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tettuna. Jokilan Elias on 
fiksumpi kuin koululainen. Ja 
selvästi. Toisaalta Elkulla 
näytti olevan kuuloke kor-
vassa, joten miten on 
lunttauksen kanssa… 

Sudenpentuosasto on myös 
uudistunut johtajien osalta. 
Muutamat johtajat siirtyivät 
ansaituille eläkepäiville, tai 
ainakin vuorotteluvapaalle. 
Kiitos tekemästänne työstä. 
Ja tervetuloa takaisin. Sa-
malla saimme uusia johtajia 
sekä paluun sudenpentu-
johtajaksi tehneen Länsirin-
teen Paulan. Hienoa että 
saamme lisää näkemystä ja 
kokemusta sekä uusia hyviä 
partiokavereita. 

Myös on juhliakin järjes-
tetty. Uusitalon Maria meni 
naimisiin ja uusi sukunimi 
on Mamia. Samoin Halisevan 
Jarkko on mennyt naimisiin 

alkusyksystä. Paljon onnea 
Zorroltakin! 

Aiemmin naimisiin menneet 
Solan Miska ja Anne-Riitta 
viettivät myös häänsä 
elokuussa. Samoin tekivät 
Siivola Anni ja Tapsa. Lisäksi 
Kivistön Jenni on saanut 
pojan. Onnea myös kaikille 
heille. 

Halttusen Jenniä on nähty 
Sääksjärven raitilla tumma-
hiuksisen pojan kanssa. 
Zorro seuraa tilannetta. 

Kaikkea on tapahtunut, ja 
osan tähän kirjasin. Mitä 
joulu tuo tullessaan? Saa 
nähdä. Jos ikkunan alla on 
jalanjäljet, ne voivat olla 
joko tontun tai sitten ne 
ovat Zorron. Olkaa kilttejä. 
Vaikka luulet että Zorro ei 
asiasta kuule, niin väärässä 
olet. 

kuva: Topi 
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Partion sivuvaikutuksia 
 

S ain tänä syksynä harteilleni Kiertäjäkansan 
päätoimittajan viran. Niinpä elämääni on kuulunut 
entistä enemmän partiotoimintaa. Partio on siitä 
erikoinen harrastus, että esimerkiksi jääkiekkoa ei 
voi juuri pelata kaukalon ulkopuolella, mutta partio 
kulkee mukana  
 

Partiolaisena olemista on yksinkertaisesti jo 
partioihanteiden toteuttaminen. Kukapa ei ainakin 
toisinaan olisi uskollinen ja luotettava? Huvittavinta 
on kuitenkin, kun huomaa partion vaikutuksen 
omaan ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä. 
 

Minuun on tarttunut partioleireiltä erinäisiä tapoja. 
Pyyhin esimerkiksi jatkuvasti koulussa käsiäni 
housuihin huomaamatta lainkaan, ettei jalassani ole 
kulahtaneet verkkarit vaan vaaleat farkut. Samoin 
saatan pitää taskussani samaa nenäliinaa parikin 
päivää muistamatta, etten ole metsässä, jossa uusia 
ei saa joka paikasta.  
 

Nämä sivuvaikutukset eivät ehkä ole kovin 
toivottavia, mutta on partiolaisuudesta hyötyäkin. 
Olen esimerkiksi huomannut yhä uudestaan sen, 
että oikeasti sää on huono todella harvoin. 
Tihkusade tai harmaa poutasää eivät ole hyviä syitä 
jäädä koko päiväksi neljän seinän sisään. Partiossa 
olen oppinut, että pitkospuiden kävely myöhään 
syksyllä ei ole ensisijaisesti liukasta ja ankeaa, vaan 
piristävää ja hauskaa. 
 

Partiolainen ei lakkaa olemasta partiolainen 
joululomallakaan, vaikka lauma- ja koloillat hetkeksi 
keskeytyvätkin. Haluaisin, että muistaisitte tämän ja 
nauttisitte toivottavasti lumisesta joulunajasta täysin 
siemauksin. Ensi vuonna taas tavataan! 
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tettiin ja puiden annettiin 
pihkautua vielä vuosi. Sitten 
puut kaadettiin, halottiin ja 
kuivattiin, minkä jälkeen ne 
olivat valmiita hautaan 
ladottaviksi. 

Terva oli 1500-luvun lopulta 
lähtien Suomen tärkein 
vientituote. Sitä ostettiin 
pääasiassa puulaivojen 
tervaamiseen.  Tervanpoltto 
lisääntyi huomattavasti 
1700-luvulla, mutta väheni 
puulaivojen harvinaistuessa 
1800-luvun loppupuolella ja 
loppui 1930-luvulle tulta-
essa. Nykyään tervanpolttoa 

voi paitsi kokeilla itse, niin 
myös nähdä maaseudulla 
erilaisissa perinnetapahtu-
missa. Tervaa voidaan hau-
dan lisäksi valmistaa myös 
suljetussa astiassa, kuten 
metallitynnyrissä. Raaka-
aineena käytettävät pihkai-
set männynkappaleet eli 
tervakset ladotaan palamat-
tomaan astiaan. Astia sulje-
taan, ja sitä aletaan lämmit-
tää esimerkiksi nuotiolla. 
Muodostuva terva valuu 
astian pohjalle, josta se 
voidaan ottaa talteen. 

Lassi 

Zorro 

Aikaa on kulunut taas ja 
paljon on vettä virrannut 
Kuokkalan koskessa. Mitä 
lippukunnassa on tapah-
tunut? Ainakin jotain 
mainittavaa… 

Lippukunta on viettänyt 
koko vuoden 30-vuotis-
juhlaa. Kesäleiriä vietettiin 
Porvoossa Partiopouka-
massa. Sieltä kuului huhua 
että vaeltajapojat Kalle ja 
Jaakko ovat kunnostau-
tuneet saunan lämmityk-
sessä, ainakin osittain. 
Jossain vaiheessa saunassa 
oli ollut liikaakin lämpöä, 

joten pojat ”tekivät” teltta-
saunaan pienen tuuletus-
aukon. Saatiin vaeltajille 
sammutuskokemustakin siis 
leirillä. 

Jo on maailma mennyt kum-
malliseksi. Tappinen on 
muuttanut Turkuun!?!. Tari-
nan mukaan Turussa pitäisi 
asua yli 25 vuotta ennen 
kuin voi sanoa itseään 
turkulaiseksi. Eli vielä on 
toivoa. 

Syksyn aikana on telkkarista 
tullut taas uusia ohjelmia. 
Niistä ainakin yhdessä ovat 
lippukunnan värit edus-
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Sanalla terva tarkoitetaan  
kovassa kuumuudessa män-
nystä muodostunutta tum-
maa ja tahmeaa öljyä. 
Koivun kaarnasta valmis-
tettua tervaa kutsutaan 
tökötiksi. Tervaa on perintei-
sesti käytetty köysien ja 
puuesineiden, kuten venei-
den ja pärekattojen, kylläs-
tämiseen. Se tukkii puun 
huokoset ja estää veden 
pääsyn puuhun, minkä 
lisäksi siinä on mikrobeja 
tuhoavia aineita. Sekoitta-
malla tervaa pellavaöljy-
vernissaan saadan terva-
maalia. Tervamaali on rus-
keaa, mutta siihen voidaan 
halutessa sekoittaa erilaisia 
väripigmenttejä. Tököttiä on 
käytetty mm. Voiteluainei-
den raaka-aineena. 

Terva on ollut tärkeä aine  
suomalaisessa kansanparan-
nuksessa. Sitä on käytetty 
erityisesti ihosairauksien 
hoitoon. Myös erilaisia haa-
voja, ruhjeita ja amputoi-
tujen raajojen tynkiä on ter-
vattu tulehduksien estämi-
seksi. Lisäksi tervaa on käy-
tetty täiden hävittämiseen ja 
saippuan raikastamiseen. 
Tervalla on todistettu olevan 

ihon hilseilyä ja psoriasista 
hoitava vaikutus, ja sitä 
käytetään edelleen monissa 
shampoissa. 

Perinteisesti terva valmistet-
tiin suurissa tervahaudoissa. 
Tervahauta on suppilomai-
nen kuoppa, jossa tervan-
valmistuksessa käytettävää 
mäntyä poltetaan maaker-
roksen alla niin, että tarjolla 
on vain vähän happea. Näin 
pihka ei syty palamaan, 
vaan muodostaa tervaa ja 
valuu haudan pohjalle. 
Keräysastia on joko sijoi-
tettu tervahaudan pohjalle 
tai haudan pohjalta lähtevän 
rännin päähän, kuten tämän 
lehden ohjeessa. Haudan 
polttaminen kesti noin vii-
kon, ja kuutiometristä 
tervaspuuta saatiin noin 30 
litraa tervaa. 

