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Härmälän Ilvestyttöjen ja Kyynärön Kiertäjien 
yhteinen talviretki vartiolaisille! 
 
Lähde muumien matkaan talvisille seuduille 
viettämään unohtumaton viikonloppu 
jännittävissä tunnelmissa ja hyvässä seurassa ☺ 
 
Ilmoittautuminen alkaa tammikuussa. 
P.S. Ainutlaatuinen tilaisuus 
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Pääkirjoitus 
 

M itä tänä jouluna lahjaksi? 
 

Nokian muutaman viikon takainen vesiturma 
osoitti taas, kuinka haavoittuvainen hyvinvointi-
yhteiskuntamme on. Kun pienen kaupungin 
alueella vesihanasta ei enää tulekaan puhdasta 
vettä, on katastrofi valmis. 
 

Nokialla vahingossa avatusta väärästä venttiilistä 
alkoi Euroopan laajudella katsottuna merkittävä 
vesiepidemia, kun ns. teknistä vettä pääsi 
sekoittumaan talousveteen ja tuhannet nokialai-
set sairastuivat noroviruksen tai kambylobaktee-
rin aiheuttamaan vatsatautiin tai salmonellaan. 
 

Puhtaan veden, jota suomessa on totuttu 
pitämään itsestäänselvyytenä, puute on saanut 
nokialaisilta kynnet ulos. Monet perheet ovat 
lähteneet kaupungista evakkoon ja yritykset  
sulkeneet ovensa. Nokian kaupungin vakuutus 
korvaa vahingot miljoonaan euroon saakka, 
mutta korvausvaatimukset uhkaaavat nousta 
kymmenekertaisiksi. Nyt kiistellään siitä, onko 
syy vesilaitoksen, rakentajan, suunnittelijan vai 
venttiilin avanneen laitosmiehen. 
 

Kaikkialla muuallakaan puhdas vesi ei ole itses-
täänselvyys. Sitä haetaan kävellen 10 kilometrin 
päästä. Sinne vesi maksaisi 18 euroa metri.  
Vesiputki voisi olla erilainen, partiomainen lahja 
meille, joilla on jo oikeastaan kaikkea.  
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Tasavallan presidentin 
puoliso, tohtori Pentti 
Arajärvi sai tänään 
partiolaisten 60-vuotiaan 
adventtikalenterin. Suo-
men Partiolaisten edus-
tajat luovuttivat kalen-
terin Mäntyniemessä. 

Partiolaisten perinteikäs 
kalenteri on maamme 
ensimmäinen adventti-
kalenteri. Kalenteri on ollut 
myynnissä vuodesta 1947 
lähtien. 

Kalenteria olivat luovut-
tamassa helsinkiläinen Min-
na Zitting, 13, Rantasipit-
lippukunnasta ja espoo-
lainen Akseli Escartin, 15, 
Otavaeltajat-lippukunnasta. 
Sekä Minna että Akseli ovat 
myyneet adventtikalenteria 
omien lippukuntiensa kans-
sa. Tohtori Arajärvi arveli, 
että kalenterin luukuille 
löytyy innokkaita avaajia 
joko lastenlapsista tai 
omasta takaa. 

Adventtikalenteri vietiin 
Mäntyniemeen nyt neljännen 
kerran. Tohtori Arajärvi on 
itse ollut nuorena partiossa. 
Hänen lippukuntansa oli 

Helsingin Kotkat. Minna ker-
toi suorittaneensa edellisenä 
viikonloppuna ensiapumer-
kin Nuuksion kansallispuis-
tossa. Nuuksio on myös 
tohtori Arajärvelle tuttu. Hän 
muisteli yöpyneensä nuore-
na Nuuksiossa Ruuhijärven 
lähistöllä parhaimmillaan 
melkein joka viikonloppu. 
– Tapanamme oli ottaa 
kahvipaketti mukaan ja ky-
syä naapuriteltan tytöiltä 
kahvipannua lainaan, tohtori 
Arajärvi kertoi. 

Tänä vuonna 60-vuotis-
juhliaan viettävä adventti-
kalenteri on edelleen partio-
laisten merkittävin oma 
varainhankintakampanja. 
Kalentereja myyvät sekä 
pienet että isot partiolaiset 
esimerkiksi erilaisissa tapah-
tumissa ja ovelta ovelle. 
Kalenteri on myynnissä 
marraskuun loppuun. Kalen-
terin hinta on 5 euroa. Suuri 
osa myyntituotosta menee 
paikallisille lippukunnille. 

