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Vartiot esittäytyvät: 

VJ Hanna:  
hyvä jalkapallossa, nätti, 
hienoja vaatteita, pirteä, 
aina iloinen 
 
VJA Camilla:  
hyvä piirtäjä, nätti, hyvä 
kaveri, hyvä johtaja 
 
VJA Jenna:  
hyvä solmuissa, nätti, kiva, 
tykkää tikkareista 
 
VJA Sarkku: nätti, hyvä 
kaveri, notkea, iloinen, hyvä 
urheilussa 
 
Jenni:  
himohiihtäjä, kiva, hyvä 
kaveri, pirteä, nätti 

Mira:  
hyvä jalkapallossa, nätti, 
pieni, mutta mukava 
 
Tanja:  
hyvä suunnistaja. nätti, 
kiva, pirteä 
 
Kaisa:  
nopea juoksija, nätti 
mukava, hyvä jalkapallossa 
 
Anu:  
pirteä, hauska, nätti, hyvä 
sählyssä 
 
Siinamari: ratsastaa, pitkät 
hienot hiukset, kiva kaveri 

Pesukarhut 
ei riehuta, yhteistyö onnistuu, 

sokerihiiret 

Joulupukki
-palvelu 

toimii taas tänäkin vuonna.  
Varaukset: Mari Ahola / 
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Vartiot esittäytyvät: 

Suttu: 
vartiomme 
hiljaisempi 
VJ, joka 
harrastaa 
vartion lisäksi 
kanteleen-
soittoa ja 
ratsastusta. 
 
Liina: 
se puheliaampi 
VJ. Harrastaa 
tämän lisäksi 
”cheer-
leadausta”. 
 
 
Mirjam: 
melko tavis 
vartiolainen, 
mutta kun 
innostuu... 
Harrastaa 
näytelmä-
kerhoa. 

 
 
 
 
 

Linda: 
ryhmän ”sähkö-
jänis”. Puheliain 
vartiolainen. 
Harrastaa lisäksi 
uintia ja 

yleisurheilua. 
 
Jenna: 
”Leikkisin” 
joka harras-
taa tanssia ja 
kalakerhoa. 
 
Julia: 
ryhmän 

”vitsiniekka” 
(kaikki muut istuu 
hiljaa ja Julia 
nauraa) Ei harrasta 
mitään muuta 
vartion lisäksi. 
 
 Ella: 
vielä ”tunteaton 
sotilas”, sillä oli 
kaksi ensimmäistä 
kertaa jossain missä 
lie. Harrastaa uintia 
ja jalkapalloa. 
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Pääkirjoitus 

E nsimmäinen partioleiri järjestettiin 
Englannissa Brownsean saarella 1.—8.8.1907. 
Baden-Powellin koeluontoiselle leirille osallistui 
tuolloin 22 poikaa, jotka toimivat 4 vartiossa: 
Kuoveissa, Kärpissä, Susissa ja Härissä. Leirin 
pojat oli koottu eri yhteiskuntaluokista, kouluista 
ja sekä kaupungista, että maaseudulta. 
 
Leirin aikana vallitsi hyvä sää, vain joitakin 
sadekuuroja. Joka yö leirillä yksi vartioista oli 
vartiossa etäänpänä leiristä. Vartiopaikalla vartio 
teki tulet, valmisti iltapalan,  yöpyivät teltassa ja 
palasivat leiriin aamuun mennessä. 
 
Alkavana vuonna juhlitaan partion tuosta leiristä 
alkanutta 100-vuotista taivalta maailman-
järjestön teemalla Yksi maailma, Yksi lupaus. 
Tällä teemalla kuvastetaan partioliikkeen yhteistä 
päämäärää, yhteisiä arvoja sekä yhteistä 
tulevaisuutta. Juhlavuonna korostetaan paikal-
listen partiolaisten osuutta maailmanjärjestössä. 
 
Partion juhlavuotta juhlitaan eri lippukunnissa 
monin hankkein. Rauhanrakentajahankkeet, 
juhlaleirit ja vaellukset, partionäyttely, 
Tampereella järjestettävä suurjuhla, lippukun-
nanjohtajatapaaminen, koulukampanjat, 
Englannissa järjestettävä maailmanjamboree 
sekä Suomen itsenäisyyden täyttäessä 90-vuotta  
veteraanien palvelutempaus, jossa sukupolvet 
kohtaavat. Nostetaan lippu uudelle vuosisadalle. 
 
www.partio.fi/2007 
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Vartiot esittäytyvät: 

Aki, pingviini: 
naistenmies, harvoin 
paikalla, hokipoika, hyvä 
tyyppi, laulaja, laskettelija,  
 