Tervaspuut kuorittiin niin 
korkealta kuin yletyttiin jät-
täen vain ohut kaistale kuor-
ta pohjoispuolelle pitämään 
puut hengissä. Tämä pihka-
uttaa puun ja parantaa ter-
vansaantia. Kuoritun puun 
annettiin seisoa muutaman 
vuoden ajan, minkä jälkeen 
jäljelle jätetty kuori pois-

Jälkiviisaus 
Asiaa tervasta 
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Sain suruviestin.  Taiston 
kamppailu sairautta vastaan 
oli päättynyt. 

”Meirän Taisto”, niin kuin 
vaimonsa Tuula hänestä 
puhuessaan osuvasti käyt-
tää, oli aina valmiina tosi 
partiolaisen lailla, kun tarvit-
simme kuljettajaa Lapin 
matkoille. Näitä reissuja 
ehtikin kertyä pääsiäisen 
johtajahuollot ja kesävael-
lukset yhteen laskien noin 
25-30 ”meirän Taiston” 
ajamana. Vaikka autot eivät 
aina olleetkaan viiden tähd-
en busseja, niin siitä huoli-
matta matkat ovat olleet 
sitäkin ikimuistoisempia, 
kiitos Taiston rauhalli-
suuden. Pienten ongelmi-
enkin edessä ammatti-
kuljettajan suhtautuminen 
ti lanteisi in ja meihin 
matkustajiin on ollut ihail-
tavaa. Taisto oli kaikkien 
KAVERI. Alkuaikoina tupa-
kanpolton lopetuskaan ei 
saanut Taistoa hermos-
tumaan. Matkoilla ehdittiin 
puhua niin syvällisiä kuin 
huumorillakin höystettyjä 
juttuja. 

 

Minun ja Taiston viimeiseksi 
Lapin matkaksi jäi vuoden 
2007 kevätvaellus, jonka 
vietimme Muddusjärven saa-
ressa saunoen ja retkiherk-
kuja syöden. Vielä silloin-
kaan Taisto ei antanut 
periksi vaan ajeli noin 1/3 
reissusta. Monet pääsiäiset 
lähdimme yön selkään kohti 
pohjoista Taiston turval-
lisessa kyydissä. Juttu-
kaverit vaihtuivat väsyt-
tyään mutta ”meirän Taisto” 
pisti usvaa putkeen koko 
yön. WIP-porukassa istuttiin 
monet höpönuotiot ja 
loimuttelimme lohta. 

Nyt Taiston paikka on tyhjä 
eikä sitä kukaan pysty täyt-
tämään. Taiston antama esi-
merkki, tehdä talkoita par-
tiohengessä on asia, josta 
kaikki voimme ottaa mallia. 

Kiitos Taisto! 

Niin hienoja muistoja 
pyyteettömästi jättänyttä 
kaveria ilolla muistaen ja 
kaivaten.  

Partiolippukunta Kyynärön 
Kiertäjät 

Asko Siivola 

IM MEMORIAM 
Taisto Gröhn  
14.5.1943-31.8.2008 
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Kotitekoinen tervahauta 
Kokoa tervahauta näin: 

1. Kaiva ensin maahan käytävä, jonka alapäässä on 
keräyspiste ja yläpäässä leveä monttu. Montun 
pohjalle tulee kupera metallilevy, jonka pohjalta 
terva valuu metallista juoksuputkea pitkin 
keräyspisteeseen. 

2. Pilko tervakset sopiviksi palasiksi ja aseta ne levylle 
kerroksittain. 

3. Kokoa sammalesta ja sahanpurusta tervaksien päälle 
kerros. 

4. Sytytä tervahauta. Huolehdi sahanpurun määrää 
säätelemällä, että keko palaa kytemällä. 

V ja O 

Mitäs tehtäis?  
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rastilla olivat vastassa Leena 
ja Suttu. Teimme jonon 
solmuja ja saimme rastilta 
omenan ja Paussi-keksin 
mukaan. Seuraavaksi käve-
limme yöpymisrastille, joka 
oli Vähäkausjärvellä. Siellä 
meidät ottivat vastaan Ida 
ja Lassi. He olivat tehneet 
sinne jo nuotion :) Kun 
kaikki olivat tulleet, teimme 
perunoista jotain ja loimu-
timme lohta. Iltanuotiolla oli 
esityksiä. Tässä välissä 
Paula poistui autolla jonne-
kin, minne lie. Ennen nukku-
maanmenoa myös Wuoti 
lähti kotiin. Yö meni kaikilla 
todennäköisesti  hyvin, 
lukuunottamatta sitä, kun 
Juuso puhui unissaan kumi-
saappaista ja Tero jostain 
kromivanteista :) 

Sunnuntai 
Heräsimme noin klo 8.15. 
Minut kaksi nimeltämainit-
sematonta henkilöä (Leena 
ja Suttu) herätti kutitta-
malla ja hyppimällä päälle 
(?). Kun olimme syöneet 

aamupuuroa ja kiisseliä sekä 
pakanneet tavarat, lähdim-
me rastille yksi. Matkalla oli 
kysymyksiä liittyen Harry 
Potteriin. Onneksi Juuso tiesi 
vastauksia :) Ykkösrastilla 
vastassa olivat Tero ja 
Suttu. Tällä rastilla tutkim-
me eläinten jälkiä ja 
jätöksiä :) Lähdettyämme 
(Suttu ja Tero seurasivat) 
menimme Tervajärvelle, 
jossa teimme ruuan ja 
Juniori joutui tiskaamaan 
trangian ja viemään suda-
reiden roskat sekä lakaise-
maan lattiat (?). Ruokana 
meil lä oli nakkipataa 
makkaralla :) Syötyämme 
olimme mukana sudarien 
lipunlaskussa, leikimme pari 
leikkiä ja lähdimme kotiin. 
Leiri oli ihan kiva :) Retkellä 
siis olivat mukana johtajista 
Leena, Ida, Lassi, Wuoti, 
Suttu, Tero, Olli, Ville L. Ja 
Kalle. Vartiolaisista paikan 
päällä olivat Mikko, Joni, 
Juuso, Jenna, Hanna, Paula, 
Yonas ja Juniori/Samuli :) 

Jenna Laurikainen 
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Perjantai 7.3. 
Perjantai-iltana 52 innokasta 
sudenpentua ahtautu i 
varusteineen ja suksineet 
linja-autoon seurakuntatalon 
pihassa. Matka Tervajärven 
leirikeskukselle alkoi onneksi 
talvisessa säässä. Perille 
päästyä ol i  vuorossa 
majoittautuminen tupiin.  
Kun huoneet oli valittu ja 
tavarat viety paikalleen, 
Kajtsu piti leirin avauksen, 
jossa hän muistutti Suden-
pentujen tunnuksesta ja 
laista ja toivoi, että leiriläiset 
käyttäyty is ivät  n i iden 
mukaisesti leirin aikana. 
Ennen iltapalaa päästiin 
harjoittelemaan ensiapu-
taitoja, kun eräs Karhun-
poika sai reiän poskeensa. 
Muutaman tikin jälkeen Kar-
hunpoika palasi taas leirille. 

I l tapalan jä lkeen ol i 
vuorossa heijastinpolku, 
jossa kuljettiin pareittain 
metsässä ol lut re i t t i 
taskulampun valossa ja 
vastailtiin  matkan varrella 
olleisiin kysymyksiin. Päivän 
päätteeksi Tintsi veti 
mallikkaasti iltanuotion ja -
hartauden. 

Lauantai 8.3. 
Aamu alkoi lipunnostolla ja 
pienel lä aamulenki l lä. 
Aamupalan jälkeen oli aikaa 
kämppien siivoukseen ja 
tarkastuksille. Päivän vähän 
lämmetessä menimme ulos 
hiihtämään ja laskemaan 
mäkeä. Hiihdimme porukalla 
talvikilpailun ladun kuntoon 
iltapäivää varten. Kuten 
tavallista,   jälleen käytiin 
syömässä, minkä jälkeen 
alkoi talvikilpailu. Tämän 
vuoden lajit: pulkkahiihto, 
lumikenkäkävely, mäenlasku 
liukurilla, hiihto sekä 
mäenlasku suksilla. Jälleen 
tankattiin lisää energiaa, 
jotta jaksettiisiin tehdä 
vaihesuorituksia. Uusina 
taitoina opitti in mm. 
ensiapua, pelastusköyden 
heittoa sekä kirveen, sahan 
ja puukon käyttöä. Lisäksi 
askar re l t i i n  ruoka i l u -
välinepussit, jotka pääsevät 
käyttöön KyKin 30v juhla-
leirillä. 