Tämän vuoden adventti-
kalenterin on piirtänyt Timo 
Kästämä ja kuvaan liittyvän 
sadun on kirjoittanut Miriam 
Ryth. 

60-vuotias adventtikalenteri 
luovutettiin Mäntyniemessä 
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VJ Leo Leppäkoski, ikä: 15v.  

harrastuksia: Sukeltaminen, 
Partio,Airsoft 
musiikkimaku: Maiden fani  
 

 

VJA Juhani Salminen, ikä: 14v. 

harrastukset: Partio, Pienoismallit 
 
 

 

Miikka Hiltunen, ikä: 14v. 

harrastukset: Partio 
 

 

 

Atte Pisto, ikä: 11v. 

harrastukset: partio 

 

 

Veli-Matti Reinikainen, ikä: 11v. 

lempinimi: Vellu 
harraskukset: Pyöräileminen, musiikin 
kuunteleminen, tietokoneen pelaa-
minen ja pleisteissonin pelaaminen 

Sudet 
5 

Retki alkoi klo 17.30 
Tuutiman korsulla. Kun 
teltta tuli kokosimme sen. 
Kamina laitettiin myöhem-
min. Kun teltta oli pys-
tytetty, leikimme hetken 
kunnes oli iltapala. Iltapalan 
jälkeen menimme hammas-
pyykille ja sitten kaikki paitsi 
Lotta menivät nukkumaan. 
Lotalla oli ensimmäinen 
kipinä-mikko –vuoro. Kaikki 

saivat valvoa vuorotellen ka-
minaa aamuun asti. Aamulla 
lähdimme Birgitan polkua 
pitkin kohti seurakuntataloa. 
Matkalla teimme trangioilla 
tonnikalarisottoa ja söimme 
omia eväitä. Puoli kahdelta 
saavuimme Sääksjärven 
seurikselle. 

Kiitos mukavasta retkestä! 

kirjoitti Henna Mettalo ja Elina Mattsson 

Pikkuoravien ja 
Karhunpoikien yöretki 

Kyynärön Kiertäjien 30 v. juhla 
1.2.2008 Tervajärvellä klo 18:00 

Tule muistelemaan 30 vuotiasta KyKiä 
yhdessä vanhojen ja uusien kykiläisten kanssa. 

Äidit ja isät ovat tervetulleita mukaan juhlimaan. 
Valokuvia, juhlaohjelmaa ja kahvitarjoilu. 
Loppuhuipennuksena kaikkien yhteinen 

sisarus- ja veljespiiri ulkona. 
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Perjantai 3.8. 
Saavuimme Lempäälän leiri-
pappilaan omilla kyydeillä 
klo 12.00. Majoitukset olivat 
omissa tai lippukunnan 
teltoissa. Leirimme alkoi 
lipunnostolla, jota seurasi 
välipala. Teimme leirihuivit, 
joista tuli upeita. Isoset 
pitivät ruokailun jälkeen 
yllättävän hauskan leiri-
kasteen, johon kuului mm. 
maittavaa sinappisoppaa. 
Sen jälkeen oli takkailta ja 
hienot esitykset. 

Lauantai 4.8. 
Saavuimme aamulla Havai-
jille. Aamupalapöytä notkui 
hedelmiä ja oli koristeltu. 
Lipunnoston jälkeen oli 
telttatarkastus ja ”maasto-
kisa”: temppurata, köyden-
heittoa ja sammuttimella 
pullojen kaatamista. 

Pääruokana oli 
marokkola ista 
ruokaa. 

Lähdimme suu-
rena porukkana 
kohti Lempäälän 
Himminkotoa, jos-
sa saimme laulaa 
vanhuksi l le ja 
isoset paistoivat 

makkaraa. Kello oli jo paljon 
kun palasimme. 

Iltahartaudessa sai joka 
telttaryhmä tehdä oman 
ohjelman, jossa oli mm. 
pellehyppyjä, vitsejä, näy-
telmiä yms. 

Sunnuntai 5.8. 
Aamupäivästä valittiin leiri-
tyttö ja leiripoika. Viimeinkin 
odotettu palkintojenjako. 
Palkintoja oli 
paljon. Vuoden 
2007 leirityttö 
ja leiripoika 
ovat Paula ja 
Viljami. 

Loppu. 

