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Pääkirjoitus 
 

P ari viikkoa sitten saatiin taas viettää 
synttärijuhlia, kun vääjäämättömästi keski-
ikäistä lähenevä lippukuntamme täytti 30 vuotta. 
 

Kolmeen täyteen vuosikymmeneen on mahtunut  
monta leiriä, vielä enemmän retkiä ja kasvavia 
sudenpentuja ja vartiolaisia. Tässä ajassa ovat 
toimintatavat ehtineet hakea muotoaan luoden 
meidän lippukunnalle omat perinteet. Mielestäni 
meidän tapa tehdä - elää - partiota on toimiva, 
mutta aina silti löytyy parantamisen varaa. 
Valmista ei tule koskaan, kun toimijat ja 
toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti.  
 

On ollut hienoa seurata lippukunnassa vallitsevaa 
sukupolvenvaihdosta. Lippukunnan alkuaikoina 
aloittaneet arkajalat ovat kasvaneet vartiolaisiksi, 
vaeltajaiksi ja nyt perheiden nuoremmat tulok-
kaat ovat löytäneet paikkansa lippukunnan toi-
minnassa. Samalla aktiivitoiminnasta jo jääneet 
vanhemmat ovat löytäneet tiensä takaisin 
johtajatehtäviin - joissa heidänkin vanhempansa 
ovat alkuaikoina toimineet. 
 

Näiden uusien johtajien haasteena onkin luotsata 
lippukuntamme keski-iän satamaan kolmen-
kympin kriisin karikot välttäen. Tämä vaatii 
toisaalta uskallusta suunnata tuntemattomaan, 
mutta myös luottamusta säilyttää vanhoja 
perinteitä. Uskon, että johtajat sudenpentu-
tunnuksen sanoin ottavat haasteen vastaan; 
Tahdon tehdä parhaani! 
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2 0 0 6 
lippukunta osal-

listui sitten piirileiri Ilvek-
selle. Siellä jokainen sai 
oppia leirijäynän syvimmän 
olemuksen. Jäynä on silloin 
hyvä kun kaikilla on hyvä 
mieli jäynän jälkeen.  

Vuoden 2007 kesäkuussa 
oli taasen vuoro vierailla 
Lapissa. Muotkatunturit 
ol ivat täl lä kertaa 
kohteena. Vaelluksella 
nähtiin kaikenlaista 
mukavaa, esimerkiksi 
lunta. Kesäkuussa 
harvemmin on päässyt 
pyörimään lumi-
hankeen. 

Kaiken tämän lisäksi 
joka vuosi on 
talvileirit, Pyhäin-
päivän vaellukset, 
sudenpentu jen 
leirit, retket, 
kilpailut, koulu-
tukset ja nor-
maali vi ik-
k o t o i m i n t a . 
Lippukunnan 
huuto kertoo 
millä asen-
teella ollaan 
liikkeellä: 

” K y - K i , 
Ky-Ki, meidän 

lippukunta, Ky-Ki, Ky-
Ki, ei nuku unta. 

  Kykiläiset toimii, Ky-Kissä 
on voimii!!!” 

 

    
 Tapani Siivola 

Valtermanni 

Corleone ’05 kuva: Helena Huhdanpää 
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Vuonna 1997 oli erikoinen 
kesäleiri, jolla kaikki maksoi. 
Verokarhu oli sopiva nimi 
sille. Sitten olikin jo 1998 ja 
Vasama, jolla juhlittiin 20-
vuotista taivalta. 

Vuonna 1999 valloitettiin 
Kevon kanjoni. Siellä tuli 
portaat tutuiksi. Niin 
nousten kuin laskien. 
Samana vuonna aloittivat 
vartionjohtajat ja muutamat 
vaeltajat keräämään rahaa 
Hollanninmatkaa vartan. 
2000 Drotenissa pidetty 
kansallinen jamboree oli 
lippukunnan ensimmäinen 
ulkomaille suuntautunut 
leiri. Sama vuonna pidettiin 
Pesukota kesäleiri. Siellä 
tutustuttiin kansanperin-
teisiin. 

Vuonna 2001 oli aika 
tutustua Lännen sanka-
reihin. Kesäleirin teemana 
oli intiaanit ja heidän 
kulttuurinsa. 

2002 suunnattiin vael-
lukselle Saariselälle. Vael-
luksen aikana harjoiteltiin 
suunnistusta useammankin 
kerran. 

Kuusamoon suunnaattiin 
2003 viettämään 25-vuotis 
juhlaleiriä. Selem-leiri 
perustui Pyhän Yrjön 
tarinaan ja partiopojan käsi-

kirjaan. Kesäleirille osallistui 
yli 80 innokasta kykiläistä. 

2004 oli vuorossa Tarus, 
joka oli suurleiri. Leirillä 
rikotti in kaikki sade-
ennätykset. Vettä taisi sataa 
joka päivä. 

Kurussa 
L a m -
masnie-
m e s s ä 
p i d e t t i i n 
2 0 0 5 
j a t k o l e i r i 
V e r o k a r -
hulle. Corle-
one -leirillä 
pystyi hankki-
maan itselleen 
suojelua tai 
m a k s a m a a n 
että jonkun 
toisen ryhmän 
teltaa siirrettiin, 
vaikka yöllä, kui-
tenkin hyvässä 
hengessä. 
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Hei… 

…ja kiitos kaikille 30-
vuotiasta KyKiä muistaneille 
sekä juhlaamme osallis-
tuneille. Upea juhla se olikin. 
Hauskoja tarinoita vuosien 
varrelta, hyvät kakkukahvit 
ja paljon kuvia eri tapah-
tumista ja leireistä. Ja se 
ilotulitus lopussa, vau! Niin, 
ja muistihan kaikki käydä 
sovittamassa ja tilaamassa 
KyKiläisille tulevaa uutta 
lippukuntavaatetta, takkia? 
Sitten seuraavassa paraa-

tissa tai muussa tapah-
tumassa olemme kaikki 
hienoina samanlaisissa 
takeissa. 