Juho, aasi:  
rauhallinen, hyvä tyyppi 
 
Niko, koppis: 
suhaaja, laskettelija, kiva, 
sporttityyppi, himopro 
 
Ville, possu:  
rauhallinen, tyyni, kiva 
kaveri, mukava, hassu, 
naistenmies 
 
Api, apina:  
naistenmies, solmuilija 

 
Tommi, vesihippo: piirtäjä, 
huomiota herättävä 
 
Samu, torakka:  
vilkas, tutkija  
 
Joel, naakka:  
rauhallinen, äänekäs, blondi 
 
Henkka, sudenkorento: 
laskettelija, pessimisti, tepe,  
 
Elias, riikinkukko: 
pessimisti, naistenmies,  
 
Tossu, porkkana: 
huomionkipee, äänekäs, 
punapää, kiva 

liian äänekäs, kuriton, seko 
mutta ihan hauska 

P.S. ei kannata vierailla kesken kolon 

 Kiertäjien koulutusviikonloppu 
12.-14.1.2007 Tervajärvellä  

artioikäiset, vaeltajat, johtajat sekä vanhemmat mukaan  
terästetään vanhoja taitoja : suunnistus , EA , varusteet ,  

solmut / köytökset, partiolaulut ja muut partiotaidot  
audu 15.12.2006 mennessä /  Jenni Kivistö 040-8454134 
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Vartiot esittäytyvät: 

VJ Mia, kissa:  
Reilu, ystävällinen, kiva, 
kännykkäriippuvainen, 
tiukka, mukava 
 
VJA Jenni, pöllö: 
huumorintajuinen, hauska, 
kiva, positiivinen, 
ystävällinen, sinisilmäinen,  
 
Roosa, apina: 
positiivinen, hauska, 
rauhallinen, kiltti, energinen, 
menevä 
 
Laura, tiikeri:  
positiivinen, kiva, 
rauhallinen, hauska, 
nauravainen 

Hanna, kultakala: 
äänekäs, hauska, mukava, 
hupsu, pirteä,  
 
Taina, seepra: 
kaunis, iloinen, eläinrakas, 
mukava, myöhästeleväinen 
 
Tiia, marsu:  
hauska, rauhallinen, kiva, 
iloinen, pirteä 
 
Paula, orava:  
äänekäs, pirteä, idealisti, 
fiksu, huumorintajuinen 

Napaketut 
Energinen, äänekäs ja aina valmis! 

Kyynärön 
• va

• opitaan uutta ja 

• ilmoitta
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Suurjuhlan ohjelma suunni-
tellaan kaikille ikäkausille 
erikseen. Ohjelma on sala-
poliisipainotteinen, joten 
pääsemme varmasti visai-
sten pulmien äärelle. Suden-
pennui l le on luvassa 
perusteita vihjeistä väijyn-
tään, salakirjoituksen alkeita 
ja koodien kiemuroita. 
Vartioikäisille puolestaan 
kaavaillaan suurta roolipeliä. 
Varttuneemmat vaeltajat 
tutustuvat Tampereeseen 
kaupunkiseikkailun merkeis-
sä. 

Kun nuoremmat rientävät 
ohjelmasta toiseen, on 
johtajaikäisille tarjolla Ko-Gi-
t a p a a m i n e n  j a  muuta 
mukavaa. – Suunnitelmien 
runko alkaa olla pääpiirteis-
sään kasassa. Tähän 
mennessä olemme lähinnä 
varanneet tapahtumapaik-
koja ja ideoineet, mitä eri-
laisia tapahtumia voisi olla, 
johtajaohjelman teossa 
mukana oleva Ri ikka 
Tammivuori kertoo. 

Suunnitelmissa on myös 
Suomen Punaisen Ristin 
kanssa järjestettävä veren-
luovutustapahtuma yli 18-
vuotiaille. Kaikilla osallistu-
jilla on myös mahdollisuus 

hankkia erikseen tarjottava 
Suurjuhla-Storfest 2007 -
avain Särkänniemen elä-
myspuistoon. 

Tie selvä on ja marssi soi 
Suurin odotus kohdistuu 
tietenkin kaikille yhteisiin 
juhliin, joissa yhteen-
kuuluvuus korostuu ennen-
näkemättömällä tavalla. 
Lauantaina luvassa on suuri 
iltajuhla, jossa juhlimme 
partioliikkeen satavuotista 
taivalta. Illan ohjelma on 
toki vielä suuri salaisuus, 
mutta jännitystä on luvassa. 

Sunnuntaina Ratinan Stadi-
onilla pidettävästä Partio-
messusta marssimme suu-
ressa kulkueessa kiertäen 
Hämeenpuistoon. Saavat 
paikalliset siis ihmetellä 
partiohuutoja. Muut kuin 
partiolaiset saavat tietoa 
partiosta Keskustorille pys-
tytettävästä Partiokylästä ja 
Finlaysoni l le tulevasta 
Partiomuseon näyttelystä. 