Jenna Laurikainen, 
Linda Virtanen, Elias 

Jokila ja Samu 
Tiainen 

Sudareitten kesäleiri 

kuvat: 
Konsta 
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Pesukarhut 
VJ: Jenna 13 v. 
-Kaunis 
-Mukava 
-Harrastaa yleisurheilua  VJA: Sarkku 14 v. 
 -Kaunis 
 -Mukava 
 -Notkea 
 -Urheilullinen Henna 11v. 
-Nätti 
-Pirteä 
-Pitkät hiukset 
-Hymyilee paljon 
-Kiva  Melissa 11 v. 
 -Kiva 
 -Pitkä 
 -Urheilullinen 
 -Nätti Emmiina 11v. 
-Mukava 
-Nätti 
-Pirtsakka  Janiina 10 v. 
 -Nätti 
 -Iloinen 
 -Urheilullinen 
 -Laiha 
 -Puhelias Annika 11v. 
-Nätti 
-Silmälasit 
-Huvittava 
-Puhelias 
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Vartiot esittäytyvät: 

Napaketut 
Kiva, willi ja energinen vartio, joka varmasti osaa 
merimiessolmun vaikka silmät kiinni. 
 
Hyvin mieleenpainuva ja oppimishaluinen. Jos et vielä 
tunne, kannattaa tutustua. Vartioon kuuluu Jenni, Linda, 
Saana, Laura, Hanna, Roosa ja Paula 
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Muotka ’07 
12. päivä kesäkuuta, aamun 
harmaina tunteina, lähti 
vaellusryhmä Riekko koh-
taamaan Lapin erämaan 
haasteita, Muotkan Ruoktun 
tunturikylästä, kohti Pelto-
aivin tunturia. 

Ryhmä suuntasi ensim-
mäisenä päivänä askeleensa 
kohti Tuángânuáivia, jonka 
kupeesta löytyvällä lammelle 
vietimme ensimmäisen yön. 
Matkalla käytiin tarkas-
tamassa lappalainen raken-
nustekniikan taidonnäyte, eli 
Jeageloaivin alarinteelta 
löytyvä kota, tai lavvu, 
kuten paikalliset sitä kut-
suvat (tämä herätti etelän-
miehessä kummastuneita 
ilmeitä). Kota tarjosi hetkel-
lisen suojan hieman ikäväksi 
muuttuneelta vesisateelta ja 
nuotiokin saatiin aikaiseksi 
vaikka partiolaisia olem-
mekin. Seuraavan päivän 
etappi oli pieni tunturijärvi 
muutama kilometri Harri-
järvestä länteen. Matkalla 
kävimme Tuángânuáivin 
huipulla tarkastamassa yh-
distetyt talvi- ja vesiurheilu-
mahdollisuudet, kun tunturin 

päältä löytyi kalliojärvi, 
jossa rohkeimmat tytöistä 
kävivät tekemässä uimista 
kuvaavia liikkeitä, toisen 
puolen porukasta laskiessa 
samalla mäkeä järven 
vieressä olleella lumisella 
rinteellä. Yöpymispaikalla 
pojat koittivat kalastajan- 
taitojaan ja illalla vertailtiin 
parhaita kalajuttuja, kellä oli 
ollut kiinni ja kuinka iso. 
Tästä suuntasimme itse 
kohteeseen, eli lähialueen 
korkeimmalle tunturille, 
Peltoaiville (567m). Vael-
simme Peltoaivin kupeeseen 
hiekkamelloille, kävimme 
huiputtamassa Peltoaivin ja 
ihmettelemässä komeita 
maisemia.  