Takkaillan ohjelmien suun-
nittelun lomassa halukkaat 
kävivät testaamassa Ter-
viksen saunan. Leirin isoset 
vetivät takkaillan mallik-

Sudenpentujen talvileiri 
Terviksellä 7.-9.3.2008  
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Mikko ja Joni hakivat kepit, 
joiden päässä me sitten 
paistoimme leipäkupit. 
Leipäkuppeihin laitoimme 
jauhelihaa, tonnikalla ja 
jotain ihme kastiketta. Kun 
kaikki olivat syöneet, me-
nimme nukkumaan. Me var-
tiolaiset nukkuimme kymp-
piteltassa ja pidimme kipinä-
vuorot. Johtajat nukkuivat 
laavussa, jota he korjasivat 
yhden aikaan yöllä. 

Lauantai 
Heräsimme joskus kahdek-
san aikaan. Söimme aamu-
puuroa ja kiisseliä. Sen jäl-
keen purimme kymppiteltan. 
Meidän vartioomme liittyi 
silloin Hanna. Lähdimme 
kävelemään kohti ykkös-
rastia. Ensimmäinen rasti oli 
EA-rasti. Se oli 
Tuutiman kor-
sulla. Siellä 
meitä olivat 
vastassa Ida ja 
Kalle. Siellä Ida 
oli lyönyt kirveellä jalkaansa 
(leikisti). Sieltä suunnis-
timme seuraavaan paikkaan. 

Rastilla olivat Lassi, Ida ja 
Kalle, jotka istuivat autossa. 
Tällä rastilla Lassi vain 
katsoi, menikö suunta 
oikein. Otimme suunnan 
ruokarastille. 

Noin puolessa välissä Olli 
soitti Juusolle ja sanoi, että 
ruokarastin paikkaa oli 
vahdettu, koska alku-
peräiseen paikkaan ei pääs-
syt autolla. Ruokarastille 
tulimme hepokatin suon 
läpi :) Ruo-
kana o l i 
pussipastaa. 
Meidän ruu-
assa oli sin-
olia :) Sen 
jälkeen me suunnistimme 
Vähäriutan laavulle. Siellä 
meidät ottivat vastaan Olli, 
Ville L. Ja Tero. Kyseisellä 
rastilla teimme erilaisia 
nuotioita ja viritelmän, joka 
laukaisi kävyn polttamalla 
narun poikki. Rastilla 
saimme kannettavaksemme 
halkoja. Kävelimme hal-
kojen kanssa polun ja tien 
risteykseen, jossa oli seu-
raava rastimme. Tällä 
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Perjantai 
Lähdimme pyhärille Koipi-
järven risteyksestä. Hetken 
kuluttua lähdimme aloitus-
tehtäväpaikalle. Siellä mei-
dät jaettiin vartioihin. 
Meidän vartiossamme olivat 
Juuso (vj), Jenna (vj), ja 
Samuli. Toisessa vartiossa 
olivat Mikko (vj), Joni (vj), 
Paula ja Yonas. Aloimme 
tehdä aloitustehtävää, joka 
oli ovikello. Ensimmäisenä 
oli valmiina meidän ryhmä, 
sitten toinen vartio ja lop-
pujen lopuksi johtajien var-
tio, johon kuului Leena, 
Suttu ja Tero. Ensimmäinen 
rasti oli Wuotin. Siellä 
rakensimme A-pukin. ”Juni-
ori” (Samuli) ylitti sillä 
virtaavan joen. 

Sen jälkeen kävelimme Kirs-
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Pyhäri 31.9. - 2.10.2008 
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kaasti, ja leiriläisiltä tuli 
paljon erilaisia ohjelmia, 
kuten näytelmiä, kilpailuja 
ja tietokilpailuja. Takkailta 
päättyi sisaruspiiriin, johon 
kaikki leiriläiset osallistuivat. 

Sunnuntai 9.3. 
Sunnuntaikin alkoi lipun-
nostolla ja pienellä aamu-
lenkillä. Aamupalan jälkeen 
aloitettiin jo tavaroiden 
pakkaus ja kämppien 
siivous. Kun makuu-
pussit ja reput oli saatu 
kasaan, lähdettiin hiihto-
lenkille. Koko leiri kävi 
kiertämässä Tervajärven 
Kajusaaret. Leirikeskuk-
selle päästyämme leikimme 
makkaratehdasta ja pidim-
me lumiveistoskilpailut. 

Jäljellä oli enää leirikes-
kuksen loppusiivous ja 
palkintojenjako. Lipun-
laskun jälkeen bussi vei 
meidät takaisin Seurikselle 
ja kotiin. 

Kajtsu, Lotta & Mikael 

Heijastinpolku Talvikisa  

1. Janette ja Anssi Tytöt 1.-2. lk. Pojat 1.-2. lk. 

3. Eelis ja Nea 1. Linda 1.Juho 

3. Henna ja Artturi 2. Aino 2. Bruno 

Kämppätarkastukset 3. Liina 3. Mikael 
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Pojat - Kahden kopla 1. Lotta 1. Samuli 

Lumiveistoskilpailu 2. Janette 2. Niko 

Tian joukkue 3. Henna 3. Sami 

Sonjan joukkue   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Vartioikäisten osalta matka 
Polku-leirille alkoi bussimat-
kalla kohti Porvoon Partio-
poukamaa 28.7. Yllättäen 
kaikki olivat ajoissa paikalla, 
eikä ketään tarvinnut odo-
tella paikalle. Ehkä tämä 
kertoo siitä, että leiriä oli 
odotettu. Matka sujui hyvin 
aina Porvooseen asti, mutta 
Poukamaa lähestyessä suo-
menkieliset tekstit katosivat, 
ja bussi teki pienen maise-
malenkin… Perille saavuttiin 
kuitenkin lähes aikataulussa, 
ja meitä odotti herkullinen 
hernekeittolounas. 

Lounaan jälkeen 
alkoi leirin raken-
taminen. Pysty-
tett i in teltat, 
rakennettiin ros-
kakoreja, tehtiin 
tiskipaikka, telt-
t a sauna  yms . 
Rakentelun lomassa 
syötiin välipalaa ja 
päivällistä. Ensim-
mäinen ilta päättyi 
iltanuotioon, jossa 
opeteltiin nimiä ”Terve 
kaveri” -leikin avulla. Lopuk-
si leirivartiot pääsivät tutus-
tumaan Baden-Powellin 
elämänvaiheisiin lyhyellä 
metsäradalla. 

Toinen leiripäivä valkeni 
kauniissa ilmassa. Aurinko 
paistoi heti aamusta asti 
täydellä teholla. Päivän 
teemana oli B-P:n syntymä-
paikan mukaan Englanti. 
Vartiot pääsivät opettele-
maan hyödyllisiä solmuja ja 
kilpailemaan ensimmäisessä 
olympialajissa, ramboradas-
sa. Illalla uusia vartiolaisia 
odotti leirikaste. Leiri-
kasteessa kastettavien oli 
pelastettava prinsessa sak-
salaisten sotilaiden 

armoilta. Sak-
salaiset sotilaat olivat 
kaapanneet prinsessan ja 
uhanneet vallata koko Eng-
lannin. Onneksi ystävällinen 
poppamies tarjosi aitoa 
brittien suosimaa teetä, joka 
virkisti ajatukset ja prin-

Polku 28.7. – 3.8.2008  

kuva: Ville 
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sateessa rakeiden kera. 
Vartioon siirtyvät suden-
pennut suunnittelivat kas-
teen, mutta kaatosadetta 
emme osanneet odottaa. Tä-
män takia pääsimmekin 
sitten saunomaan suoraan 
leirikasteen jälkeen. 

Suomustinrautaa väkäs-
teltiin jäälleen sateelta 
suojassa keittokatoksella. 

Pääsimme sahaamaan, veis-
telemään ja naulaamaan. 
Loppujen lopuksi saimme 
kuitenkin aikaan hienoja 
tekeleitä. 

Sunnuntaina aamupäivällä 
satoi jälleen vettä. Kotiin 
lähti 30 iloista sudenpentua, 
mukanaan toinen toistaan 
hienompia leirikokemuksia. 

Terveisin leiriläiset ja Noppe 

Perjantai 
Uusille vartionjohtajille pi-
dettiin vj-kurssi Lempäälän 
Leiripappilassa. Leiri alkoi 
illansuussa, jolloin majoi-
tuimme rauhassa. Sen jäl-
keen Mia piti meille 
oppitunnin koloil loista. 
Opimme uusia asioita mm. 
siitä, minkälainen on hyvä 
vartionjohtaja, minkälaisia 
velvollisuuksia hänellä on... 
Liina- ja Suttu-kokit valmis-
tivat meille sillä aikaa liha-
piirakoita. Kävimme saunas-
sa ja pelasimme pelejä ja 
jutustelimme yömyöhään. 