Mutta, juhla on juhlittu ja 
katse eteenpäin. Mitä tämä 
juhlavuosi tuokaan vielä 
tullessaan? On kaikki 
perinteiset juhlat, yrjön-
päivä-, itsenäisyyspäivä ja 
joulujuhla, KyKin oma 
partiotaitokilpailu Kyynärön 
Kierros, talvi- ja syysleirit 
sekä Porvoon Partio-
poukamassa järjestettävä 
Polku-kesäleiri. 

Ja jokainenhan haluaa 
Kyynärön Kiertäjien oman 
taitomerkin, jonka saa 
suoritettua osallistumalla 
kaikkiin erilaisiin tapah-
tumiin ja muihin aktivi-
teetteihin. Kriteerit merkin 
suorittamiselle tulee myö-
hemmin kaikkien nähtäville, 
jotta voit tarkistaa mihin 
tapahtumiin sinun tulee vielä 
osallistua saadaksesi merkin 
omaksi. 

Tapahtumarikasta juhla-
vuotta toivottelee, 

Lpkj Mari 

Lippukunnanjohtajan 
tervehdys 
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Sudenpennut eli sudarit ovat 
7-10-vuotiaita tyttöjä tai 
poikia. Sudarit toteuttavat 
sudenpentuohjelmaa omas-
sa ryhmässään, eli lau-
massa. Viikoittaiset lauman 
kokoontumiset tapahtuvat 
Sääksjärven seurakuntakes-
kuksen partiokololla. Kolo-
iltaan kuuluvat iloiset leikit, 
tarinat sekä taitomerkkien 
suorittaminen. Reippaat 
retket ja leirit ovat myös 
suuri osa lauman toimintaa. 
Lippukunnan yhteisillä ret-
killä käymme noin kolme 
kertaa vuodessa ja niiden 
lisäksi laumoilla on omia 
päivä- ja yöretkiä lähi-
maastoon. Yleensä laumojen 
omat retket suuntautuvatkin 
läheiselle Birgitan polulle. 

Sudenpennut suorittavat 
sudariaikana monta taito-
merkkiä. Esimerkiksi Ilves-
tytöt suorittivat syksyn 2007 
aikana suunnistustaitomer-
kin. Syksy aloitetti in 
tarmokkaasti taitomerkin 
suorituksen parissa ja kolo-
illoissa tutustuttiin erilaisiin 
karttoihin, karttamerkkei-
hin, i lmansuunti in ja 
kompassiin. 

Suunnistustaidon käytännön 
harjoitus suoritettiin kaunii-
na syyspäivänä Houkkalam-
min maisemissa. Tällä 
reissulla Ilvestytöille pitivät 
seuraa Supikoirat ja suuri 
joukko vanhempiakin oli 
paikalla. Maastosta etsittiin 
kiintorasteja, poimittiin 
sieniä, jonka jälkeen gril-
lattiin makkarat nuotiolla. 
Retken päätteeksi kiersimme 
vielä metsään merkityn  
reitin, jonka jälkeen pitkä 
päivä oli vienyt mehut niin 
pienistä pennuista kun 
vähän vanhemmistakin 
retkeilijöistä. Tämän kaiken 
päätteeksi teimme vielä 
Ilvestyttöjen oman pienois-
mallikaupungin, josta löytyi-
vät mm. Näsinneula, Pyyni-
kin näkötorni ja toki myös 
Ideapark. Mittasuhteista nyt 
ei ollut tietokaan, mutta 
roskien käyttö askartelussa 
oli idearikas kokemus. 
Tämän kaiken opittuamme, 
saivat sudenpennut itsenäi-
syyspäivän juhlassa suun-
nistusmerkin hihaansa 
ommeltavaksi. 

Mikä sitten on sudenpennun 
mielestä mukavinta partios-

Sääksjärvellä on paljon 
aktiivisia sudenpentuja  
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Lippukuntahan perustettiin 
kirkkoherra Heikki Miettisen 
aloitteesta. Alku vuodet 
olivat aina jännittäviä. 
Lippukunnassa toimi monta 
aktiivista johtajaa, jotka 
olivat luomassa nykyiselle 
toiminnalle pohjaa. 

1980-luvulla kykin toiminta 
alkoi saada vettä myllyyn. 
1985 KyKi osallistui ensim-
mäiseen suur lei r i insä, 
Miiluun. 

Lapin vaelluksetkin aloitet-
tiin 80-luvun lopulla. Samoi-
hin aikoihin aloitettiin perin-
teiset johtajahuoltomatkat. 

1988 KyKi oli jo sitten 10 
vuotta vanha. Sitä juhlittiin 
Porvoossa Puikkarin mer-
keissä. 

Partiotaitokisoissa KyKi on 
menestynyt hyvin. Suden-
pennut olivat ja ovat yhä 
suuri pelote muille. Jopa 
partiotoimistolla on jaettu 
ensimmäiset kymmenen 
palkintoa, kun KyKi on 
ilmoittautunut sudenpentu-
kisoihin. No, leikkiähän se 
osittain oli. 

