mutta huominen oli kivempi. 

Jenni H. 

Perjantai 25.3. 
Kaikki olivat saaneet taas 
nukkua kokonaisen yön ja 
olivat innokkaita lähtemään 
laskettelemaan rukan lumi-
sille rinteille. Aamulla herät-
tiin nopeasti ja kokoonnut-
tiin aamupalaa syömään 
odottavin mielin. Syödessä 
suunniteltiin yritettäviä 

temppuja ja puhuttiin muita 
joutavia asioita. 

Ruoan jälkeen tehtiin eväät, 
täytettiin termospullot ja pa-
kattiin varusteet kiireesti 
bussiin. 

Sitten Taisto lähti kuljetta-
maan meitä kohti rukan rin-
teitä. Noin tunnin mittainen 
bussimatka meni nopeasti 
osan porukasta torkkuessa 
ja osan muutenvaan mietis-
kellen, olihan niitäkin jotka 
jopa juttelivat keskenään.  

Perille saavuttuamme kukin 
lähti porukkansa mukana 
Laskettelemaan tai Hiihtele-
mään, itse menin rinteen 
puolelle. Lasketellessamme 
kolusimme rinteitä ja niiden 
vierustoita ym. pusikoita et-
siessämme hyviä kuvaus-
paikkoja joukon uskaliaam-
pien jäsenten temppuiluille. 
Puolenpäivän vaiheilla olivat 

pääsimme perille, teimme 
heti varustehuollon (eli tis-
kasimme trangiat). Sitten 
menimme vielä sisaruspiiriin 
ja sitten kotiin ja pesulle. 

Mukana olivat Tappinen, Ka-
ta, Katja, Jesse, Reiska, 
Leena, Mia, Ida-Emilia, Tero, 
Olli ja Ville 

by Leena 

Johtajahuolto 2005 
Saarisiulassa 24.3. - 28.3. 
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bussin ovet auki eväiden ha-
kemista varten, mutta pää-
timme kumminkin käydä 
pizzeriassa syömässä hie-
man tukevammin. Päivä piti 
sisällään hyppyjä, kiepun-
taa, voltteja, verta ja tur-
vonneita huulia, mutta en-
nen kaikkea iloista mieltä. 

Bussimatkalla takaisin leiri-
keskukselle iski kaikille taas 
hirveä väsymys ja lähes jo-
kainen matkustaja torkkui 
ainakin osan matkasta. 

Leirikeskuksella meitä odotti 
taas herkullinen päivällinen, 
jonka jälkeen kaikki kävivät 
vuoroin saunassa. Saunomi-

sen jälkeen oli vapaiden ilta-
leikkejen/pelejen vuoro. Yli-
voimaisesti suosituimpia il-
tapelejä olivat Heitä sikaa ja  
Shanghai. Loppuillasta kylki-
potkien ja hansai-huutojen 
jälkeen suurin osa väestä 
siirtyi nukkumaan, osan jää-
dessä katsomaan elokuvaa. 
Filmin jälkeen enää muuta-
ma partiolainen jäi valveille 
vähäksi aikaa korttitaloja 
kokoamaan.  

Lassi Helanti 

Lauantai 26.3. 
Herätys oli taas klo 7.30 ja 
aamupala klo 8.00. Yhdek-
sältä osa porukkaa lähti 
hiihtämään, Mari lähti shop-

kuva: Jesse Riikonen 
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Torstai 24.3. 
Ajettiin yö ja saavuttiin Posi-
on Saarisiulan leirikeskuk-
seen klo 7.00. Jaettiin huo-
neet ja mentiin ammupalal-
le, joka oli puuroo. Lähettiin 
klo 9.00 Rukalle ja tultiin 
sieltä takas n. 17.10 eli lä-
hettiin Rukalra 16.00. 

Päivälliseksi oli lihapullakas-
tiketta ja perunaa. Loppuilta 
oli sitten saunomista ja pe-
laamista. Oli tosi kiva päivä, 
mutta huominen oli kivempi. 

Jenni H. 

Perjantai 25.3. 
Kaikki olivat saaneet taas 
nukkua kokonaisen yön ja 
olivat innokkaita lähtemään 
laskettelemaan rukan lumi-
sille rinteille. Aamulla herät-
tiin nopeasti ja kokoonnut-
tiin aamupalaa syömään 
odottavin mielin. Syödessä 
suunniteltiin yritettäviä 

temppuja ja puhuttiin muita 
joutavia asioita. 