Lauantai 
Päivä meni hyvin leikkiessä, 
ja taisi olla muutama oppi-
tuntikin, joilla opeteltiin 
kaikkia hyviä asioita vj:nä 
olemisesta, lippukunnasta 
yms. Illalla saunottiin ja 

keskiyöllä mentiin pimeä-
piilosta, joka oli todella 
hauskaa, vaikka moni pel-
käsi ja kiljui aika paljon. 
Ruoka oli mahtavaa. Liinan 
ja Sutun tekemä ruoka oli 
todella maukasta ja apinan-
aivotkin hyviä. :D 

Sunnuntai 
Herätys oli kello 8.30. Sitä 
seurasi lipunnosto. Söimme 
puuroa ja kiisseliä. Pak-
kasimme kamojamme ja 
siivosimme yleisiä tiloja. 
Menimme ulos leikkimään ja 
pelaamaan. Tero piti meille 
oppitunnin riihityksestä ja 
Ida lippukunnan toimin-
nasta. Johtajat testasivat 
rasteilla kurssilla opittuja 
tietoja. Söimme jämät ja 
saimme kurssista todis-
tukset. Kurssilla oli kivaa! 

Kirjoittaneet Linda ja Roosa 

VJ-kurssi 12.–14.9.2008  
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Lähdimme noin 30 suden-
pennun kanssa Porvooseen 
Polku-leirille. Matka meni 
mukavasti, ja kohta olimme-
kin jo perillä leiripaikas-
samme.  Heti ensimmäiseksi 
jaettiin leirilakit, ja sen 
jälkeen pennut pääsivät 
tutustumaan leirialueeseen, 
jonka ihanat kalliot olivat 
kaikkien mieleen. Loppu-
päivä menikin ruokaillessa ja 
majoittautuessa telttoihin. 
Koska oli hienon aurinkoinen 
päivä, pulahdimme mereen 
kokeilemaan pelastusliivejä, 
ja illalla iltanuotiolla oli 
sudenpentujen omaa ohjel-
maa sekä lätynpaistoa. 

Loput leiripäivät menivät 
niin lujaa, että kohta olikin 
jo sunnuntai. Leirin ohjel-
mistoon kuului mm. Seuraa-
vanlaista ohjelmaa: 

Leiriolympialaiset olivat yksi 
leiri kohokohdista. Lajeina 
olivat mm. veneily meri-
merkkien seassa, oikean 
vesimäärän arviointi, tikan-
heitto, mölkky, saappaan-
heitto ja monta muuta 
mukavaa lajia. Melonta oli 
huippuhauskaa. Ja koska 
ilma oli vielä siinä vaiheessa 

kauniin aurinkoinen, me-
loimmekin sitten oikein 
kunnolla. Toiset olivat välillä 
kanoottiensa kanssa oikein 
kunnolla kaislikossa ”pii-
lossa”. Onneksi kuitenkin 
kaikki pääsivät mereltä pois 
omin voimin, ja olisihan 
siellä ollut sitten kuitenkin 
apuna Kajtsu ja Jano, jos 
oikein hätä olisi tullut. 
Leirillä leikittiin ja puuhailtiin 
aina, kun ohjelma vain antoi 
periksi. Koko leirin yhteinen 
iltanuotio olikin sitten 
täynnä toinen toistaan 
hienompia ohjelmanume-
roita. Täytyi vain todeta, 
että kyllä ne vartiolaiset ja 
vaeltajat osaavat tehdä 
kunnon ohjelmaa. 

Leirikirkon piti meille meidän 
oma partiopappimme Tintsi. 
Kukaan meistä ei varmaan 
koskaan ole ollut niin 
hienoissa leirikirkkomai-
semissa, kuin mitä tuo 
merimaisema meille soi. 
Leirikirkkolaulut oli harjoi-
teltu jo etukäteen, joten lau-
lut sujuivat hienosti. Muu-
tenkin jumalanpalvelus oli 
mieleenpainuva. 

Leirikaste pidettiin kaato-

Sudenpentujen Polku-
kesäleiri 31.7. - 3.8.2008 
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sessa löytyi Thames-joelta 
Big Benin lähettyviltä. Ilta 
päättyi saunomiseen ja 
uimiseen. 

Myös keskiviikko alkoi aurin-
koisissa merkeissä. Olihan 
päivän teemana kuumem-
paa kuumempi Intia. Aamu 
alkoi venyttelyllä, jolla 
saatiin yöllä jumiutuneet 
paikat vetreämmiksi. Aurin-
gon valosta päästiin nautti-
maan rantakallioille, joilla 
vartiot tekivät itselleen 
oman lipun. Keskiviikkona 
vartiot valmistivat itse 
lounaaksi herkullista kala-
keittoa. 

Iltapäivällä ohjelmassa oli 
morsetusta, ja sudenpen-
nuille pystytettiin valmiiksi 
niger-teltat. Homma tuntui 
sujuvan aika nihkeästi, ja 
lehmänselkiä korjattiinkin 
vielä seuraavana päivänä. 
Jossain vaiheessa päivää 
tapahtui myös pieni tulipalo. 
Upouusi telttasauna sai 
kylkeensä melkoisen reiän. 
Onneksi palanut pressu oli 
kuuleman mukaan KaVa-
laisten omaisuutta. 

Illalla vuorossa oli huimem-
paakin huimempi olympialaji 
- norsupoolo. Keskiviikko-
päivä päättyi iltanuotioon, 
jonne vartiot olivat valmis-
telleet huimia esityksiä. 

Iltapalaksi kaikki saivat 
paistaa herkullisia lettuja. 

Torstaita vietettiin afrikka-
laisissa tunnelmissa. Lämpö-
tila hipoi jälleen helleluke-
mia, eikä pilviä näkynyt 
juuri missään. Ohjelmassa 
oli vuorossa merimerkkejä, 
kordinaattien opettelua, 
vierailua Brunbergin suklaa-
tehtaalle ja kertomusta 
Afrikasta. Myös sudenpennut 
saapuivat leirille innokkaasti 
puolen päivän aikaan, jolloin 
Poukaman melutaso ylitti 
melurajan. 

Iltapäivällä vartiot pääsivät 
harjoittelemaan viestitystä. 
Kuuman viestityksen ohessa 
monet vartiolaiset uskalsivat 
uida meressä pitkänkin 
matkan. Läheinen luoto tar-
josi oivan hyppypaikan 
huimapäisimmille vartio-
laisille. 

Koko päivän vartiolaisten 
keskuudessa liikkui huhu, 
että yön yli kestävälle hai-
kille lähtö tapahtuisi juuri 
torstai-iltana. Kun tieto jul-
kaistiin päivällisen jälkeen, 
olivat monet silti hyvin 
yllättyneitä. Haikilla hyödyn-
nettiin kaikkia leirillä jo 
opeteltuja taitoja. Heti 
lähtötehtävästä oli selviy-
dyttävä viestittämällä. Koor-
dinaattien ja merimerkkien 
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opetteleminen olisi ollut 
myös tärkeää pisteiden 
saannin kannalta. Haikin 
teemana oli Mafekingin tais-
telu, joten vartioita väijyttiin 
autoteillä. Vartioiden oli 
liikuttava mahdollisimman 
näkymättömissä. Ylimää-
räistä valoakaan ei ollut 
hyväksi käyttää. Tasku-
lamppua sai käyttää vain 
hätätilassa. 

Aamulla viiden aikaan sauna 
ja meri kutsuivat monia 
pitkän yön jäljiltä. Kuitenkin 
oma makuupussi tuntui vielä 
houkuttelevammalta. Su-
denpentujen herätessä 
omiin toimiinsa vartioikäiset 
nukkuivat tyytyväisinä. 

Perjantaina päivä alkoi 
lounaalla. Päivän oli tar-
koitus olla leppoisa palautu-
mispäivä, mutta äkillinen 
ukkonen pisti vartiolaiset 
touhuihin. Ainakin isojen 
poikien telttaan muodostui 
”mukava” uima-allas, 
jossa olisi voinut 
vaikka seilata 
ilmapatjalla. 
Päivä kuluikin 
ojia kaivaessa 
ja vaatteita kui-
vateltaessa. Päi-
vän päätteeksi 
k e r ä ä n n y t t i i n 
iltanuotiolle laula-

maan yhdessä suden-
pentujen kanssa. Telttojen 
märän kohtalon takia monet 
siirtyivät nukkumaan kui-
vemmalle alueelle ruokailu-
katokseen. 

Lauantaina aamu alkoi 
leirikirkolla. Leirikirkon tuli 
pitämään lippukuntamme 
sudenpentujohtaja Timo 
Tavast. Leirikirkon aikana 
sää selkeni, mutta alku-
viikon hellelukemiin ei enää 
päästy. Kirkon jälkeen var-
tiolaiset kisailivat jälleen 
olympialaisten merkeissä. 
Vuorossa oli partiopaini sekä 
lipunryöstö. 