Myös vartioikäiset ovat 
pärjänneet hyvin. Varsinkin 
WolffenSS, jotka voittivat 
muutaman suomenmesta-

ruudenkin. Osa WolffenSS 
pojista kisaavat vieläkin, 
Mamot hyytyy -joukkueella. 

1990 oli sitten toinen 
suurleiri, Tervas. Siellä Kyki 
niitti mainetta voittamalla 
leiriporttikilpailun. 90-luvun 
alussa lippukunnan jäsen-
määrä ylitti 200 hengen 
rajan. Se näkyi myös 
toiminnassa, johon mahtui 3 
vaellusta, ensimmäinen 
Lemmenjoelle 1991, Saari-
selälle 1993 sekä kolmas 
Hossaan 1995. Ketkubeach 
’92 ja Piina ’94 olivat koko 
lippukunnan yhteisiä kesä-
leirejä Kurussa. 

90-luvun alussa ollut lama 
näkyi myös partiossa. 
Vanhempainneuvosto teki 
talkoilla mahdolliseksi sen 
että toiminta ei kärsinyt. 
Vanhempainneuvosto on 
edelleen toiminnassa aktii-
vinen ja auttaa lippukuntaa 
toimimaan. 

1996 oli suurleiri Loisto. 
Hangossa ollut leiri toi jäl-
leen mainetta ja kunniaa, 
tällä kertaa voitettiin 
ympäristöpalkinto. Samana 
vuonna KyKi oli järjestä-
mässä Leon Lenkki ja Hilkan 
K i lpa  par t i o ta i tok isaa 
Hakkarissa. 

KyKi — Since 1978 
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Vaeltajien lupaus kuuluu 
näin: Minä Ville Waeltaja 
tahdon pitää kunniani ja 
omatuntoni puhtaana, sekä 
kehittää luonteeni lujaksi ja 
ruumiini vahvaksi palvel-
lakseni jumalani avulla 
isänmaatani ja ihmiskuntaa. 

kirjoitti Heta Salovaara 

Kyynärön Kiertäjät juhlistaa 
30-vuotista taivaltaan koko 
lippukunnan yhteisellä kesä-
leirillä Porvoon Partiopouka-
massa 28.7. - 3.8.2008. 

Leiri on tarkoitettu sekä 
sudenpennuille että vartio-
laisille ja vaeltajille. 

Leirillä on tarkoitus luoda 
Kyynärön Kiertäjien yhteen-
kuuluvuutta eri ikäryhmien 
välillä tekemällä ja koke-
malla yhdessä. 

Partiopoukaman sijainti 
Porvoon saaristossa, meren 
rannalla, luo mahdollisuudet 
ikimuistoiselle kesäleirille. 

Jenni Kivistö 

KyKin 30-vuotisjuhlaleiri 
Polku 

Partiopoukama 
 

Par t iopoukama on  
Suomen Par t io la iset—
F in lands  Scouter  ry :n  
le i r i–  ja  re tke i lya lue .   

 
Suomen Par t io-

ty t tö l i i t to  on  os tanut  
Porvoon  Sondbyssä  

s i ja i t sevan  t i lan  
vuonna  1934  le i r i -

kod iks i .  SPTL:n  
to iminnan  lakat tua  

poukama on  s i i r tynyt  
Suomen Par t io ty t tö-

jär jes tö l le  vuonna  
1969  ja  Suomen 

Par t io la is i l l e  vuonna  
1972 .  

kuva: Alpo 
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sa? Näin kysymyksiin vas-
tasivat muutamat sudarit: 

Olga ”omppu” sanoi, että 
leikkiminen ja merkkien 
suorittaminen. Omena on 
viimeksi suorittanut suun-
nistusmerkin. Ompun mie-
lestä yöretkillä kivointa on 
iltaohjelma ja leikkiminen. 

Nea ”Nekku” tykkää parti-
ossa taitomerkkien suoritta-
misesta ja leireillä olemi-
sesta. Viime leiriltä Nekun 
mieleen jäi Iltatohinat 
omassa huoneessa kivojen 
partiokavereiden kanssa.  

Aino ”Ampparin” mielestä 
parasta partiossa on leikit ja 
leireily. Paras leikki Amp-
parin mielestä on Krokotiili. 
Amppari odottaa jo innois-
saan seuraavaa leiriä, joka 
on maaliskuun alussa. 

Tiia ”Tikru” tykkää kivoista 
leikeistä ja leireistä. Leirillä 
mukavaa on ryhmätoiminnot 
ja veistely sekä takkailta. 
Leikeistä parhain on 
Krokotiili. 

Aleksi ”Tuisku” odottaa jo 
kovasti pääsevänsä varti-
oon. Tuiskukin tykkää 
leireistä ja on kesällä 
lähdössä Porvooseen kesä-
leirille muiden sudareiden 
kanssa. Koloillloissa muka-

vinta on puuhastelu. 
Tuiskusta on myös mukavaa 
suorittaa retkeilytaito-
merkkiä. Ulkoilu on parasta 
mitä koloilloissa voi tehdä… 

Elias tykkää siitä, että 
partiossa on kivoja kave-
reita. Elias sai viime itsenäi-
syyspäivänä luonnontutkija-
merkin. 