Toiseksi viimeisen vaellus-
päivän reitti oli nousta 
Peltojokea pitkin noin 
puoleen väliin kohti Muotkan 
Ruoktua, matkalla pysäh-
dyttiin paljon puhutulle 
Lahtisen huvilalle, jossa 
pidettiin sadetta ja mietittiin 
syntyjä syviä huvilan oles-
kelutiloissa, jotka sijaitsivat 
viihtyisän pihapiirin joen-
puoleisella seinustalla. 
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Viimeisen vaelluspäivän 
haasteeksi jäi tarpoa 
muutamia kilometrejä kohti 
lopullista etappia. Yöpaik-
kakin löydettiin vanhalta 
tutulta paikalta, jossa oli 
ensimmäisenä päivänä 
nautittu vaelluksen avaus-
lounas. Ilta vietettiin melko 
rauhallisissa merkeissä, 
joskin metsien syvyyksistä 
tässä kohtaa rymysi 
lippukuntamme himovael-
tajien joukkio, jotka tuskin 
olivat maisemia kerinneet 
katselemaan juostessaan 
pitkin Lapin erämaita. 
Matkalla nähtiin komeita 
maisemia, nautittiin Lapin 
erämaan rauhasta ja hiljai-
suudesta. Myös haasteita 
kohdattiin, lähinnä vesi-
sateen muodossa. Pienestä 
kosteudestakin kuitenkin 
selvittiin, kun todettiin, että 
yksikään ryhmän jäsenistä 
ei ollut sokeria. Taistelussa 
vesisadetta vastaan voidaan 
lausua suuri kiitos joukkion 
valvovalle silmälle ja yleisen 
urheiluhengen ylläpitäjälle 
Vernerille, jonka mukanaan 
tuoma erätoveri pelasti 
ruokailut ja illat monena päi-
vänä. Loppujenlopuksi 
voidaan todeta, että vaellus 
meni hyvin, kukaan ei 
loukkaantunut ja haasteis-
takin suurin oli pientä 
vesisadetta. Toki muitakin 

pieniä murheenaiheita aina 
silloin tällöin löytyi, ketä 
väsyttää ja kuinka paljon, 
mutta onneksi ympärillä oli 
kavereita joiden kanssa 
ratkaisut näihin ongelmiin 
löydettiin.  

Lapin erämaa tarjosi rauhaa 
ja kokemuksia joita ei 
välttämättä etelän kiireisistä 
kaupunkioloista löydy, tun-
tureista puhumattakaan. 
Uskon että jokainen vaelluk-
sella mukana ollut voi 
muistella retkeä 
hyvillä mielin vuo-
sien päästä, itse 
ainakin näin teen. 
Opin itsekin uutta 
tällä retkellä. Opin 
minkälaista on 
johtaa ryhmää 
joka koostuu 
nuoremmista ih-
misistä ja min-
kälaisia asioita 
tällöin tulee ot-
taa huomioon. 
Uskoisin että 
kaikki vaelluk-
sella mukana 
olleet oppivat 
jotakin uutta 
ja kokivat jo-
tain sellaista, 
mitä aikai-
semmin eivät 
ole koke-
neet. 

teksti ja 

Lue Riekko –ryhmän kertomuksia lisää liitteestä. 
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Torstai 14.6 
Herätys oli tavallisesti 8:lta. 
Matkaa jatkettiin n. 10 ai-
kaan aamupalan jälkeen. 
Stuorraäytsiltä lähdettiin 
kulkemaan sen pohjaa idän 
suuntaan. 

Lähdön jälkeen alkoi sataa. 
Parin kilometrin päässä oli 
ylitys kahdesta joesta, jonka 
jälkeen jatkoimme parin 
tunturin yli ja saavuimme 
jollekin autiotuvalle  järven 
rannalle jossa oli ensimmäi-

nen ruokailu. 

Jatkoimme tunnin päästä ja 
ylitettiin jälleen pari tunturia 
jonka jälkeen käveltiin  
tunturikoivikossa muutama 
kilometri ja tultiin rinnettä 
alas kurua pitkin. Alhaalla 
pidettiin tauko kun etsittiin 
ylitys paikkaa. Pystytimme 
leirin ja laitoimme ruuan. 

Myöhemmin kävimme läpi 
reittejä kartalta ja suuni-
teltiin vartioissa seuraavan 
päivän reitti. 

Tero 

Maanantai 18.6. 
Yö/aamu meni bus-
sissa nukkuen, mutta 
n klo 4 aikaan eräs 
nimeltä mainitsematon 
takapenkkiläinen ok-
sensi taakse. Sen jäl-
keen pysähdyimme 
ensimmäiselle havaitulle 
huoltoasemalle Pihti-
putaalla, jossa halukkaat 
kävivät vessassa ja 
aamukahvilla. 

Pienen tauon jälkeen 
jatkoimme matkaa aina 
Lahdesjärven ABC:lle asti, 
jossa ilmeisesti yksi 
bussikuskeistamme jäi. 
Seuriksella tullessamme oli 
meitä odottamassa jo 
vanhemmat. Sieltä jatkoim-

me omilla kyydeillä kotiin. 

Suttu 

Himovaeltajat: 
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Vartiot esittäytyvät: 

Napaketut 
Kiva, willi ja energinen vartio, joka varmasti osaa 
merimiessolmun vaikka silmät kiinni. 
 