Lounaan jälkeen iltapäivällä 
oli vuorossa rinkkalautan 
tekemistä, melontaa ja 
hengenpelastusta. Jokainen 
halukas pääsi testaamaan 
rinkkalautan kestävyyttä. Ai-
nakin mäyränkolosta 
va lmi s te t tu 

kuva: Ville 
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rinkkalautta kantoi helposti 
kaksi ihmistä. 

Koska päivän sateeton jakso 
oli kuivattanut teltat, päätet-
tiin ne purkaa pois, j o t t a 
säästyttäisiin tur-
halta kuivatt-
amiselta kolon 
ahtaissa tiloissa. 
Vartiolaiset siir-
sivät tavaransa 
va ih toehto i -
seen majoi-
tukseen. 

Ilta päättyi 
jälleen yh-
dessä su-
denpentu-
jen kanssa. Var-
tiolaiset olivat jälleen 
suunnitelleet mahtavia 
esityksiä, eikä johtajienkaan 
esityksessä ollut hauk-
kumista. ”Tixu älä vingu! 
Riittää kun tuuli vinkuu!” 

Lauantaiaamu kului leirin 
purussa ja alueen siisti-
misessä. Vaikka teltat oli 
purettu jo edellisenä iltana, 
tuntui puuhaa olevan mel-
kein liikaa. Eikä sade edis-
tänyt hommia ollenkaan. 
Ennen kotiin lähtöä palkittiin 
kuitenkin olympialaisten 
voittajavartio Silmälasi-
käärme, haikin voittaja 
Alligaattori (Agligaattori) 
sekä telttatarkastusten voit-

tajat. Telttatarkastukset 
voittivat yllättäen isot pojat! 
Tietysti leirillä palkittiin 
myös leirityttö ja -poika. 
Tänä vuonna he olivat Halt-
tusen Jenni ja Haapalan 

Juho. Poikien osalta kisa 
oli hyvin tiukka. 

Juho voitti 

äänestyksen vain 
yhdellä lisä-äänellä xD. 

Kotimatka kohti Sääksjärveä 
sujui hyvin. Ainakin vael-
tajaporukka pääsi suun-
nittelemaan tulevaisuutta. 
Hieman korkelentoisia ideat 
olivat, mutta ainakin oli 
hauskaa keksiä tapoja 
osallistua muiden lippu-
kuntien leireille pummilla. 

Kiitos tästä leiristä! Se oli 
kiva! 

Leena-sampo (vartioikäisten leirin 
varajohtaja) 

ku
va

: 
V
ill

e 
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aina, kun ohjelma vain antoi 
periksi. Koko leirin yhteinen 
iltanuotio olikin sitten 
täynnä toinen toistaan 
hienompia ohjelmanume-
roita. Täytyi vain todeta, 
että kyllä ne vartiolaiset ja 
vaeltajat osaavat tehdä 
kunnon ohjelmaa. 

Leirikirkon piti meille meidän 
oma partiopappimme Tintsi. 
Kukaan meistä ei varmaan 
koskaan ole ollut niin 
hienoissa leirikirkkomai-
semissa, kuin mitä tuo 
merimaisema meille soi. 
Leirikirkkolaulut oli harjoi-
teltu jo etukäteen, joten lau-
lut sujuivat hienosti. Muu-
tenkin jumalanpalvelus oli 
mieleenpainuva. 

Leirikaste pidettiin kaato-

Sudenpentujen Polku-
kesäleiri 31.7. - 3.8.2008 
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sessa löytyi Thames-joelta 
Big Benin lähettyviltä. Ilta 
päättyi saunomiseen ja 
uimiseen. 

Myös keskiviikko alkoi aurin-
koisissa merkeissä. Olihan 
päivän teemana kuumem-
paa kuumempi Intia. Aamu 
alkoi venyttelyllä, jolla 
saatiin yöllä jumiutuneet 
paikat vetreämmiksi. Aurin-
gon valosta päästiin nautti-
maan rantakallioille, joilla 
vartiot tekivät itselleen 
oman lipun. Keskiviikkona 
vartiot valmistivat itse 
lounaaksi herkullista kala-
keittoa. 

Iltapäivällä ohjelmassa oli 
morsetusta, ja sudenpen-
nuille pystytettiin valmiiksi 
niger-teltat. Homma tuntui 
sujuvan aika nihkeästi, ja 
lehmänselkiä korjattiinkin 
vielä seuraavana päivänä. 
Jossain vaiheessa päivää 
tapahtui myös pieni tulipalo. 
Upouusi telttasauna sai 
kylkeensä melkoisen reiän. 
Onneksi palanut pressu oli 
kuuleman mukaan KaVa-
laisten omaisuutta. 

Illalla vuorossa oli huimem-
paakin huimempi olympialaji 
- norsupoolo. Keskiviikko-
päivä päättyi iltanuotioon, 
jonne vartiot olivat valmis-
telleet huimia esityksiä. 

Iltapalaksi kaikki saivat 
paistaa herkullisia lettuja. 

Torstaita vietettiin afrikka-
laisissa tunnelmissa. Lämpö-
tila hipoi jälleen helleluke-
mia, eikä pilviä näkynyt 
juuri missään. Ohjelmassa 
oli vuorossa merimerkkejä, 
kordinaattien opettelua, 
vierailua Brunbergin suklaa-
tehtaalle ja kertomusta 
Afrikasta. Myös sudenpennut 
saapuivat leirille innokkaasti 
puolen päivän aikaan, jolloin 
Poukaman melutaso ylitti 
melurajan. 

Iltapäivällä vartiot pääsivät 
harjoittelemaan viestitystä. 
Kuuman viestityksen ohessa 
monet vartiolaiset uskalsivat 
uida meressä pitkänkin 
matkan. Läheinen luoto tar-
josi oivan hyppypaikan 
huimapäisimmille vartio-
laisille. 

Koko päivän vartiolaisten 
keskuudessa liikkui huhu, 
että yön yli kestävälle hai-
kille lähtö tapahtuisi juuri 
torstai-iltana. Kun tieto jul-
kaistiin päivällisen jälkeen, 
olivat monet silti hyvin 
yllättyneitä. Haikilla hyödyn-
nettiin kaikkia leirillä jo 
opeteltuja taitoja. Heti 
lähtötehtävästä oli selviy-
dyttävä viestittämällä. Koor-
dinaattien ja merimerkkien 
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Vartioikäisten osalta matka 
Polku-leirille alkoi bussimat-
kalla kohti Porvoon Partio-
poukamaa 28.7. Yllättäen 
kaikki olivat ajoissa paikalla, 
eikä ketään tarvinnut odo-
tella paikalle. Ehkä tämä 
kertoo siitä, että leiriä oli 
odotettu. Matka sujui hyvin 
aina Porvooseen asti, mutta 
Poukamaa lähestyessä suo-
menkieliset tekstit katosivat, 
ja bussi teki pienen maise-
malenkin… Perille saavuttiin 
kuitenkin lähes aikataulussa, 
ja meitä odotti herkullinen 
hernekeittolounas. 

Lounaan jälkeen 
alkoi leirin raken-
taminen. Pysty-
tett i in teltat, 
rakennettiin ros-
kakoreja, tehtiin 
tiskipaikka, telt-
t a sauna  yms . 
Rakentelun lomassa 
syötiin välipalaa ja 
päivällistä. Ensim-
mäinen ilta päättyi 
iltanuotioon, jossa 
opeteltiin nimiä ”Terve 
kaveri” -leikin avulla. Lopuk-
si leirivartiot pääsivät tutus-
tumaan Baden-Powellin 
elämänvaiheisiin lyhyellä 
metsäradalla. 

Toinen leiripäivä valkeni 
kauniissa ilmassa. Aurinko 
paistoi heti aamusta asti 
täydellä teholla. Päivän 
teemana oli B-P:n syntymä-
paikan mukaan Englanti. 
Vartiot pääsivät opettele-
maan hyödyllisiä solmuja ja 
kilpailemaan ensimmäisessä 
olympialajissa, ramboradas-
sa. Illalla uusia vartiolaisia 
odotti leirikaste. Leiri-
kasteessa kastettavien oli 
pelastettava prinsessa sak-
salaisten sotilaiden 

armoilta. Sak-
salaiset sotilaat olivat 
kaapanneet prinsessan ja 
uhanneet vallata koko Eng-
lannin. Onneksi ystävällinen 
poppamies tarjosi aitoa 
brittien suosimaa teetä, joka 
virkisti ajatukset ja prin-

Polku 28.7. – 3.8.2008  

kuva: Ville 
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sateessa rakeiden kera. 
Vartioon siirtyvät suden-
pennut suunnittelivat kas-
teen, mutta kaatosadetta 
emme osanneet odottaa. Tä-
män takia pääsimmekin 
sitten saunomaan suoraan 
leirikasteen jälkeen. 

Suomustinrautaa väkäs-
teltiin jäälleen sateelta 
suojassa keittokatoksella. 