Tällä hetkellä Kyynärön 
kiertäjissä toimii neljä 
laumaa, joista kaksi on 
poikalaumoja, yksi on tyttö-
lauma ja yksi on sekalauma. 
Sudenpentuihin olisi koko 
ajan tulossa lisää väkeä, 
mutta meillä ei valitettavasti 
ole enempää johtajia. Joten 
jos kiinnostuksesi heräsi, 
niin tervetuloa sudenpentu-
johtajaksi.  

terveisin Akela Noora ”Noppe” 

kuva: Aarni 
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Partiolaista, joka on iältään 
10—15 vuotta kutsutaan 
vartiolaiseksi. 

Kyynärön Kiertäjissä toimii 
kuusi aktiivista vartiota: 
Napaketut, Pesukarhut, 
Lumikot, Kotkat, Sudet ja 
Haukat. Tytöt ja pojat toimi-
vat omissa vartioissaan. 
Vartioita johtavat vartion-
johtajat, jotka ovat usein 
vartiolaisia vain pari vuotta 
vanhempia. Tämän takia 
ryhmän ohjelma on helppo 
tehdä sopivaksi kaikille. 

Vartiolaiset kokoontuvat 
viikoittain partiokololle koko-
uksiin, joissa vartiolaiset op-
pivat uutta johtajiensa 
opastuksella sekä viettävät 
hauskaa aikaa yhdessä. 
Vartionjohtajat kokoontuvat 
lisäksi noin kolmen viikon 
välein vartionjohtajaneu-

voston (VJN) kokouksiin, 
joissa yhdessä mui-

den vartionjoh-
tajien kanssa  

s a adaan 

tärkeää informaatiota lippu-
kunnan tapahtumista lippu-
kunnan Sammolta eli var-
tionjohtajien johtajalta. 

Tärkeäksi osaksi vartio-
laisten toimintaa kuuluvat 
myös retket ja leirit. Kukin 
vartio tekee omia retkiä 
yksin tai yhdessä muiden 
vartioiden kanssa. Usein 
retk ien kohteena on 
Tervajärven partiokämppä. 
Välillä retkiä tehdään myös 
Birgtanpolun varrella oleville 
laavuille. Kaikille vartiolaislle 
yhteisiä tapahtumia ovat 
Pyhäinpäivänvaellus, talvi-
leiri sekä kesäleiri. Lisäksi 
VJN tekee omia retkiä. 

Vartiolaisilla on myös mah-
dollisuus osallistua partio-
taitokilpailuihin. Kisoja 
järjestetään ympäri vuoden 
ympäri Suomen. KyKi:llä on 
myös oma partiotaitokilpailu 
Kyynärön kierros. Lisäksi 
vartiolaisten on mahdollista 
osallistua riihityksiin eli 
luokkamerkkien ”loppu-
kokeisiin”. Riihityksen suori-
tettua vartiolainen saa kiin-
nittää partiopaitaansa uuden 
luokkamerkin. 

Leena Leppänen 

Vartioikäiset kokoustavat 

kuva: Roni 

9 

Kyynärön Kiertäjissä toimii 
aktiivisesti vaeltajaryhmä 
Willisiat, joiden walter-
mannina tällä hetkellä toimii 
Tapani Siivola. Ryhmä 
koostuu niin tytöistä kuin 
pojistakin, ja ikähaarukka on 
hyvinkin laaja. Nuorimmat 
Willisiat ovat 16-vuotiaita. 

Willisiat pyrkivät järjestä-
mään jäsenilleen ohjelmaa 
laidasta laitaan, jokaisen 
makuun. Perinteeksi Willik-
sille on muodostunut joka-
vuotinen pikkujoulunvietto. 
Periaatteena on, että uudet 
Willikset, possut, järjestävät 
riehakkaat pikkujoulut käm-
pällä ja hankkivat kaiken 
tarvittavan paikalle, aina 
jouluruoasta joulupukkiin. 
Toinen lähes perinteinen 
hauskanpitomuoto Williksillä 
on splättis, eli värikuula-
asesota. Tällainen tapah-
tuma pyritään järjestämään 
kerran vuodessa. Willikset 
tekevät myös paljon retkiä. 

Koska suurin osa vaeltaja-
ikäisistä on kiireisiä opis-
kelijoita, ei tapaamisia pys-
tytä järjestämään viikoit-
tain. Tavoite onkin, että Wil-
likset tapaisivat noin kerran 

kuussa. Kokoukset pidetään 
kololla ja niiden aikana 
käydään läpi lippukunnan 
tärkeitä tapahtumia ja pyri-
tään antamaan oma panos 
lippukunnan toimintaan 
ryhmänä, erityisesti autta-
malla tapahtumien järjestä-
misessä. Vaeltajat pyrkivät 
järjestämään toimintaa 
erityisesti nuoremmille ja 
monesti vaeltajat ovatkin 
useiden tapahtumien mah-
dollistajia. 

Vaeltajien tunnus on Auttaa 
ja palvella. Nämä kaksi 
tärkeää sanaa tiivistävätkin 
Vaeltajien tavoitteet hie-
nosti: Vaeltajan tulisi olla 
ystävällinen, avulias ja ottaa 
kaikki ympärillään huomi-
oon. Vaeltaja on kuuliainen 
ja auttaa kanssaeläjiään 
enemmän kuin mielellään.  

Vaeltajat antavat lupauksen 
pykällyksen jälkeen, joka on 
jollain tapaa verrattavissa 
vartioikäisten riihityksiin. 
Pykällys suoritetaan nor-
maalisti noin vuoden pos-
suilun jälkeen, jonka jälkeen 
possusta tulee täysiverinen 
Willisika.  

Possuista kasvaa sikoja 
Isommat ovat Williksiä 
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Partiolaista, joka on iältään 
10—15 vuotta kutsutaan 
vartiolaiseksi. 