Iloinen viikonloppureissu 
koko lippukunnalle odottaa. 
Tampere, here we come 

Teksti: Iko Raatikainen 

Kaikki mukaan ja menoksi! 
Miltä näyttää kesäinen Tampere varustettuna 20 000 
partiolaisella? 9.-10.6.2007 järjestettävä Suurjuhla-
Storfest 2007 antaa vastauksen. 
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Lauantai 
Tu l imme Te rva jä rven 
leirikeskukseen, majoituim-
me huoneisiin eli kämppiin. 
Söimme makaroni jauheliha 
pataa. Menimme sen jälkeen 
raikkaaseen ulkoilmaan leik-
kimään. Tulimme lumisa-
teesta juomaan kuumaa 
kaakaota ja syömään 
vaaleata leipää välipalaksi. 
Vaihesuoritimme, lauloim-
me, ensiapua, sytyttämistä, 
rakentelua ja veistelyä. 
Söimme muusia ja jauhe-
lihaa. Sudenpennut tekivät 
mahtavia esityksiä ja 
k i lpai lu ja takkai l taan. 
Söimme leipää, jotkut 
paistoivat makkaraa. Sitten 
k a i k k i  men i  k i l t i s t i 
nukkumaan. 

Sunnuntai 
Heräsimme kello kahdeksan. 
Nostimme lipun. Teimme 

aamu l enk i n .  Sö imme 
maukkaan aamupuuron. 
Seuraavaksi ol ikin jo 
kämppien siivous. Kämpät 
tarkastettiin. Sen jälkeen oli 
maastokisa. Tulimme rait-
tiista ulkoilmasta herkul-
liseen hernekeiton tuoksuun. 
Vaikea arvata mitä on 
ruokana. Ruokana oli siis 
hernekeittoa. Palkintojen 
jakojen jaon jälkeen 
pakkasimme tavarat. Sen 
jälkeen lauloimme ja 
leikimme siihen asti kun oli 
jo välipala. Välipalana oli 
sämpylää ja mehua. Kun 
olimme syöneet välipalan, 
menimme ulos ja laskimme 
lipun. Sen jälkeen kun 
olimme laskeneet lipun, 
menimme sisaruspiirin ja 
lähetimme sähkeen kunnes 
jo bussi tuli hakemaan 
meidät seurakuntatalolle ja 
sen jälkeen lähdimme kotiin. 

Sudenpentujen syysleiri 

Tuloksia: 
Maastokisan tulokset:                                                               
1.  Niilo, Niko, Eelis ja Lotta 
2.  Saara, Mikael ja Elias 
3.  Roosa, Juho, Jesse ja 
 Henna     

Kämppätarkastuksen 
tulokset: 
 
Pojat: Aku Ankat 
Tytöt: Peurat 
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Vartiot esittäytyvät: 

VJ Ville Laurikainen: 
Ikä: 16 v 
Harrastukset: 
Partio, kalastus, rumpujen 
soitto ja air soft 
 
VJA Olli Laurikainen:   
Ikä: 14v  
Harrastukset: 
Partio,kalastus, kitaran 
soitto ja airsoft 
 
Joni Hettula: 
Ikä:12 v 
Harrastukset: Partio 
 
Petter Civill: 
Ikä: 11 v  
Harrastukset: Partio, airsoft   

Mika Räisänen: 
Ikä: 12 v 
Harrastukset: Partio, 
salibandy    
 
Mikko Saarinen: 
Ikä: 12 v  
Harrastukset: Partio  
 
Joni Hiltunen:   
Ikä 12 v 
Harrastukset: Partio, 
jalkapallo  
 
Tomi Hiltunen:         
Ikä: 12 v         
Harrastukset: Partio 

Kotkat 
Meidän vartio kokoontuu torstaisin kello 18:00 – 19:30. 
Kokoonnumme Sääksjärven seurakunta talon alakerrassa. 

Vartiomme johtajat ovat Ville ja Olli Laurikainen. 

Vartioomme kuuluu myös: Mikko Saarinen, Juuso Nykänen, 
Joni Hettula,Petter Civill, Mika Räisänen, Joni Hiltunen ja 
Tomi Hiltunen. 
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alkanutta 100-vuotista taivalta maailman-
järjestön teemalla Yksi maailma, Yksi lupaus. 
Tällä teemalla kuvastetaan partioliikkeen yhteistä 
päämäärää, yhteisiä arvoja sekä yhteistä 
tulevaisuutta. Juhlavuonna korostetaan paikal-
listen partiolaisten osuutta maailmanjärjestössä. 
 