Pääsimme sahaamaan, veis-
telemään ja naulaamaan. 
Loppujen lopuksi saimme 
kuitenkin aikaan hienoja 
tekeleitä. 

Sunnuntaina aamupäivällä 
satoi jälleen vettä. Kotiin 
lähti 30 iloista sudenpentua, 
mukanaan toinen toistaan 
hienompia leirikokemuksia. 

Terveisin leiriläiset ja Noppe 

Perjantai 
Uusille vartionjohtajille pi-
dettiin vj-kurssi Lempäälän 
Leiripappilassa. Leiri alkoi 
illansuussa, jolloin majoi-
tuimme rauhassa. Sen jäl-
keen Mia piti meille 
oppitunnin koloil loista. 
Opimme uusia asioita mm. 
siitä, minkälainen on hyvä 
vartionjohtaja, minkälaisia 
velvollisuuksia hänellä on... 
Liina- ja Suttu-kokit valmis-
tivat meille sillä aikaa liha-
piirakoita. Kävimme saunas-
sa ja pelasimme pelejä ja 
jutustelimme yömyöhään. 

Lauantai 
Päivä meni hyvin leikkiessä, 
ja taisi olla muutama oppi-
tuntikin, joilla opeteltiin 
kaikkia hyviä asioita vj:nä 
olemisesta, lippukunnasta 
yms. Illalla saunottiin ja 

keskiyöllä mentiin pimeä-
piilosta, joka oli todella 
hauskaa, vaikka moni pel-
käsi ja kiljui aika paljon. 
Ruoka oli mahtavaa. Liinan 
ja Sutun tekemä ruoka oli 
todella maukasta ja apinan-
aivotkin hyviä. :D 

Sunnuntai 
Herätys oli kello 8.30. Sitä 
seurasi lipunnosto. Söimme 
puuroa ja kiisseliä. Pak-
kasimme kamojamme ja 
siivosimme yleisiä tiloja. 
Menimme ulos leikkimään ja 
pelaamaan. Tero piti meille 
oppitunnin riihityksestä ja 
Ida lippukunnan toimin-
nasta. Johtajat testasivat 
rasteilla kurssilla opittuja 
tietoja. Söimme jämät ja 
saimme kurssista todis-
tukset. Kurssilla oli kivaa! 

Kirjoittaneet Linda ja Roosa 

VJ-kurssi 12.–14.9.2008  
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Perjantai 
Lähdimme pyhärille Koipi-
järven risteyksestä. Hetken 
kuluttua lähdimme aloitus-
tehtäväpaikalle. Siellä mei-
dät jaettiin vartioihin. 
Meidän vartiossamme olivat 
Juuso (vj), Jenna (vj), ja 
Samuli. Toisessa vartiossa 
olivat Mikko (vj), Joni (vj), 
Paula ja Yonas. Aloimme 
tehdä aloitustehtävää, joka 
oli ovikello. Ensimmäisenä 
oli valmiina meidän ryhmä, 
sitten toinen vartio ja lop-
pujen lopuksi johtajien var-
tio, johon kuului Leena, 
Suttu ja Tero. Ensimmäinen 
rasti oli Wuotin. Siellä 
rakensimme A-pukin. ”Juni-
ori” (Samuli) ylitti sillä 
virtaavan joen. 

Sen jälkeen kävelimme Kirs-
kaanniemeen. Se oli viimei-
nen rastimme, jolla emme 
tehneet oikein mitään. Sillä 
rastilla meidät ottivat 

vastaan Leena ja Suttu. Kun 
molemmat vartiot olivat 
tulleet, vartiolaiset menivät 
Sutun, Ollin, Villen ja Teron 
johdolla hakkaamaan puita 
illaksi/yöksi. Hakattuamme 
paljon halkoja Leena käski 
Mikon, Jonin, Juuson, 
Yonaksen ja Juniorin mennä 
pystyttämään kymppiteltan. 
Olli ja Ville menivät autta-
maan poikia. Sillä välin me 
Sutun kanssa hakkasimme 
puita. 

Kun olimme kantaneet puut, 
ja pojat olivat pystyttäneet 
teltan ja sytyttäneet kami-
nan, menimme katsomaan, 
mitä muut johtajat oikein 
tekivät. Lassi oli rakentanut 
ihme hökkelin, jota piti 
kutsua nuotioksi. Se oli kyllä 
kerrostalo, jo-
ta emme mei-
nanneet saada 
s y t t y m ä ä n . 
Niinpä johtajat 
käyttivät Sino-
lia avuksi. 
Seuraavaks i 
teimme leipä-
kuppeja ilta-
palaksi. Tai-
kinan tekivät 
Jenna, Juuso ja toisesta 
vartiosta Paula. Johtajien 
taikinan teki Ida-Emilia. 

Pyhäri 31.9. - 2.10.2008 
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kaasti, ja leiriläisiltä tuli 
paljon erilaisia ohjelmia, 
kuten näytelmiä, kilpailuja 
ja tietokilpailuja. Takkailta 
päättyi sisaruspiiriin, johon 
kaikki leiriläiset osallistuivat. 

Sunnuntai 9.3. 
Sunnuntaikin alkoi lipun-
nostolla ja pienellä aamu-
lenkillä. Aamupalan jälkeen 
aloitettiin jo tavaroiden 
pakkaus ja kämppien 
siivous. Kun makuu-
pussit ja reput oli saatu 
kasaan, lähdettiin hiihto-
lenkille. Koko leiri kävi 
kiertämässä Tervajärven 
Kajusaaret. Leirikeskuk-
selle päästyämme leikimme 
makkaratehdasta ja pidim-
me lumiveistoskilpailut. 

Jäljellä oli enää leirikes-
kuksen loppusiivous ja 
palkintojenjako. Lipun-
laskun jälkeen bussi vei 
meidät takaisin Seurikselle 
ja kotiin. 

Kajtsu, Lotta & Mikael 

Heijastinpolku Talvikisa  

1. Janette ja Anssi Tytöt 1.-2. lk. Pojat 1.-2. lk. 

3. Eelis ja Nea 1. Linda 1.Juho 

3. Henna ja Artturi 2. Aino 2. Bruno 

Kämppätarkastukset 3. Liina 3. Mikael 

Tytöt - Tikkaritytöt Tytöt 3.-4. lk. Pojat 3.-4. lk. 

Pojat - Kahden kopla 1. Lotta 1. Samuli 

Lumiveistoskilpailu 2. Janette 2. Niko 

Tian joukkue 3. Henna 3. Sami 

Sonjan joukkue   
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Perjantai 7.3. 
Perjantai-iltana 52 innokasta 
sudenpentua ahtautu i 
varusteineen ja suksineet 
linja-autoon seurakuntatalon 
pihassa. Matka Tervajärven 
leirikeskukselle alkoi onneksi 
talvisessa säässä. Perille 
päästyä ol i  vuorossa 
majoittautuminen tupiin.  
Kun huoneet oli valittu ja 
tavarat viety paikalleen, 
Kajtsu piti leirin avauksen, 
jossa hän muistutti Suden-
pentujen tunnuksesta ja 
laista ja toivoi, että leiriläiset 
käyttäyty is ivät  n i iden 
mukaisesti leirin aikana. 
Ennen iltapalaa päästiin 
harjoittelemaan ensiapu-
taitoja, kun eräs Karhun-
poika sai reiän poskeensa. 
Muutaman tikin jälkeen Kar-
hunpoika palasi taas leirille. 

I l tapalan jä lkeen ol i 
vuorossa heijastinpolku, 
jossa kuljettiin pareittain 
metsässä ol lut re i t t i 
taskulampun valossa ja 
vastailtiin  matkan varrella 
olleisiin kysymyksiin. Päivän 
päätteeksi Tintsi veti 
mallikkaasti iltanuotion ja -
hartauden. 

Lauantai 8.3. 
Aamu alkoi lipunnostolla ja 
pienel lä aamulenki l lä. 
Aamupalan jälkeen oli aikaa 
kämppien siivoukseen ja 
tarkastuksille. Päivän vähän 
lämmetessä menimme ulos 
hiihtämään ja laskemaan 
mäkeä. Hiihdimme porukalla 
talvikilpailun ladun kuntoon 
iltapäivää varten. Kuten 
tavallista,   jälleen käytiin 
syömässä, minkä jälkeen 
alkoi talvikilpailu. Tämän 
vuoden lajit: pulkkahiihto, 
lumikenkäkävely, mäenlasku 
liukurilla, hiihto sekä 
mäenlasku suksilla. Jälleen 
tankattiin lisää energiaa, 
jotta jaksettiisiin tehdä 
vaihesuorituksia. Uusina 
taitoina opitti in mm. 
ensiapua, pelastusköyden 
heittoa sekä kirveen, sahan 
ja puukon käyttöä. Lisäksi 
askar re l t i i n  ruoka i l u -
välinepussit, jotka pääsevät 
käyttöön KyKin 30v juhla-
leirillä. 