Hyvin mieleenpainuva ja oppimishaluinen. Jos et vielä 
tunne, kannattaa tutustua. Vartioon kuuluu Jenni, Linda, 
Saana, Laura, Hanna, Roosa ja Paula 
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Muotka ’07 
12. päivä kesäkuuta, aamun 
harmaina tunteina, lähti 
vaellusryhmä Riekko koh-
taamaan Lapin erämaan 
haasteita, Muotkan Ruoktun 
tunturikylästä, kohti Pelto-
aivin tunturia. 

Ryhmä suuntasi ensim-
mäisenä päivänä askeleensa 
kohti Tuángânuáivia, jonka 
kupeesta löytyvällä lammelle 
vietimme ensimmäisen yön. 
Matkalla käytiin tarkas-
tamassa lappalainen raken-
nustekniikan taidonnäyte, eli 
Jeageloaivin alarinteelta 
löytyvä kota, tai lavvu, 
kuten paikalliset sitä kut-
suvat (tämä herätti etelän-
miehessä kummastuneita 
ilmeitä). Kota tarjosi hetkel-
lisen suojan hieman ikäväksi 
muuttuneelta vesisateelta ja 
nuotiokin saatiin aikaiseksi 
vaikka partiolaisia olem-
mekin. Seuraavan päivän 
etappi oli pieni tunturijärvi 
muutama kilometri Harri-
järvestä länteen. Matkalla 
kävimme Tuángânuáivin 
huipulla tarkastamassa yh-
distetyt talvi- ja vesiurheilu-
mahdollisuudet, kun tunturin 

päältä löytyi kalliojärvi, 
jossa rohkeimmat tytöistä 
kävivät tekemässä uimista 
kuvaavia liikkeitä, toisen 
puolen porukasta laskiessa 
samalla mäkeä järven 
vieressä olleella lumisella 
rinteellä. Yöpymispaikalla 
pojat koittivat kalastajan- 
taitojaan ja illalla vertailtiin 
parhaita kalajuttuja, kellä oli 
ollut kiinni ja kuinka iso. 
Tästä suuntasimme itse 
kohteeseen, eli lähialueen 
korkeimmalle tunturille, 
Peltoaiville (567m). Vael-
simme Peltoaivin kupeeseen 
hiekkamelloille, kävimme 
huiputtamassa Peltoaivin ja 
ihmettelemässä komeita 
maisemia.  

Toiseksi viimeisen vaellus-
päivän reitti oli nousta 
Peltojokea pitkin noin 
puoleen väliin kohti Muotkan 
Ruoktua, matkalla pysäh-
dyttiin paljon puhutulle 
Lahtisen huvilalle, jossa 
pidettiin sadetta ja mietittiin 
syntyjä syviä huvilan oles-
kelutiloissa, jotka sijaitsivat 
viihtyisän pihapiirin joen-
puoleisella seinustalla. 
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Perjantai 3.8. 
Saavuimme Lempäälän leiri-
pappilaan omilla kyydeillä 
klo 12.00. Majoitukset olivat 
omissa tai lippukunnan 
teltoissa. Leirimme alkoi 
lipunnostolla, jota seurasi 
välipala. Teimme leirihuivit, 
joista tuli upeita. Isoset 
pitivät ruokailun jälkeen 
yllättävän hauskan leiri-
kasteen, johon kuului mm. 
maittavaa sinappisoppaa. 
Sen jälkeen oli takkailta ja 
hienot esitykset. 

Lauantai 4.8. 
Saavuimme aamulla Havai-
jille. Aamupalapöytä notkui 
hedelmiä ja oli koristeltu. 
Lipunnoston jälkeen oli 
telttatarkastus ja ”maasto-
kisa”: temppurata, köyden-
heittoa ja sammuttimella 
pullojen kaatamista. 

Pääruokana oli 
marokkola ista 
ruokaa. 

Lähdimme suu-
rena porukkana 
kohti Lempäälän 
Himminkotoa, jos-
sa saimme laulaa 
vanhuksi l le ja 
isoset paistoivat 

makkaraa. Kello oli jo paljon 
kun palasimme. 

Iltahartaudessa sai joka 
telttaryhmä tehdä oman 
ohjelman, jossa oli mm. 
pellehyppyjä, vitsejä, näy-
telmiä yms. 