Ruoan jälkeen tehtiin eväät, 
täytettiin termospullot ja pa-
kattiin varusteet kiireesti 
bussiin. 

Sitten Taisto lähti kuljetta-
maan meitä kohti rukan rin-
teitä. Noin tunnin mittainen 
bussimatka meni nopeasti 
osan porukasta torkkuessa 
ja osan muutenvaan mietis-
kellen, olihan niitäkin jotka 
jopa juttelivat keskenään.  

Perille saavuttuamme kukin 
lähti porukkansa mukana 
Laskettelemaan tai Hiihtele-
mään, itse menin rinteen 
puolelle. Lasketellessamme 
kolusimme rinteitä ja niiden 
vierustoita ym. pusikoita et-
siessämme hyviä kuvaus-
paikkoja joukon uskaliaam-
pien jäsenten temppuiluille. 
Puolenpäivän vaiheilla olivat 

pääsimme perille, teimme 
heti varustehuollon (eli tis-
kasimme trangiat). Sitten 
menimme vielä sisaruspiiriin 
ja sitten kotiin ja pesulle. 

Mukana olivat Tappinen, Ka-
ta, Katja, Jesse, Reiska, 
Leena, Mia, Ida-Emilia, Tero, 
Olli ja Ville 

by Leena 

Johtajahuolto 2005 
Saarisiulassa 24.3. - 28.3. 
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bussin ovet auki eväiden ha-
kemista varten, mutta pää-
timme kumminkin käydä 
pizzeriassa syömässä hie-
man tukevammin. Päivä piti 
sisällään hyppyjä, kiepun-
taa, voltteja, verta ja tur-
vonneita huulia, mutta en-
nen kaikkea iloista mieltä. 

Bussimatkalla takaisin leiri-
keskukselle iski kaikille taas 
hirveä väsymys ja lähes jo-
kainen matkustaja torkkui 
ainakin osan matkasta. 

Leirikeskuksella meitä odotti 
taas herkullinen päivällinen, 
jonka jälkeen kaikki kävivät 
vuoroin saunassa. Saunomi-

sen jälkeen oli vapaiden ilta-
leikkejen/pelejen vuoro. Yli-
voimaisesti suosituimpia il-
tapelejä olivat Heitä sikaa ja  
Shanghai. Loppuillasta kylki-
potkien ja hansai-huutojen 
jälkeen suurin osa väestä 
siirtyi nukkumaan, osan jää-
dessä katsomaan elokuvaa. 
Filmin jälkeen enää muuta-
ma partiolainen jäi valveille 
vähäksi aikaa korttitaloja 
kokoamaan.  

Lassi Helanti 

Lauantai 26.3. 
Herätys oli taas klo 7.30 ja 
aamupala klo 8.00. Yhdek-
sältä osa porukkaa lähti 
hiihtämään, Mari lähti shop-

kuva: Jesse Riikonen 
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pailemaan ja loput lähtivät 
rinteeseen. Allekirjoittaneel-
ta sujui lumilautailu jo pa-
remmin ja oli jo enemmän 
pystyssä pysymistä kuin 
kaatuilua. Hellukin koetti 
laskea Emmin laudalla ja 
Emmi puolestaan meni Hel-
lun suksilla ja ihan hyvin 
Hellu meni aloittelijaksi 
(Leena videokuvasi sitä tuo-
lihissistä) Leena otti difika-
meralla kuvaa myös siitä 
kun minä, Jenni ja Mia las-
kimme ”Marinkammomäkeä” 
tai siis Jenni ja Mia laskivat 
ja minä tulin kierimällä 
alas… Bussilla piti sitten olla 
takaisin (jo) 15.45, paitsi 
Hellun ja Emmin, joiden piti 
olla takaisin jo klo 15.40 
kerta he olivat olleet mel-
kein myöhässä aiemmilla 
kerroilla. Sitten ajoimme 
bussilla Pentikille shoppaile-
maan ja ostelemaan tuliai-
sia. Sen jälkeen menimme 
ihan ruokakauppaan karkki- 
ja herkkuostoksille. Heti kun 
pääsimme takaisin leirikes-
kukselle, menimme syö-
mään päivällistä (lounaaksi 
olimme syöneet pizzaa Koti-
pizzassa) ja ruokana oli ma-
karonilaatikkoa ja vanukas. 
Mari mökötti koko ruokailun 
ajan koska kaikki olivat kiu-
sanneet sitä siitä, että sillä 
oli on suhde Mian ja Jessen 