Kyynärön Kiertäjissä toimii 
kuusi aktiivista vartiota: 
Napaketut, Pesukarhut, 
Lumikot, Kotkat, Sudet ja 
Haukat. Tytöt ja pojat toimi-
vat omissa vartioissaan. 
Vartioita johtavat vartion-
johtajat, jotka ovat usein 
vartiolaisia vain pari vuotta 
vanhempia. Tämän takia 
ryhmän ohjelma on helppo 
tehdä sopivaksi kaikille. 

Vartiolaiset kokoontuvat 
viikoittain partiokololle koko-
uksiin, joissa vartiolaiset op-
pivat uutta johtajiensa 
opastuksella sekä viettävät 
hauskaa aikaa yhdessä. 
Vartionjohtajat kokoontuvat 
lisäksi noin kolmen viikon 
välein vartionjohtajaneu-

voston (VJN) kokouksiin, 
joissa yhdessä mui-

den vartionjoh-
tajien kanssa  

s a adaan 

tärkeää informaatiota lippu-
kunnan tapahtumista lippu-
kunnan Sammolta eli var-
tionjohtajien johtajalta. 

Tärkeäksi osaksi vartio-
laisten toimintaa kuuluvat 
myös retket ja leirit. Kukin 
vartio tekee omia retkiä 
yksin tai yhdessä muiden 
vartioiden kanssa. Usein 
retk ien kohteena on 
Tervajärven partiokämppä. 
Välillä retkiä tehdään myös 
Birgtanpolun varrella oleville 
laavuille. Kaikille vartiolaislle 
yhteisiä tapahtumia ovat 
Pyhäinpäivänvaellus, talvi-
leiri sekä kesäleiri. Lisäksi 
VJN tekee omia retkiä. 

Vartiolaisilla on myös mah-
dollisuus osallistua partio-
taitokilpailuihin. Kisoja 
järjestetään ympäri vuoden 
ympäri Suomen. KyKi:llä on 
myös oma partiotaitokilpailu 
Kyynärön kierros. Lisäksi 
vartiolaisten on mahdollista 
osallistua riihityksiin eli 
luokkamerkkien ”loppu-
kokeisiin”. Riihityksen suori-
tettua vartiolainen saa kiin-
nittää partiopaitaansa uuden 
luokkamerkin. 

Leena Leppänen 

Vartioikäiset kokoustavat 

kuva: Roni 
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Kyynärön Kiertäjissä toimii 
aktiivisesti vaeltajaryhmä 
Willisiat, joiden walter-
mannina tällä hetkellä toimii 
Tapani Siivola. Ryhmä 
koostuu niin tytöistä kuin 
pojistakin, ja ikähaarukka on 
hyvinkin laaja. Nuorimmat 
Willisiat ovat 16-vuotiaita. 

Willisiat pyrkivät järjestä-
mään jäsenilleen ohjelmaa 
laidasta laitaan, jokaisen 
makuun. Perinteeksi Willik-
sille on muodostunut joka-
vuotinen pikkujoulunvietto. 
Periaatteena on, että uudet 
Willikset, possut, järjestävät 
riehakkaat pikkujoulut käm-
pällä ja hankkivat kaiken 
tarvittavan paikalle, aina 
jouluruoasta joulupukkiin. 
Toinen lähes perinteinen 
hauskanpitomuoto Williksillä 
on splättis, eli värikuula-
asesota. Tällainen tapah-
tuma pyritään järjestämään 
kerran vuodessa. Willikset 
tekevät myös paljon retkiä. 

Koska suurin osa vaeltaja-
ikäisistä on kiireisiä opis-
kelijoita, ei tapaamisia pys-
tytä järjestämään viikoit-
tain. Tavoite onkin, että Wil-
likset tapaisivat noin kerran 

kuussa. Kokoukset pidetään 
kololla ja niiden aikana 
käydään läpi lippukunnan 
tärkeitä tapahtumia ja pyri-
tään antamaan oma panos 
lippukunnan toimintaan 
ryhmänä, erityisesti autta-
malla tapahtumien järjestä-
misessä. Vaeltajat pyrkivät 
järjestämään toimintaa 
erityisesti nuoremmille ja 
monesti vaeltajat ovatkin 
useiden tapahtumien mah-
dollistajia. 

Vaeltajien tunnus on Auttaa 
ja palvella. Nämä kaksi 
tärkeää sanaa tiivistävätkin 
Vaeltajien tavoitteet hie-
nosti: Vaeltajan tulisi olla 
ystävällinen, avulias ja ottaa 
kaikki ympärillään huomi-
oon. Vaeltaja on kuuliainen 
ja auttaa kanssaeläjiään 
enemmän kuin mielellään.  

Vaeltajat antavat lupauksen 
pykällyksen jälkeen, joka on 
jollain tapaa verrattavissa 
vartioikäisten riihityksiin. 
Pykällys suoritetaan nor-
maalisti noin vuoden pos-
suilun jälkeen, jonka jälkeen 
possusta tulee täysiverinen 
Willisika.  

Possuista kasvaa sikoja 
Isommat ovat Williksiä 
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Vaeltajien lupaus kuuluu 
näin: Minä Ville Waeltaja 
tahdon pitää kunniani ja 
omatuntoni puhtaana, sekä 
kehittää luonteeni lujaksi ja 
ruumiini vahvaksi palvel-
lakseni jumalani avulla 
isänmaatani ja ihmiskuntaa. 

kirjoitti Heta Salovaara 

Kyynärön Kiertäjät juhlistaa 
30-vuotista taivaltaan koko 
lippukunnan yhteisellä kesä-
leirillä Porvoon Partiopouka-
massa 28.7. - 3.8.2008. 