Sunnuntai 5.8. 
Aamupäivästä valittiin leiri-
tyttö ja leiripoika. Viimeinkin 
odotettu palkintojenjako. 
Palkintoja oli 
paljon. Vuoden 
2007 leirityttö 
ja leiripoika 
ovat Paula ja 
Viljami. 

Loppu. 

Jenna Laurikainen, 
Linda Virtanen, Elias 

Jokila ja Samu 
Tiainen 

Sudareitten kesäleiri 

kuvat: 
Konsta 
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Pesukarhut 
VJ: Jenna 13 v. 
-Kaunis 
-Mukava 
-Harrastaa yleisurheilua  VJA: Sarkku 14 v. 
 -Kaunis 
 -Mukava 
 -Notkea 
 -Urheilullinen Henna 11v. 
-Nätti 
-Pirteä 
-Pitkät hiukset 
-Hymyilee paljon 
-Kiva  Melissa 11 v. 
 -Kiva 
 -Pitkä 
 -Urheilullinen 
 -Nätti Emmiina 11v. 
-Mukava 
-Nätti 
-Pirtsakka  Janiina 10 v. 
 -Nätti 
 -Iloinen 
 -Urheilullinen 
 -Laiha 
 -Puhelias Annika 11v. 
-Nätti 
-Silmälasit 
-Huvittava 
-Puhelias 
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VJ Leo Leppäkoski, ikä: 15v.  

harrastuksia: Sukeltaminen, 
Partio,Airsoft 
musiikkimaku: Maiden fani  
 

 

VJA Juhani Salminen, ikä: 14v. 

harrastukset: Partio, Pienoismallit 
 
 

 

Miikka Hiltunen, ikä: 14v. 

harrastukset: Partio 
 

 

 

Atte Pisto, ikä: 11v. 

harrastukset: partio 

 

 

Veli-Matti Reinikainen, ikä: 11v. 

lempinimi: Vellu 
harraskukset: Pyöräileminen, musiikin 
kuunteleminen, tietokoneen pelaa-
minen ja pleisteissonin pelaaminen 

Sudet 
5 

Retki alkoi klo 17.30 
Tuutiman korsulla. Kun 
teltta tuli kokosimme sen. 
Kamina laitettiin myöhem-
min. Kun teltta oli pys-
tytetty, leikimme hetken 
kunnes oli iltapala. Iltapalan 
jälkeen menimme hammas-
pyykille ja sitten kaikki paitsi 
Lotta menivät nukkumaan. 
Lotalla oli ensimmäinen 
kipinä-mikko –vuoro. Kaikki 

saivat valvoa vuorotellen ka-
minaa aamuun asti. Aamulla 
lähdimme Birgitan polkua 
pitkin kohti seurakuntataloa. 
Matkalla teimme trangioilla 
tonnikalarisottoa ja söimme 
omia eväitä. Puoli kahdelta 
saavuimme Sääksjärven 
seurikselle. 

Kiitos mukavasta retkestä! 

kirjoitti Henna Mettalo ja Elina Mattsson 

Pikkuoravien ja 
Karhunpoikien yöretki 

Kyynärön Kiertäjien 30 v. juhla 
1.2.2008 Tervajärvellä klo 18:00 

Tule muistelemaan 30 vuotiasta KyKiä 
yhdessä vanhojen ja uusien kykiläisten kanssa. 

Äidit ja isät ovat tervetulleita mukaan juhlimaan. 
Valokuvia, juhlaohjelmaa ja kahvitarjoilu. 
Loppuhuipennuksena kaikkien yhteinen 

sisarus- ja veljespiiri ulkona. 
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Pääkirjoitus 
 

M itä tänä jouluna lahjaksi? 
 

Nokian muutaman viikon takainen vesiturma 
osoitti taas, kuinka haavoittuvainen hyvinvointi-
yhteiskuntamme on. Kun pienen kaupungin 
alueella vesihanasta ei enää tulekaan puhdasta 
vettä, on katastrofi valmis. 
 

Nokialla vahingossa avatusta väärästä venttiilistä 
alkoi Euroopan laajudella katsottuna merkittävä 
vesiepidemia, kun ns. teknistä vettä pääsi 
sekoittumaan talousveteen ja tuhannet nokialai-
set sairastuivat noroviruksen tai kambylobaktee-
rin aiheuttamaan vatsatautiin tai salmonellaan. 
 