pikkuveljen (Henkan) kans-
sa. (Mari: No eikä ole! Te 
ootte ihan tyhmiä!) Ruokai-
lun jälkeen loppupäivä meni 
pelaillessa biljardia, heitä si-
kaa ja korttia, juoruilemises-
sa ja kännykällä soittelussa 
(Mia istui ikkunaludalla puo-
liksi ulkona, koska muualla 
ei ollut kenttää). Käyttib 
myös saunassa ja syötiin il-
tapalaa. Illalla osa porukasta 
jäi vielä katsomaan leffaa 
Paisteen kannettavalta ja he 
menivät nukkumaan vasta 
joskus klo 12, tai oikeastaan 
klo 1, koska kelloja siirret-
tiin. Kaiken kaikkiaan päivä 
meni ihan hyvin ainakin mi-
nun osaltani. 

~Ida-Emilia  

Sunnuntai 27.3. 
Aamun aloitimme samanlail-
la kuin muutkin päivät, eli 
heräsimme, söimme ja läh-
dimme kohti rukaa. Näin 
käynnisyi viimeinen lasket-
telupäivä. Kun saavuimme 
rukalle niin porukka jakaan-
tui hiihtäjiin ja laskettelijoi-
hin. Itse menin laskettele-
maan. Menin samanporukan 
mukaan eli Reiskan, Markon, 
Jessen ja Lassin  mukaan al-
kumatkassa. 16.45 kaikkien 
piti olla bussilla. Me tulimme 
melkein viimeisinä bussille 
mutta Hellu ja Emmi eivät 
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Perjantai 
Lähtö Naparetkelle tapahtui 
Seurikselta, jonne kokoontui 
"huima" joukko vartioikäisiä. 
Heti pistimme monot jalkaan 
(paitsi Reiska ja Kata, jotka 
eivät suksia syystä tai toi-
sesta mukaansa kantaneet) 
ja lähdimme kohti Ammejär-
veä, jonne majoittauduimme 
ensimmäiseksi yöksi. Hak-
kasimme ja kannoimme 
polttopuita yötä varten, 
söimme iltapalaa ja jaoimme 
kipinävuorot. Kipinävuorot 
sujuivat hyvin, mutta silti ai-
nakin minulla oli varpaat 
jäässä. 

Lauantai 
Heräsimme siinä 8 aikaan 
jaa aloimme tekemään mau-
kasta puuroa trangioilla. 
Syömisen ja tavaroiden pak-
kauksen jälkeen lähdimme 
hiihtämään tai kävelemään 
kohti Kaitajärven kotaa.  
Siellä söimme ja teimme jäl-
leen polttopuita. Katjakin tu-
li pienten ongelmien jälkeen 
perille Kaitajärvelle (auto oli 
ilmeisesti tyssännyt jonnekin 
tienvarteen lumikinoksiin). 
Vähän ajan kuluttua Tappi-
nen ja Reiska lähtivät hake-

maan juomavettä, jonka piti 
tulla aika lähelle, mutta toi-
sin kävi. Myös Askon auto 
jumittui kinoksiin ja veden-
hakureissusta tuli odotettua 
pidempi... Kun vesi saapui 
teimme ruokaa ja sen jäl-
keen pelasimme Katjan ja 
Katan Gluedo-peliä. Pelissä 
Kata murhattiin vessassa 
suksisuvalla. Minä ja Tero 
selvitimme murhan. Illalla 
paistoimme makkaraa ja 
keskustelimme talvivaelluk-
sista, miten kannattaa va-
rautua yms. Jessekin saapui 
illalla yöpymään kodalle mu-
kanaan hyvin ohut makuu-
pussi. Pidimme jälleen ki-
pinää. Yö oli tällä kertaa pal-
jon lämpimämpi, Katja oli 
ainut, jolla oli kuuma. 

Sunnuntai 
Söimme aamupalaa ja sii-
vosimme ja pakkasimme ta-
varat kodasta. Lähdimme 
sitten pikkuhiljaa hiihtämään 
kohti Sääksjärveä ja seuris-
ta. Jesse ja Mia toki hiihtivät 
toki suoraan kotiin. Ilma oli 
aurinkoinen ja minä ja Ida 
hiihdimmekin mukavaa 
vauhtia ja jouduimme odot-
tamaan välillä muita. Kun 

Vartiolaisten talvileiri 18. - 20.3.2005 

Naparetki 
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on paljon innokkaita toimi-
joita ja toteuttamiskelpoisia 
ideoita. Tarttukaa ihmeessä 
mahdollisuuteen syventää 
entisestään partioharrastus-
tanne.        