Takkaillan ohjelmien suun-
nittelun lomassa halukkaat 
kävivät testaamassa Ter-
viksen saunan. Leirin isoset 
vetivät takkaillan mallik-

Sudenpentujen talvileiri 
Terviksellä 7.-9.3.2008  
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Mikko ja Joni hakivat kepit, 
joiden päässä me sitten 
paistoimme leipäkupit. 
Leipäkuppeihin laitoimme 
jauhelihaa, tonnikalla ja 
jotain ihme kastiketta. Kun 
kaikki olivat syöneet, me-
nimme nukkumaan. Me var-
tiolaiset nukkuimme kymp-
piteltassa ja pidimme kipinä-
vuorot. Johtajat nukkuivat 
laavussa, jota he korjasivat 
yhden aikaan yöllä. 

Lauantai 
Heräsimme joskus kahdek-
san aikaan. Söimme aamu-
puuroa ja kiisseliä. Sen jäl-
keen purimme kymppiteltan. 
Meidän vartioomme liittyi 
silloin Hanna. Lähdimme 
kävelemään kohti ykkös-
rastia. Ensimmäinen rasti oli 
EA-rasti. Se oli 
Tuutiman kor-
sulla. Siellä 
meitä olivat 
vastassa Ida ja 
Kalle. Siellä Ida 
oli lyönyt kirveellä jalkaansa 
(leikisti). Sieltä suunnis-
timme seuraavaan paikkaan. 

Rastilla olivat Lassi, Ida ja 
Kalle, jotka istuivat autossa. 
Tällä rastilla Lassi vain 
katsoi, menikö suunta 
oikein. Otimme suunnan 
ruokarastille. 

Noin puolessa välissä Olli 
soitti Juusolle ja sanoi, että 
ruokarastin paikkaa oli 
vahdettu, koska alku-
peräiseen paikkaan ei pääs-
syt autolla. Ruokarastille 
tulimme hepokatin suon 
läpi :) Ruo-
kana o l i 
pussipastaa. 
Meidän ruu-
assa oli sin-
olia :) Sen 
jälkeen me suunnistimme 
Vähäriutan laavulle. Siellä 
meidät ottivat vastaan Olli, 
Ville L. Ja Tero. Kyseisellä 
rastilla teimme erilaisia 
nuotioita ja viritelmän, joka 
laukaisi kävyn polttamalla 
narun poikki. Rastilla 
saimme kannettavaksemme 
halkoja. Kävelimme hal-
kojen kanssa polun ja tien 
risteykseen, jossa oli seu-
raava rastimme. Tällä 
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rastilla olivat vastassa Leena 
ja Suttu. Teimme jonon 
solmuja ja saimme rastilta 
omenan ja Paussi-keksin 
mukaan. Seuraavaksi käve-
limme yöpymisrastille, joka 
oli Vähäkausjärvellä. Siellä 
meidät ottivat vastaan Ida 
ja Lassi. He olivat tehneet 
sinne jo nuotion :) Kun 
kaikki olivat tulleet, teimme 
perunoista jotain ja loimu-
timme lohta. Iltanuotiolla oli 
esityksiä. Tässä välissä 
Paula poistui autolla jonne-
kin, minne lie. Ennen nukku-
maanmenoa myös Wuoti 
lähti kotiin. Yö meni kaikilla 
todennäköisesti  hyvin, 
lukuunottamatta sitä, kun 
Juuso puhui unissaan kumi-
saappaista ja Tero jostain 
kromivanteista :) 

Sunnuntai 
Heräsimme noin klo 8.15. 
Minut kaksi nimeltämainit-
sematonta henkilöä (Leena 
ja Suttu) herätti kutitta-
malla ja hyppimällä päälle 
(?). Kun olimme syöneet 

aamupuuroa ja kiisseliä sekä 
pakanneet tavarat, lähdim-
me rastille yksi. Matkalla oli 
kysymyksiä liittyen Harry 
Potteriin. Onneksi Juuso tiesi 
vastauksia :) Ykkösrastilla 
vastassa olivat Tero ja 
Suttu. Tällä rastilla tutkim-
me eläinten jälkiä ja 
jätöksiä :) Lähdettyämme 
(Suttu ja Tero seurasivat) 
menimme Tervajärvelle, 
jossa teimme ruuan ja 
Juniori joutui tiskaamaan 
trangian ja viemään suda-
reiden roskat sekä lakaise-
maan lattiat (?). Ruokana 
meil lä oli nakkipataa 
makkaralla :) Syötyämme 
olimme mukana sudarien 
lipunlaskussa, leikimme pari 
leikkiä ja lähdimme kotiin. 
Leiri oli ihan kiva :) Retkellä 
siis olivat mukana johtajista 
Leena, Ida, Lassi, Wuoti, 
Suttu, Tero, Olli, Ville L. Ja 
Kalle. Vartiolaisista paikan 
päällä olivat Mikko, Joni, 
Juuso, Jenna, Hanna, Paula, 
Yonas ja Juniori/Samuli :) 

Jenna Laurikainen 
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Kotitekoinen tervahauta 
Kokoa tervahauta näin: 

1. Kaiva ensin maahan käytävä, jonka alapäässä on 
keräyspiste ja yläpäässä leveä monttu. Montun 
pohjalle tulee kupera metallilevy, jonka pohjalta 
terva valuu metallista juoksuputkea pitkin 
keräyspisteeseen. 

2. Pilko tervakset sopiviksi palasiksi ja aseta ne levylle 
kerroksittain. 

3. Kokoa sammalesta ja sahanpurusta tervaksien päälle 
kerros. 

4. Sytytä tervahauta. Huolehdi sahanpurun määrää 
säätelemällä, että keko palaa kytemällä. 

V ja O 

Mitäs tehtäis?  
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Sanalla terva tarkoitetaan  
kovassa kuumuudessa män-
nystä muodostunutta tum-
maa ja tahmeaa öljyä. 
Koivun kaarnasta valmis-
tettua tervaa kutsutaan 
tökötiksi. Tervaa on perintei-
sesti käytetty köysien ja 
puuesineiden, kuten venei-
den ja pärekattojen, kylläs-
tämiseen. Se tukkii puun 
huokoset ja estää veden 
pääsyn puuhun, minkä 
lisäksi siinä on mikrobeja 
tuhoavia aineita. Sekoitta-
malla tervaa pellavaöljy-
vernissaan saadan terva-
maalia. Tervamaali on rus-
keaa, mutta siihen voidaan 
halutessa sekoittaa erilaisia 
väripigmenttejä. Tököttiä on 
käytetty mm. Voiteluainei-
den raaka-aineena. 

Terva on ollut tärkeä aine  
suomalaisessa kansanparan-
nuksessa. Sitä on käytetty 
erityisesti ihosairauksien 
hoitoon. Myös erilaisia haa-
voja, ruhjeita ja amputoi-
tujen raajojen tynkiä on ter-
vattu tulehduksien estämi-
seksi. Lisäksi tervaa on käy-
tetty täiden hävittämiseen ja 
saippuan raikastamiseen. 
Tervalla on todistettu olevan 

ihon hilseilyä ja psoriasista 
hoitava vaikutus, ja sitä 
käytetään edelleen monissa 
shampoissa. 

Perinteisesti terva valmistet-
tiin suurissa tervahaudoissa. 
Tervahauta on suppilomai-
nen kuoppa, jossa tervan-
valmistuksessa käytettävää 
mäntyä poltetaan maaker-
roksen alla niin, että tarjolla 
on vain vähän happea. Näin 
pihka ei syty palamaan, 
vaan muodostaa tervaa ja 
valuu haudan pohjalle. 
Keräysastia on joko sijoi-
tettu tervahaudan pohjalle 
tai haudan pohjalta lähtevän 
rännin päähän, kuten tämän 
lehden ohjeessa. Haudan 
polttaminen kesti noin vii-
kon, ja kuutiometristä 
tervaspuuta saatiin noin 30 
litraa tervaa. 

Tervaspuut kuorittiin niin 
korkealta kuin yletyttiin jät-
täen vain ohut kaistale kuor-
ta pohjoispuolelle pitämään 
puut hengissä. Tämä pihka-
uttaa puun ja parantaa ter-
vansaantia. Kuoritun puun 
annettiin seisoa muutaman 
vuoden ajan, minkä jälkeen 
jäljelle jätetty kuori pois-

Jälkiviisaus 
Asiaa tervasta 
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Sain suruviestin.  Taiston 
kamppailu sairautta vastaan 
oli päättynyt. 