Puhtaan veden, jota suomessa on totuttu 
pitämään itsestäänselvyytenä, puute on saanut 
nokialaisilta kynnet ulos. Monet perheet ovat 
lähteneet kaupungista evakkoon ja yritykset  
sulkeneet ovensa. Nokian kaupungin vakuutus 
korvaa vahingot miljoonaan euroon saakka, 
mutta korvausvaatimukset uhkaaavat nousta 
kymmenekertaisiksi. Nyt kiistellään siitä, onko 
syy vesilaitoksen, rakentajan, suunnittelijan vai 
venttiilin avanneen laitosmiehen. 
 

Kaikkialla muuallakaan puhdas vesi ei ole itses-
täänselvyys. Sitä haetaan kävellen 10 kilometrin 
päästä. Sinne vesi maksaisi 18 euroa metri.  
Vesiputki voisi olla erilainen, partiomainen lahja 
meille, joilla on jo oikeastaan kaikkea.  
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Tasavallan presidentin 
puoliso, tohtori Pentti 
Arajärvi sai tänään 
partiolaisten 60-vuotiaan 
adventtikalenterin. Suo-
men Partiolaisten edus-
tajat luovuttivat kalen-
terin Mäntyniemessä. 

Partiolaisten perinteikäs 
kalenteri on maamme 
ensimmäinen adventti-
kalenteri. Kalenteri on ollut 
myynnissä vuodesta 1947 
lähtien. 

Kalenteria olivat luovut-
tamassa helsinkiläinen Min-
na Zitting, 13, Rantasipit-
lippukunnasta ja espoo-
lainen Akseli Escartin, 15, 
Otavaeltajat-lippukunnasta. 
Sekä Minna että Akseli ovat 
myyneet adventtikalenteria 
omien lippukuntiensa kans-
sa. Tohtori Arajärvi arveli, 
että kalenterin luukuille 
löytyy innokkaita avaajia 
joko lastenlapsista tai 
omasta takaa. 

Adventtikalenteri vietiin 
Mäntyniemeen nyt neljännen 
kerran. Tohtori Arajärvi on 
itse ollut nuorena partiossa. 
Hänen lippukuntansa oli 

Helsingin Kotkat. Minna ker-
toi suorittaneensa edellisenä 
viikonloppuna ensiapumer-
kin Nuuksion kansallispuis-
tossa. Nuuksio on myös 
tohtori Arajärvelle tuttu. Hän 
muisteli yöpyneensä nuore-
na Nuuksiossa Ruuhijärven 
lähistöllä parhaimmillaan 
melkein joka viikonloppu. 
– Tapanamme oli ottaa 
kahvipaketti mukaan ja ky-
syä naapuriteltan tytöiltä 
kahvipannua lainaan, tohtori 
Arajärvi kertoi. 

Tänä vuonna 60-vuotis-
juhliaan viettävä adventti-
kalenteri on edelleen partio-
laisten merkittävin oma 
varainhankintakampanja. 
Kalentereja myyvät sekä 
pienet että isot partiolaiset 
esimerkiksi erilaisissa tapah-
tumissa ja ovelta ovelle. 
Kalenteri on myynnissä 
marraskuun loppuun. Kalen-
terin hinta on 5 euroa. Suuri 
osa myyntituotosta menee 
paikallisille lippukunnille. 

Tämän vuoden adventti-
kalenterin on piirtänyt Timo 
Kästämä ja kuvaan liittyvän 
sadun on kirjoittanut Miriam 
Ryth. 

60-vuotias adventtikalenteri 
luovutettiin Mäntyniemessä 
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Härmälän Ilvestyttöjen ja Kyynärön Kiertäjien 
yhteinen talviretki vartiolaisille! 
 
Lähde muumien matkaan talvisille seuduille 
viettämään unohtumaton viikonloppu 
jännittävissä tunnelmissa ja hyvässä seurassa ☺ 
 
Ilmoittautuminen alkaa tammikuussa. 
P.S. Ainutlaatuinen tilaisuus 
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Ensimmäinen vaelluspäivä 12.6. 
 

Meidät pikkuryhmä jätettiin jonkun kahvila-
myymälän eteen ja lähdimme siitä kävelemään. 
Käveltyämme n. 2 km pysähdyimme syömään 
aamupalaa, ja monilla/kaikilla oli jo kova nälkä. 
:) Ensimmäisenä päivä satoi vettä ja oli todella 
kylmä. Ensimmäisenä päivänä näimme poroja. 
:D No ekana päivänä ei oikein mitään kummaa 
tapahtunut(?) Kävelimme vain jossain puoli 
metsässä tai miten voi sanoa. Olise aika 
metsää. Ja sitten käveltyämme jotain 7 km tai 
joitain sinne päin päätimme yöpyä aika 
korkealla paikalla, jossa oli sellainen pieni lampi 
vieressä. :) Pystytimme teltat ja keitimme 
puuroa iltapalaksi ja kaakaota. :D  

Kirjoittaja:  Roosa 
 

Toinen vaelluspäivä 13.6. 
 