Partio on kyllä monipuolinen 
harrastus, joka vaatii har-
rastajaltaan paljon. Ehkä 
sen haasteellisuus juuri te-
kee siitä kenties kaikkein ri-
kastuttavimman harrastuk-
sen. En huomannut partion 

tärkeyttä itselleni ennen 
kuin läheiseni sanoivat mi-
nun olevan aina hyväntuuli-
nen, kun olen ollut par-
tioreissulla. Partio onkin elä-
mäntapaharrastus, jonka 
vaikutuksia ja merkitystä 
välttämättä aina itse voi 
huomata.  

Toivon kaikille Kykiläisille 
voimia kevään viimeisiin koi-
toksiin. Paraatissa nähdään.            

Topi Lehtomäki              

piirros: Joni / Karhunpojat 
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olleet viimeisiä vaikka aina 
aijemmin olivat olleet vii-
meisinä bussilla. Kun kaikki 
olivat tulleet niin lähdimme 
kohti Posiota. Illalla piti 
kaikkien kämppien olla 
suunnitellu jotain iltaohjel-
maa ohjelmassa oli esim. 
Muotinäytöstä, Kuusamo vi-
sa ja muita leikkejä. Yöllä 
jotkut katsoivat muutamia 
leffoja. Näin oli viimeinen 
päivä pulkassa. 

Ville Wuoti  

Maanantai 28.3. 
Kotimatka 
Eli kello näytti aikaista kun 
meidän loukossa alettiin he-
räillä, itse olin ensimmäise-
nä lattian tasossa ja kerää-
mässä kamoja kasaan. Suih-
kun kautta aamupalalle, ta-
varat linjuriin ja matkaan.  

Alkumatka oli rauhallista 
eteenpäin vyöryntää eikä sii-
tä ole mainittavana mitään 

mullistavaa, 
tai aina-
kaan mi-
nulla ei 
ole sillä 
jaoimme 
takapen-

Poika lataa akkuja... 

kuva: Ville-Tuomas Anttalainen 
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kin Mökön kanssa nukkumis-
toimintaa varten. Sitten py-
sähdyttiin. Tauko oli lyhyt, 
tarkoitettu pääasiallisesti 
olon helpottamiseen eli ot-
saan syntyneen kuplan hä-
vittämiseen. Kyllä silti ehdit-
tiin naureskella ”Markon 
reissuleiville” (tai mitä nyt 
olivatkaan) mitä huoltoase-
malla kaupattiin.  

Matka jatkui. Sitten tuli var-
sinainen tauko. Pysähdyim-

me. Paikka oli Siilinjärven 
Shell (joillakin on paikka-
kunnan nimestä omia versi-
oita, mutta ei siitä sen 
enempää) ja itse söin erit-
täin makoisan Mega-aterian, 
jos jotakuta kiinnostaa. Os-
taminen suoritettiin hanka-
limman kautta, kaikki mah-
dolliset edut hyödyntäen. 
Niin muuten Wuotin Ville on 
allekirjoittaneelle hampparin 
auki.  

piirros: Joni / Karhunpojat 
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Hei Kyynärön Kiertäjät!  

Viime syksynä saavuin par-
tiopolullani risteykseen, joka 
sai minut pohtimaan oman 
partioharrastukseni vaiheita. 
Uusi haaste lippukunnanjoh-
tajana odotti minua ja van-
hana - vaikka ikäni puolesta 
nuorena – kykiläisenä päätin 
ottaa haasteen vastaan.  

Vaikka oma partiopolkuni on 
ollut mutkikas ja monin puo-
lin kasvattava, on se välillä 
ollut vain himmeä ura maas-
sa. Minulla oli nuorempana 
partion lisäksi monia muita 
harrastuksia ja usein par-
tiokokoukset ja -reissut oli-
vat niitä asioita, jotka saivat 
väistyä esimerkiksi jalkapal-
loharrastukseni tieltä. On 
mielestäni hyvä, että nuorel-
la on monipuolisia harras-
tuksia. Harrastusten välille 
on vain löydettävä tasapaino 
muistaen se, että kaikkiin 
harrastuksiin liittyy vastuu. 
En missään vaiheessa har-
kinnut luopuvani partiosta. 