Leiri on tarkoitettu sekä 
sudenpennuille että vartio-
laisille ja vaeltajille. 

Leirillä on tarkoitus luoda 
Kyynärön Kiertäjien yhteen-
kuuluvuutta eri ikäryhmien 
välillä tekemällä ja koke-
malla yhdessä. 

Partiopoukaman sijainti 
Porvoon saaristossa, meren 
rannalla, luo mahdollisuudet 
ikimuistoiselle kesäleirille. 

Jenni Kivistö 

KyKin 30-vuotisjuhlaleiri 
Polku 

Partiopoukama 
 

Par t iopoukama on  
Suomen Par t io la iset—
F in lands  Scouter  ry :n  
le i r i–  ja  re tke i lya lue .   

 
Suomen Par t io-

ty t tö l i i t to  on  os tanut  
Porvoon  Sondbyssä  

s i ja i t sevan  t i lan  
vuonna  1934  le i r i -

kod iks i .  SPTL:n  
to iminnan  lakat tua  

poukama on  s i i r tynyt  
Suomen Par t io ty t tö-

jär jes tö l le  vuonna  
1969  ja  Suomen 

Par t io la is i l l e  vuonna  
1972 .  

kuva: Alpo 
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sa? Näin kysymyksiin vas-
tasivat muutamat sudarit: 

Olga ”omppu” sanoi, että 
leikkiminen ja merkkien 
suorittaminen. Omena on 
viimeksi suorittanut suun-
nistusmerkin. Ompun mie-
lestä yöretkillä kivointa on 
iltaohjelma ja leikkiminen. 

Nea ”Nekku” tykkää parti-
ossa taitomerkkien suoritta-
misesta ja leireillä olemi-
sesta. Viime leiriltä Nekun 
mieleen jäi Iltatohinat 
omassa huoneessa kivojen 
partiokavereiden kanssa.  

Aino ”Ampparin” mielestä 
parasta partiossa on leikit ja 
leireily. Paras leikki Amp-
parin mielestä on Krokotiili. 
Amppari odottaa jo innois-
saan seuraavaa leiriä, joka 
on maaliskuun alussa. 

Tiia ”Tikru” tykkää kivoista 
leikeistä ja leireistä. Leirillä 
mukavaa on ryhmätoiminnot 
ja veistely sekä takkailta. 
Leikeistä parhain on 
Krokotiili. 

Aleksi ”Tuisku” odottaa jo 
kovasti pääsevänsä varti-
oon. Tuiskukin tykkää 
leireistä ja on kesällä 
lähdössä Porvooseen kesä-
leirille muiden sudareiden 
kanssa. Koloillloissa muka-

vinta on puuhastelu. 
Tuiskusta on myös mukavaa 
suorittaa retkeilytaito-
merkkiä. Ulkoilu on parasta 
mitä koloilloissa voi tehdä… 

Elias tykkää siitä, että 
partiossa on kivoja kave-
reita. Elias sai viime itsenäi-
syyspäivänä luonnontutkija-
merkin. 

Tällä hetkellä Kyynärön 
kiertäjissä toimii neljä 
laumaa, joista kaksi on 
poikalaumoja, yksi on tyttö-
lauma ja yksi on sekalauma. 
Sudenpentuihin olisi koko 
ajan tulossa lisää väkeä, 
mutta meillä ei valitettavasti 
ole enempää johtajia. Joten 
jos kiinnostuksesi heräsi, 
niin tervetuloa sudenpentu-
johtajaksi.  

terveisin Akela Noora ”Noppe” 

kuva: Aarni 
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Sudenpennut eli sudarit ovat 
7-10-vuotiaita tyttöjä tai 
poikia. Sudarit toteuttavat 
sudenpentuohjelmaa omas-
sa ryhmässään, eli lau-
massa. Viikoittaiset lauman 
kokoontumiset tapahtuvat 
Sääksjärven seurakuntakes-
kuksen partiokololla. Kolo-
iltaan kuuluvat iloiset leikit, 
tarinat sekä taitomerkkien 
suorittaminen. Reippaat 
retket ja leirit ovat myös 
suuri osa lauman toimintaa. 
Lippukunnan yhteisillä ret-
killä käymme noin kolme 
kertaa vuodessa ja niiden 
lisäksi laumoilla on omia 
päivä- ja yöretkiä lähi-
maastoon. Yleensä laumojen 
omat retket suuntautuvatkin 
läheiselle Birgitan polulle. 

Sudenpennut suorittavat 
sudariaikana monta taito-
merkkiä. Esimerkiksi Ilves-
tytöt suorittivat syksyn 2007 
aikana suunnistustaitomer-
kin. Syksy aloitetti in 
tarmokkaasti taitomerkin 
suorituksen parissa ja kolo-
illoissa tutustuttiin erilaisiin 
karttoihin, karttamerkkei-
hin, i lmansuunti in ja 
kompassiin. 