Partion juhlavuotta juhlitaan eri lippukunnissa 
monin hankkein. Rauhanrakentajahankkeet, 
juhlaleirit ja vaellukset, partionäyttely, 
Tampereella järjestettävä suurjuhla, lippukun-
nanjohtajatapaaminen, koulukampanjat, 
Englannissa järjestettävä maailmanjamboree 
sekä Suomen itsenäisyyden täyttäessä 90-vuotta  
veteraanien palvelutempaus, jossa sukupolvet 
kohtaavat. Nostetaan lippu uudelle vuosisadalle. 
 
www.partio.fi/2007 
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Vartiot esittäytyvät: 

Aki, pingviini: 
naistenmies, harvoin 
paikalla, hokipoika, hyvä 
tyyppi, laulaja, laskettelija,  
 
Juho, aasi:  
rauhallinen, hyvä tyyppi 
 
Niko, koppis: 
suhaaja, laskettelija, kiva, 
sporttityyppi, himopro 
 
Ville, possu:  
rauhallinen, tyyni, kiva 
kaveri, mukava, hassu, 
naistenmies 
 
Api, apina:  
naistenmies, solmuilija 

 
Tommi, vesihippo: piirtäjä, 
huomiota herättävä 
 
Samu, torakka:  
vilkas, tutkija  
 
Joel, naakka:  
rauhallinen, äänekäs, blondi 
 
Henkka, sudenkorento: 
laskettelija, pessimisti, tepe,  
 
Elias, riikinkukko: 
pessimisti, naistenmies,  
 
Tossu, porkkana: 
huomionkipee, äänekäs, 
punapää, kiva 

liian äänekäs, kuriton, seko 
mutta ihan hauska 

P.S. ei kannata vierailla kesken kolon 

 Kiertäjien koulutusviikonloppu 
12.-14.1.2007 Tervajärvellä  

artioikäiset, vaeltajat, johtajat sekä vanhemmat mukaan  
terästetään vanhoja taitoja : suunnistus , EA , varusteet ,  

solmut / köytökset, partiolaulut ja muut partiotaidot  
audu 15.12.2006 mennessä /  Jenni Kivistö 040-8454134 
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Vartiot esittäytyvät: 

Suttu: 
vartiomme 
hiljaisempi 
VJ, joka 
harrastaa 
vartion lisäksi 
kanteleen-
soittoa ja 
ratsastusta. 
 
Liina: 
se puheliaampi 
VJ. Harrastaa 
tämän lisäksi 
”cheer-
leadausta”. 
 
 
Mirjam: 
melko tavis 
vartiolainen, 
mutta kun 
innostuu... 
Harrastaa 
näytelmä-
kerhoa. 

 
 
 
 
 

Linda: 
ryhmän ”sähkö-
jänis”. Puheliain 
vartiolainen. 
Harrastaa lisäksi 
uintia ja 

yleisurheilua. 
 
Jenna: 
”Leikkisin” 
joka harras-
taa tanssia ja 
kalakerhoa. 
 
Julia: 
ryhmän 

”vitsiniekka” 
(kaikki muut istuu 
hiljaa ja Julia 
nauraa) Ei harrasta 
mitään muuta 
vartion lisäksi. 
 
 Ella: 
vielä ”tunteaton 
sotilas”, sillä oli 
kaksi ensimmäistä 
kertaa jossain missä 
lie. Harrastaa uintia 
ja jalkapalloa. 
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Vartiot esittäytyvät: 

VJ Hanna:  
hyvä jalkapallossa, nätti, 
hienoja vaatteita, pirteä, 
aina iloinen 
 
VJA Camilla:  
hyvä piirtäjä, nätti, hyvä 
kaveri, hyvä johtaja 
 
VJA Jenna:  
hyvä solmuissa, nätti, kiva, 
tykkää tikkareista 
 
VJA Sarkku: nätti, hyvä 
kaveri, notkea, iloinen, hyvä 
urheilussa 
 
Jenni:  
himohiihtäjä, kiva, hyvä 
kaveri, pirteä, nätti 

Mira:  
hyvä jalkapallossa, nätti, 
pieni, mutta mukava 
 
Tanja:  
hyvä suunnistaja. nätti, 
kiva, pirteä 
 
Kaisa:  
nopea juoksija, nätti 
mukava, hyvä jalkapallossa 
 
Anu:  
pirteä, hauska, nätti, hyvä 
sählyssä 
 
Siinamari: ratsastaa, pitkät 
hienot hiukset, kiva kaveri 

Pesukarhut 
ei riehuta, yhteistyö onnistuu, 

sokerihiiret 

Joulupukki
-palvelu 

toimii taas tänäkin vuonna.  
Varaukset: Mari Ahola / 
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