Partiourani kriittisin vaihe oli 
vartionjohtajaksi ryhtymi-
nen. Vastuun kantaminen ja 
esimerkkinä oleminen tuntui 

oudolta. Kokouksien suun-
nittelu jäi usein viime tip-
paan ja kokouksia jouduttiin 
perumaan, kun oli tärkeäm-
pää tekemistä. Tiedän siis, 
ettei yhdelläkään vartionjoh-
tajalla ole helppoa. Tästä 
syystä katsonkin ihaillen 
nuoria kykiläisiä vartionjoh-
tajia. Etenkin Kyynärön kier-
roksella viime syksynä oli 
hienoa katsoa sinne saapu-
neiden johtajiemme toimin-
taa. 

Myöhemmin löysin partion 
uudestaan toimiessani vael-
tajaryhmässämme, Willisi-
oissa. Mielenkiintoisimpana 
ja mieleenpainuvimpana ko-
kemuksena muistan, kun 
pääsin mukaan järjestämään 
Hämeen piirin suurleiri Ilves-
tä vuonna 1998. Olin apu-
poikana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa Taru sormus-
ten herrasta – haikkia, jota 
myös kehuttiin leirin jälkeen 
elämykselliseksi ja onnistu-
neeksi. Ensi vuonna järjes-
tetään taas Hämeen piirin 
suurleiri, joten suosittelen 
kaikille vaeltajaikäisille osal-
listumista leirin järjestelyi-
hin. Tiedän, että Willisioissa 

Lippukunnanjohtajan 
tervehdys 
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Pääkirjoitus 
 

J 
okaisen partiolaisen pitäisi tuntea Pyhän 

Yrjänän tarina ja siten syy partiolaisten suojelus-
pyhimyksen muistopäivän viettämiseen. Tämä on 
kyllä muistettu hyvin ainakin oman lippukuntam-
me juhlatavoissa, joissa tarina kerrataan joka 
vuosi huikeissa näytelmäsuorituksissa. 
 

Partiolaisten omaa viikkoa, partioviikkoa, jota 
vietetään yrjönpäivää edeltävällä viikolla, ei sen 
sijaan tunnu läheskään kaikki partiolaiset tietä-
vän tai tuntevan. 
 

1920-luvulla alkunsa saaneella partioviikolla pyri-
tään tekemään partiota tutuksi myönteisellä ta-
valla sekä edistämään suhdetoimintaa. Partio-
laiset tekevät harrastustaan tunnetuksi pukeutu-
malla partioasuun ja huiviin. Monissa piireissä on 
pyritty tuomaan partiolaisuus ja siihen liitetyt po-
sitiiviset arvot ja tavoitteet näkyviin katukuvaan. 
Pääkaupunkiseudun partiolaiset ovat pitäneet 
partioviikolla leiriä Senaatintorilla, järjestäneet 
kierrätystietopisteitä, smuglanneet sekä viuhka-
suunnistaneet keskustassa. Positiivinen tiedotta-
minen toiminnan kautta on omiaan lisäämään 
partion saamaa huomiota ja arvostusta. 
 

Partioviikolla on ollut tapana järjestää myös pal-
velutempauksia: osallistua Unicefin, siivota lä-
hiympäristöä tai vierailla vanhainkodissa. 
 

Partiolaisuus on asia, josta kelpaa olla ylpeä ja 
jota kannataa esitellä muillekin. 
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Matka jatkui. Tässä saumas-
sa taidettiin jakaa bingola-
put ja tuo ah niin jalo uhka-
peli hyrähti käyntiin. Pais-
teella kävi aivan mahdoton 
munq jos sitä nyt sellaiseksi 
voi kutsua, mutta paljon se 
niitä joulupusseja any way 
keräs. ”Välillä laulettiin ooo-
ikein porukalla, parikin värs-
syä…” ja niin poispäin. En 
ole varma, mutta bingon ai-
kaan taisi takapenkin käsiin 
eksyä laulukirjoja. 

Matka jatkui, kunnes taas 
tuli pysähdys. Pysähdys oli 
aika rauhallinen eikä yhdel-
lekään määrätty porttikiel-
toa kyseiselle huoltoasemal-
le. 

Matka jatkui. Tässä vaihees-
sa ainakin laulettiin ja vyö-
ryttiin hyvä vauhtia     kohti 
kotia. Ja niin siinä loppujen 
lopuksi kävi, että saavuim-
me perille, kuten Taiston ol-
lessa kuskina on tullut perin-
teeksi.  