Suunnistustaidon käytännön 
harjoitus suoritettiin kaunii-
na syyspäivänä Houkkalam-
min maisemissa. Tällä 
reissulla Ilvestytöille pitivät 
seuraa Supikoirat ja suuri 
joukko vanhempiakin oli 
paikalla. Maastosta etsittiin 
kiintorasteja, poimittiin 
sieniä, jonka jälkeen gril-
lattiin makkarat nuotiolla. 
Retken päätteeksi kiersimme 
vielä metsään merkityn  
reitin, jonka jälkeen pitkä 
päivä oli vienyt mehut niin 
pienistä pennuista kun 
vähän vanhemmistakin 
retkeilijöistä. Tämän kaiken 
päätteeksi teimme vielä 
Ilvestyttöjen oman pienois-
mallikaupungin, josta löytyi-
vät mm. Näsinneula, Pyyni-
kin näkötorni ja toki myös 
Ideapark. Mittasuhteista nyt 
ei ollut tietokaan, mutta 
roskien käyttö askartelussa 
oli idearikas kokemus. 
Tämän kaiken opittuamme, 
saivat sudenpennut itsenäi-
syyspäivän juhlassa suun-
nistusmerkin hihaansa 
ommeltavaksi. 

Mikä sitten on sudenpennun 
mielestä mukavinta partios-

Sääksjärvellä on paljon 
aktiivisia sudenpentuja  
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Lippukuntahan perustettiin 
kirkkoherra Heikki Miettisen 
aloitteesta. Alku vuodet 
olivat aina jännittäviä. 
Lippukunnassa toimi monta 
aktiivista johtajaa, jotka 
olivat luomassa nykyiselle 
toiminnalle pohjaa. 

1980-luvulla kykin toiminta 
alkoi saada vettä myllyyn. 
1985 KyKi osallistui ensim-
mäiseen suur lei r i insä, 
Miiluun. 

Lapin vaelluksetkin aloitet-
tiin 80-luvun lopulla. Samoi-
hin aikoihin aloitettiin perin-
teiset johtajahuoltomatkat. 

1988 KyKi oli jo sitten 10 
vuotta vanha. Sitä juhlittiin 
Porvoossa Puikkarin mer-
keissä. 

Partiotaitokisoissa KyKi on 
menestynyt hyvin. Suden-
pennut olivat ja ovat yhä 
suuri pelote muille. Jopa 
partiotoimistolla on jaettu 
ensimmäiset kymmenen 
palkintoa, kun KyKi on 
ilmoittautunut sudenpentu-
kisoihin. No, leikkiähän se 
osittain oli. 

Myös vartioikäiset ovat 
pärjänneet hyvin. Varsinkin 
WolffenSS, jotka voittivat 
muutaman suomenmesta-

ruudenkin. Osa WolffenSS 
pojista kisaavat vieläkin, 
Mamot hyytyy -joukkueella. 

1990 oli sitten toinen 
suurleiri, Tervas. Siellä Kyki 
niitti mainetta voittamalla 
leiriporttikilpailun. 90-luvun 
alussa lippukunnan jäsen-
määrä ylitti 200 hengen 
rajan. Se näkyi myös 
toiminnassa, johon mahtui 3 
vaellusta, ensimmäinen 
Lemmenjoelle 1991, Saari-
selälle 1993 sekä kolmas 
Hossaan 1995. Ketkubeach 
’92 ja Piina ’94 olivat koko 
lippukunnan yhteisiä kesä-
leirejä Kurussa. 

90-luvun alussa ollut lama 
näkyi myös partiossa. 
Vanhempainneuvosto teki 
talkoilla mahdolliseksi sen 
että toiminta ei kärsinyt. 
Vanhempainneuvosto on 
edelleen toiminnassa aktii-
vinen ja auttaa lippukuntaa 
toimimaan. 

1996 oli suurleiri Loisto. 
Hangossa ollut leiri toi jäl-
leen mainetta ja kunniaa, 
tällä kertaa voitettiin 
ympäristöpalkinto. Samana 
vuonna KyKi oli järjestä-
mässä Leon Lenkki ja Hilkan 
K i lpa  par t i o ta i tok isaa 
Hakkarissa. 

KyKi — Since 1978 
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Vuonna 1997 oli erikoinen 
kesäleiri, jolla kaikki maksoi. 
Verokarhu oli sopiva nimi 
sille. Sitten olikin jo 1998 ja 
Vasama, jolla juhlittiin 20-
vuotista taivalta. 

Vuonna 1999 valloitettiin 
Kevon kanjoni. Siellä tuli 
portaat tutuiksi. Niin 
nousten kuin laskien. 
Samana vuonna aloittivat 
vartionjohtajat ja muutamat 
vaeltajat keräämään rahaa 
Hollanninmatkaa vartan. 
2000 Drotenissa pidetty 
kansallinen jamboree oli 
lippukunnan ensimmäinen 
ulkomaille suuntautunut 
leiri. Sama vuonna pidettiin 
Pesukota kesäleiri. Siellä 
tutustuttiin kansanperin-
teisiin. 

Vuonna 2001 oli aika 
tutustua Lännen sanka-
reihin. Kesäleirin teemana 
oli intiaanit ja heidän 
kulttuurinsa. 

2002 suunnattiin vael-
lukselle Saariselälle. Vael-
luksen aikana harjoiteltiin 
suunnistusta useammankin 
kerran. 

Kuusamoon suunnaattiin 
2003 viettämään 25-vuotis 
juhlaleiriä. Selem-leiri 
perustui Pyhän Yrjön 
tarinaan ja partiopojan käsi-

kirjaan. Kesäleirille osallistui 
yli 80 innokasta kykiläistä. 

2004 oli vuorossa Tarus, 
joka oli suurleiri. Leirillä 
rikotti in kaikki sade-
ennätykset. Vettä taisi sataa 
joka päivä. 