”Meirän Taisto”, niin kuin 
vaimonsa Tuula hänestä 
puhuessaan osuvasti käyt-
tää, oli aina valmiina tosi 
partiolaisen lailla, kun tarvit-
simme kuljettajaa Lapin 
matkoille. Näitä reissuja 
ehtikin kertyä pääsiäisen 
johtajahuollot ja kesävael-
lukset yhteen laskien noin 
25-30 ”meirän Taiston” 
ajamana. Vaikka autot eivät 
aina olleetkaan viiden tähd-
en busseja, niin siitä huoli-
matta matkat ovat olleet 
sitäkin ikimuistoisempia, 
kiitos Taiston rauhalli-
suuden. Pienten ongelmi-
enkin edessä ammatti-
kuljettajan suhtautuminen 
ti lanteisi in ja meihin 
matkustajiin on ollut ihail-
tavaa. Taisto oli kaikkien 
KAVERI. Alkuaikoina tupa-
kanpolton lopetuskaan ei 
saanut Taistoa hermos-
tumaan. Matkoilla ehdittiin 
puhua niin syvällisiä kuin 
huumorillakin höystettyjä 
juttuja. 

 

Minun ja Taiston viimeiseksi 
Lapin matkaksi jäi vuoden 
2007 kevätvaellus, jonka 
vietimme Muddusjärven saa-
ressa saunoen ja retkiherk-
kuja syöden. Vielä silloin-
kaan Taisto ei antanut 
periksi vaan ajeli noin 1/3 
reissusta. Monet pääsiäiset 
lähdimme yön selkään kohti 
pohjoista Taiston turval-
lisessa kyydissä. Juttu-
kaverit vaihtuivat väsyt-
tyään mutta ”meirän Taisto” 
pisti usvaa putkeen koko 
yön. WIP-porukassa istuttiin 
monet höpönuotiot ja 
loimuttelimme lohta. 

Nyt Taiston paikka on tyhjä 
eikä sitä kukaan pysty täyt-
tämään. Taiston antama esi-
merkki, tehdä talkoita par-
tiohengessä on asia, josta 
kaikki voimme ottaa mallia. 

Kiitos Taisto! 

Niin hienoja muistoja 
pyyteettömästi jättänyttä 
kaveria ilolla muistaen ja 
kaivaten.  

Partiolippukunta Kyynärön 
Kiertäjät 

Asko Siivola 

IM MEMORIAM 
Taisto Gröhn  
14.5.1943-31.8.2008 
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Partion sivuvaikutuksia 
 

S ain tänä syksynä harteilleni Kiertäjäkansan 
päätoimittajan viran. Niinpä elämääni on kuulunut 
entistä enemmän partiotoimintaa. Partio on siitä 
erikoinen harrastus, että esimerkiksi jääkiekkoa ei 
voi juuri pelata kaukalon ulkopuolella, mutta partio 
kulkee mukana  
 

Partiolaisena olemista on yksinkertaisesti jo 
partioihanteiden toteuttaminen. Kukapa ei ainakin 
toisinaan olisi uskollinen ja luotettava? Huvittavinta 
on kuitenkin, kun huomaa partion vaikutuksen 
omaan ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä. 
 

Minuun on tarttunut partioleireiltä erinäisiä tapoja. 
Pyyhin esimerkiksi jatkuvasti koulussa käsiäni 
housuihin huomaamatta lainkaan, ettei jalassani ole 
kulahtaneet verkkarit vaan vaaleat farkut. Samoin 
saatan pitää taskussani samaa nenäliinaa parikin 
päivää muistamatta, etten ole metsässä, jossa uusia 
ei saa joka paikasta.  
 

Nämä sivuvaikutukset eivät ehkä ole kovin 
toivottavia, mutta on partiolaisuudesta hyötyäkin. 
Olen esimerkiksi huomannut yhä uudestaan sen, 
että oikeasti sää on huono todella harvoin. 
Tihkusade tai harmaa poutasää eivät ole hyviä syitä 
jäädä koko päiväksi neljän seinän sisään. Partiossa 
olen oppinut, että pitkospuiden kävely myöhään 
syksyllä ei ole ensisijaisesti liukasta ja ankeaa, vaan 
piristävää ja hauskaa. 
 

Partiolainen ei lakkaa olemasta partiolainen 
joululomallakaan, vaikka lauma- ja koloillat hetkeksi 
keskeytyvätkin. Haluaisin, että muistaisitte tämän ja 
nauttisitte toivottavasti lumisesta joulunajasta täysin 
siemauksin. Ensi vuonna taas tavataan! 
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tettiin ja puiden annettiin 
pihkautua vielä vuosi. Sitten 
puut kaadettiin, halottiin ja 
kuivattiin, minkä jälkeen ne 
olivat valmiita hautaan 
ladottaviksi. 

Terva oli 1500-luvun lopulta 
lähtien Suomen tärkein 
vientituote. Sitä ostettiin 
pääasiassa puulaivojen 
tervaamiseen.  Tervanpoltto 
lisääntyi huomattavasti 
1700-luvulla, mutta väheni 
puulaivojen harvinaistuessa 
1800-luvun loppupuolella ja 
loppui 1930-luvulle tulta-
essa. Nykyään tervanpolttoa 

voi paitsi kokeilla itse, niin 
myös nähdä maaseudulla 
erilaisissa perinnetapahtu-
missa. Tervaa voidaan hau-
dan lisäksi valmistaa myös 
suljetussa astiassa, kuten 
metallitynnyrissä. Raaka-
aineena käytettävät pihkai-
set männynkappaleet eli 
tervakset ladotaan palamat-
tomaan astiaan. Astia sulje-
taan, ja sitä aletaan lämmit-
tää esimerkiksi nuotiolla. 
Muodostuva terva valuu 
astian pohjalle, josta se 
voidaan ottaa talteen. 

Lassi 

Zorro 

Aikaa on kulunut taas ja 
paljon on vettä virrannut 
Kuokkalan koskessa. Mitä 
lippukunnassa on tapah-
tunut? Ainakin jotain 
mainittavaa… 

Lippukunta on viettänyt 
koko vuoden 30-vuotis-
juhlaa. Kesäleiriä vietettiin 
Porvoossa Partiopouka-
massa. Sieltä kuului huhua 
että vaeltajapojat Kalle ja 
Jaakko ovat kunnostau-
tuneet saunan lämmityk-
sessä, ainakin osittain. 
Jossain vaiheessa saunassa 
oli ollut liikaakin lämpöä, 

joten pojat ”tekivät” teltta-
saunaan pienen tuuletus-
aukon. Saatiin vaeltajille 
sammutuskokemustakin siis 
leirillä. 

Jo on maailma mennyt kum-
malliseksi. Tappinen on 
muuttanut Turkuun!?!. Tari-
nan mukaan Turussa pitäisi 
asua yli 25 vuotta ennen 
kuin voi sanoa itseään 
turkulaiseksi. Eli vielä on 
toivoa. 

Syksyn aikana on telkkarista 
tullut taas uusia ohjelmia. 
Niistä ainakin yhdessä ovat 
lippukunnan värit edus-
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tettuna. Jokilan Elias on 
fiksumpi kuin koululainen. Ja 
selvästi. Toisaalta Elkulla 
näytti olevan kuuloke kor-
vassa, joten miten on 
lunttauksen kanssa… 

Sudenpentuosasto on myös 
uudistunut johtajien osalta. 
Muutamat johtajat siirtyivät 
ansaituille eläkepäiville, tai 
ainakin vuorotteluvapaalle. 
Kiitos tekemästänne työstä. 
Ja tervetuloa takaisin. Sa-
malla saimme uusia johtajia 
sekä paluun sudenpentu-
johtajaksi tehneen Länsirin-
teen Paulan. Hienoa että 
saamme lisää näkemystä ja 
kokemusta sekä uusia hyviä 
partiokavereita. 

Myös on juhliakin järjes-
tetty. Uusitalon Maria meni 
naimisiin ja uusi sukunimi 
on Mamia. Samoin Halisevan 
Jarkko on mennyt naimisiin 

alkusyksystä. Paljon onnea 
Zorroltakin! 

Aiemmin naimisiin menneet 
Solan Miska ja Anne-Riitta 
viettivät myös häänsä 
elokuussa. Samoin tekivät 
Siivola Anni ja Tapsa. Lisäksi 
Kivistön Jenni on saanut 
pojan. Onnea myös kaikille 
heille. 

Halttusen Jenniä on nähty 
Sääksjärven raitilla tumma-
hiuksisen pojan kanssa. 
Zorro seuraa tilannetta. 

Kaikkea on tapahtunut, ja 
osan tähän kirjasin. Mitä 
joulu tuo tullessaan? Saa 
nähdä. Jos ikkunan alla on 
jalanjäljet, ne voivat olla 
joko tontun tai sitten ne 
ovat Zorron. Olkaa kilttejä. 
Vaikka luulet että Zorro ei 
asiasta kuule, niin väärässä 
olet. 

kuva: Topi 
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