Reissu oli oikein leppoisa ja 
ruoka makoisaa jos minulta 
kysytään, vaikka nyt hiukan 
jäi kaivelemaan tuo Saa-
risiulan suihkujen suunnitte-
lu.  

Reima kiittää mukana olleita 
ja erityisesti Taistoa. 

Ville-Tuomas Anttalainen 

Partio-
paraati 

Perinteinen, mutta silti uudis-
tunut partioparaati ja partio-
päivä Tampereella sunnuntaina 
15.5.2005. Bussikuljetus. 
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Lumet ovat lähes sulaneet ja 
kevät on muuttumassa ke-
säksi. Koloillat käyvät vähiin 
ja viimeisiä retkiä suunnitel-
laan ennen kesälomia. 

Minua vähän huolestuttaa 
lippukunnan tila. Ennen oli 
paljon kerrottavaa joka leh-
teen, mutta nyt vain harvat 
huhut kantautuvat Zorrolle 
asti. Onneksi sentään muu-
tamat jutut on kuultu. 

Laakson Hannasta on kuu-
lemma tulossa muotimaail-
maan uusi malli. Ainakin jos 
on luottamista silminnäkijöi-
hin ja videonpätkään, joka 
on kuvattu tyttöjen kämppä-
retkellä. Tämän videon on 
myös nähnyt Siivolan Tapsa 
joka teki vierailun retkelle. 
Hanna ei itse ole vahvistanut 
jatkaako hän Kiertäjäkansan 
sivuilla vai siirtyykö hän 
Cosmopolitanin palveluk-
seen. 

Johtajahuoltokin oli ja meni. 
Monta kertaa on todistetta-
vasti nähty Rukan rinteillä 
”ihmispesukoneita”. Onko 
siis Jesse, Mökö, Reiska ja 
muut pojat innostuneet pyy-
kin pesusta? Vai eivätkö he 
vaan pysyneet pystyssä? 

Kunnaksen Mari löysi Rukal-
ta itselleen poikaseuraa. Ma-

ri itse väittää että poika on 
pari vuotta vanhempi, mutta 
epäilyt suuntautuvat Riiko-
sen Henkkaan. Oliko vain 
sattumaa, että Henkka oli 
samaan aikaan Rukalla lo-
malla? Tästä varmasti riittää 
juttua pitkäksi aikaa. 

Aprillipäiväkin hujahti ohit-
semme. W.I.P. oli juuri ky-
seisenä päivänä korsulla hö-
pönuotiolla. Ilta olikin muo-
dostumassa isoiksi talkoiksi, 
sillä Urmas, Rippe, Eija ja 
Kurkiojan Mikko olivat otta-
neet työkaluja mukaan oi-
kein urakalla… No onneksi 
työkalut jäivät tarpeettomik-
si ja kuulemma lohi oli mais-
tunut hyvälle. 

Sudenpennut ovat lähetel-
leet hakemuksia hiippailulu-
vasta Askolle. Edellisestä 
lehdestä oli huomattu, että 
vartiolaisillakin on ollut lupa 
hiippailuun. Joten vikkelim-
mät sudenpennut ovat jo 
varautuneet kesäleiriä var-
ten. Siis juttuja on tiedos-
sa… 

Nyt onkin aika siirtyä Suo-
men suveen ja juorujen 
hankkiminen helpottuu kun 
tulee yötön yö. Kesäleirejä 
odotellessa 

Zorro 

Zorro 
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Rahastonhoitaja: Heli Ahlfors 040-7166489 heli.ahlfors@tut.fi 
 
Laumat: 
 
Karhunpojat: 
 Asko Siivola  040-5865589 
 Heikki Salminen  050-3725310 heikki.salminen@fi.fujitsu.com 
Ilvekset: 
 Jari Reinikainen 050-5683202 
 Jarno Pitkänen 040-5842119 
 
Supikoirat: 
 Jouni Tiainen  050-3878695  
 Paula Länsirinne 040-5829749 paula.lansirinne@vesilahti.fi 
Pikkuoravat: 
 Jaana Ahola 050-3010665 
 Ritva Latvala-Korpela040-7445877 



Kiertäjäkansa/ 
Paiste Mäenpää 
Hämeenkatu 11 A 414 
33100 Tampere 

piirros: Ville / Karhunpojat 

Kiertäjäkansa 
2 / 2005 

piirros: Ville Touru / Karhunpojat 