Kurussa 
L a m -
masnie-
m e s s ä 
p i d e t t i i n 
2 0 0 5 
j a t k o l e i r i 
V e r o k a r -
hulle. Corle-
one -leirillä 
pystyi hankki-
maan itselleen 
suojelua tai 
m a k s a m a a n 
että jonkun 
toisen ryhmän 
teltaa siirrettiin, 
vaikka yöllä, kui-
tenkin hyvässä 
hengessä. 
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Hei… 

…ja kiitos kaikille 30-
vuotiasta KyKiä muistaneille 
sekä juhlaamme osallis-
tuneille. Upea juhla se olikin. 
Hauskoja tarinoita vuosien 
varrelta, hyvät kakkukahvit 
ja paljon kuvia eri tapah-
tumista ja leireistä. Ja se 
ilotulitus lopussa, vau! Niin, 
ja muistihan kaikki käydä 
sovittamassa ja tilaamassa 
KyKiläisille tulevaa uutta 
lippukuntavaatetta, takkia? 
Sitten seuraavassa paraa-

tissa tai muussa tapah-
tumassa olemme kaikki 
hienoina samanlaisissa 
takeissa. 

Mutta, juhla on juhlittu ja 
katse eteenpäin. Mitä tämä 
juhlavuosi tuokaan vielä 
tullessaan? On kaikki 
perinteiset juhlat, yrjön-
päivä-, itsenäisyyspäivä ja 
joulujuhla, KyKin oma 
partiotaitokilpailu Kyynärön 
Kierros, talvi- ja syysleirit 
sekä Porvoon Partio-
poukamassa järjestettävä 
Polku-kesäleiri. 

Ja jokainenhan haluaa 
Kyynärön Kiertäjien oman 
taitomerkin, jonka saa 
suoritettua osallistumalla 
kaikkiin erilaisiin tapah-
tumiin ja muihin aktivi-
teetteihin. Kriteerit merkin 
suorittamiselle tulee myö-
hemmin kaikkien nähtäville, 
jotta voit tarkistaa mihin 
tapahtumiin sinun tulee vielä 
osallistua saadaksesi merkin 
omaksi. 

Tapahtumarikasta juhla-
vuotta toivottelee, 

Lpkj Mari 

Lippukunnanjohtajan 
tervehdys 
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Pääkirjoitus 
 

P ari viikkoa sitten saatiin taas viettää 
synttärijuhlia, kun vääjäämättömästi keski-
ikäistä lähenevä lippukuntamme täytti 30 vuotta. 
 

Kolmeen täyteen vuosikymmeneen on mahtunut  
monta leiriä, vielä enemmän retkiä ja kasvavia 
sudenpentuja ja vartiolaisia. Tässä ajassa ovat 
toimintatavat ehtineet hakea muotoaan luoden 
meidän lippukunnalle omat perinteet. Mielestäni 
meidän tapa tehdä - elää - partiota on toimiva, 
mutta aina silti löytyy parantamisen varaa. 
Valmista ei tule koskaan, kun toimijat ja 
toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti.  
 

On ollut hienoa seurata lippukunnassa vallitsevaa 
sukupolvenvaihdosta. Lippukunnan alkuaikoina 
aloittaneet arkajalat ovat kasvaneet vartiolaisiksi, 
vaeltajaiksi ja nyt perheiden nuoremmat tulok-
kaat ovat löytäneet paikkansa lippukunnan toi-
minnassa. Samalla aktiivitoiminnasta jo jääneet 
vanhemmat ovat löytäneet tiensä takaisin 
johtajatehtäviin - joissa heidänkin vanhempansa 
ovat alkuaikoina toimineet. 
 

Näiden uusien johtajien haasteena onkin luotsata 
lippukuntamme keski-iän satamaan kolmen-
kympin kriisin karikot välttäen. Tämä vaatii 
toisaalta uskallusta suunnata tuntemattomaan, 
mutta myös luottamusta säilyttää vanhoja 
perinteitä. Uskon, että johtajat sudenpentu-
tunnuksen sanoin ottavat haasteen vastaan; 
Tahdon tehdä parhaani! 
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2 0 0 6 
lippukunta osal-

listui sitten piirileiri Ilvek-
selle. Siellä jokainen sai 
oppia leirijäynän syvimmän 
olemuksen. Jäynä on silloin 
hyvä kun kaikilla on hyvä 
mieli jäynän jälkeen.  

Vuoden 2007 kesäkuussa 
oli taasen vuoro vierailla 
Lapissa. Muotkatunturit 
ol ivat täl lä kertaa 
kohteena. Vaelluksella 
nähtiin kaikenlaista 
mukavaa, esimerkiksi 
lunta. Kesäkuussa 
harvemmin on päässyt 
pyörimään lumi-
hankeen. 

Kaiken tämän lisäksi 
joka vuosi on 
talvileirit, Pyhäin-
päivän vaellukset, 
sudenpentu jen 
leirit, retket, 
kilpailut, koulu-
tukset ja nor-
maali vi ik-
k o t o i m i n t a . 
Lippukunnan 
huuto kertoo 
millä asen-
teella ollaan 
liikkeellä: 

” K y - K i , 
Ky-Ki, meidän 

lippukunta, Ky-Ki, Ky-
Ki, ei nuku unta. 

  Kykiläiset toimii, Ky-Kissä 
on voimii!!!” 

 

    
 Tapani Siivola 

Valtermanni 

Corleone ’05 kuva: Helena Huhdanpää 
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mm. maksuton lounas, 
seurakunnan toiminnan  
esittelyä, juhlamessu 

lisätietoja: 
www.lempaalanseurakunta.fi 
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