Heräsimme, söimme aamupuuron ja kiisselin. 
Pakkasimme tavarat ja purimme teltat. 
Lähdimme kävelemään. Ja Jenna ja Roosa 
kävivät uimassa samaan aikaan kun muut joivat 
kuumaa kaakaoo. Kun lähdimme kävelemään 
tulimme jyrkkää rinnettä alas. Kävelimme 
hiekkadyyneille ja pystytimme teltat. Söimme 
iltapalan ja joimme kaakaoo. Kävimme 
nukkumaan. Päivässä oli ollut liian vähän 
kävelyä!  

Kirjoittaja: Jenna 
 

 
 
 

Kolmas vaelluspäivä 14.6. 
 

Aamulla herätessämme aurinko paistoi vähän. 
Menimme laittamaan aamupuurot. Kun olimme 
syöneet puurot aloimme purkaa telttoja. 
Pääsimme lähtemään leiristä puolenpäivän 
aikoihin, jolloin alkoi pieni tihkusade. Vähän 
matkaa käveltyämme sade loppui. Kiipesimme 
yhden tunturin päälle. Sieltä laskeuduimme 
laaksoon. Kävelimme alas tunturilta 
Peltotunturin kupeessa sijaitsevan järven 
rantaan. Pystytimme sinne leirin ja söimme 
ruuan. 
 
Sitten teimme retken ilman rinkkoja 
Peltotunturin päälle. Siellä otime yhteiskuvan 
vaellusryhmästämme. Sitten palasimme leiriin.  

Kirjoittaja: Juuso 
 

Neljäs vaelluspäivä 15.6. 
 

Lähdimme aamulla vaeltamaan kohti Lahtisen 
mökkiä. Kun saavuimme sinne satoi kaatamalla. 
Oleskelimme mökissä siihen asti että sade 
loppui ja kun se loppui söimme lounasta. Kun 
olimme vähän aikaa sulatelleet ruokaa 
lähdimme kohti yöpymispaikkaa, joka oli parin 
kilometrin päässä. Kun saavuimme sinne 
pystytimme teltat ja söimme päivällisen. Lopun 
iltaa oleskelimme ja lopulta menimme 
nukkumaan.  

Kirjoittaja:  Joni 
 

 
 

Viides vaelluspäivä 16.6. 
 

Aamulla heräsimme ja keitimme puuroa ja 
teimme kiisseliä. Aamupalan jälkeen lähdimme 
jatkamaan matkaa. Matkan aikana muun 
muuassa mulimme soilla, pidimme pari paussia 
jolloin söimme eväitä ja kalastelimme aina 
välillä. Kun tulimme leiripaikkaan pystytimme 
teltat ja söimme hiukan. Sitten vähän ajan 
päästä isompien ryhmä ohitti meidät. 

Kirjoittaja: Mikko  
 

Viimeinen vaelluspäivä 17.6. 
 

Aamupuuron jälkeen vaelsimme Muotkan 
Ruoktuun, josta bussi tuli meidät  hakemaan. 
Ennen bussin tuloa jotkut  pelasivat sikaa, ja 
jotkut kävivät ostamassa jotakin. Roosa istui 
portailla oven edessä, eikä siirtynyt kun siitä 
huomautettiin, ja kun lähti jäi kuitenkin 
portaille, 
joten Roosa päätettiin dipata. Taisi olla eka 
kerta, kun Roosa dipattiin, mutta tuskin 
viimeinen. 
 
Bussilla menimme Haapalan tilalle -tai lähelle 
sitä, sieltä kävellen paikkaan, josta vene haki 
meidät. Tilalla söimme ruoan, saunoimme ja oli 
mahdollisuus syödä makkaraa. Myös yksi 
tappelu oli ohjelmassa, nimittäin Jenni vastaan 
Juuso. Illalla palasimme bussille ja yöllä 
matkustimme, niin että aamulla olimme 
seuriksella.                                                                 

Kirjoittaja: Paula   

Riekko –matkalaisten kertomukset 


