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Kevät on jo pitkällä ja kesä 
saapuu pian. Moni l la 
lippukuntalaisilla on sel-
keästi ollut kevättä rinnassa. 
Esimerkiksi Suttu ja Lau-
rikaisen Ville on nähty 
yhdessä lenkillä. Zorro ei 
tosin tiedä oliko kyseessä 
aito lenkkeily, vai oliko 
taustalla jotakin muuta. 
Tilannetta tarkkaillaan. 
Paraatissa Leenan huomio 
tuntui kiinnittyvän johonkin 
a i v an  muuhun  ku i n 
marss imiseen.  O l ihan 
marssia vastaanottamassa 
Hämeenlinnan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Iisakki Kiemunki. 

Myös johtajahuollolla oli 
ihmisillä kevättä rinnassa. 
Mia käpertyi molemmilla 
bu s s ima tko i l l a  N i kon 
kainaloon takapenkille. 
Söpöä. Lisäksi Halttusen 
Tommi sai kokea tyttöjen 
huomiota esimerkiksi kau-
niiden kampausten mer-
keissä. Eikä pidä unohtaa 

rinteessä nähtyä söpöä 92- 
vuonna syntynyttä poikaa, 
joka lähes vei Sutun, Jennin 
ja Jennan sydämet. 

Johtajahuollolla tapahtui 
myös monenlaista muuta 
kummallista. Anu, Linda V. 
ja Tommi kävivät usein 
ka tse l emassa  poro ja . 
Hieman epäilyttävää. Lisäksi 
Roosalla oli aina tapana 
kommentoida kummallisten 
lausahdusten jä lkeen: 
”Kaikki muutkin tekee niin.” 
Onkohan Roosalla ollenkaan 
omia mielipiteitä? Soiviossa 
tarkkasilmäiset ja -korvaiset 
saattoivat myös nähdä 
oudon ilmestyksen: järven 
jäällä oli lenkillä bikineihin 
sonnustautuneita tyttösiä. 

Pian koittaa kesä ja 
kesäleirit. Kannattaa miettiä 
tarkkaan mitä tekee, sillä 
Zorro näkee ja etenkin 
kuulee kaiken. Hyvää kesää! 

Zorro 

Zorro 
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Yhdessä tekemällä 
onnistuu 

 

T ätä kirjoittaessani minulla on työn alla valtava 
määrä teiltä saamiani lehtijuttuja ja kuvia. Taas kerran sen 
huomaa: Kun jokainen tekee pienen osan, saadaan aikaan 
jotain todella suurta. Kuten näette, tässä lehdessä on paljon 
sivuja. Suuri kiitos kaikille! 
 
Partio opettaa yhdessä tekemistä. Tämä tavoite on kirjattu 
ohjelmauudistukseenkin eri muodoissa ainoana tavoitteena 
jokaisen uuden ikäkauden kohdalle. Tänä keväänä 
työhakemuksia kirjoittaessani en unohtanut mainita 
partiotoimintaa omien itsekehujeni vakuudeksi. Partiossa jos 
jossain ryhmätyöskentelyä ja sosiaalisia taitoja oppii. 
Jatkuvasti joutuu olemaan tekemisissä erilaisten ihmisten 
kanssa ja tekemään kompromisseja siitä, mihin lähdetään 
retkelle tai kuka suostuu ottamaan leiriohjelman 
vastuulleen. 
 
Tässä lehdessä halusin nostaa esille paperinkeräyksen, 
koska se on lippukuntamme merkittävä tulonlähde. Lisäksi 
se on erinomainen esimerkki porukan voimasta. Jos keräys 
kestää neljä tuntia, kun mukana on kolmekymmentä 
ihmistä, niin nopeasti laskettuna sama työmäärä veisi 
yhdeltä ihmiseltä viisi päivää ilman taukoja. 
 
Näin kesän kynnyksellä kannattaa muistaa joukon voima. 
Vaikkei virallista toimintaa juuri kesällä olekaan, voi porukan 
silti kutsua kokoon vaikkapa rakentamaan tässä lehdessä 
esitetyn ilmatyynyaluksen. Suurin projekteihin harvoin 
tarttuu itsekseen, ja porukassa kaikki on paljon 
hauskempaakin. 
 
 Aurinkoista kesää kaikille! 
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nidotaan kuvan mukaan 
vaneriin niin, että se 
muodostaa melkein ilma-
tiiviin pussin vanerin toiselle 
puolelle jättäen vanerin 
toisen puolen paljaaksi. 
Liitoksen ilmatiiviyttä voi 
vielä parantaa vaikka 
ilmastointiteipillä. Tämän 
jälkeen yli  jääneestä 
vanerista leikataan pieni 
puinen ympyrä, joka 
ruuvataan muovisen pussin 
läpi kiinni runkopalaan. Näin 
muodostuu kuvassa näkyvä 
donitsin puolikasta muistut-
tava rakenne. Lopuksi vielä 
puhkaistaan donitsin kylkiin 
kuvan mukaisesti pyöreitä 

reikiä. Mikäli tarpeen, myös 
reikien reunojen vahvis-
taminen onnistuu ilmastoin-
titeipillä. 

Nyt kun kiinnität puhaltimesi 
sille tarkoitettuun reikään ja 
kytket sen päälle, virtaa 
ilma ensin pussiin, täyttäen 
sen ja sitten sisäreikien 
kautta ulos. Ulos työntyvä 
ilma virtaa edelleen pussin 
ali, nostaen koko aluksen 
leijumaan ilmavirran päälle. 
Tehokas puhaltava imuri 
riittää luultavasti sisä-
käyttöön ja lehtipuhaltimella 
saadaan alus toimimaan 
myös tasaisella asfaltilla. 
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Ilmatyynyaluksen tekee 
mielenkiintoiseksi sen kyky 
liikkua leijumalla niin veden 
kuin maankin päällä. Tällä 
ohjeella pystyt rakentamaan 
itsellesi vastaavan laitteen. 
Oikeiden ilmatyynyalusten 
suorituskykyyn Kiertäjä-
kansan malli ei valitettavasti 
yllä, mutta hupia siitäkin 
irtoaa. 

Tarvittavat varusteet: 
• Puulevy, esimerkiksi 

paksu vaneri 
• Ilmatiivis pussi, esi-

merkiksi pressu tai 

rakennusmuovi 
• Puhallin (lehtipuhallin 

tai imuri) 
• Saha, puukko, nitoja, 

ruuveja ja väännin 
sekä ilmastointiteippiä 

 
Ilmatyynyaluksen runkona 
toimii puulevy, esimerkiksi 
paksu vaner i .  A lo i ta 
sahaamalla levystä niin iso 
ympyrä, että mahdut levylle 
puhaltimesi kanssa. Sahaa 
sitten vaneriin kuvan 
mukaisesti reikä, johon voit 
kiinnittää tiiviisti puhal-
timesi. Seuraavaksi muovi 

Mitäs tehtäis? 
Ilmatyynyalus 
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K a k s i 
kertaa vuodessa huhuil-

laan talkooväkeä KyKin 
paperinkeräykseen montaa 
eri reittiä: partiolaisten 
mukana kotiin lähetettävillä 
lappusilla, sähköpostilla, 
KyKin kotisivujen ilmoituk-
sella ja puhelinsoitoilla. 
Mistä on kyse? 

Paperinkeräyksillä on pitkät 
perinteet Kyynärön Kiertä-
jien toiminnassa, paperia on 
kerätty jo 1980-luvulla. 
Paperinkeräyksiä on järjes-
tetty pääsääntöisesti kaksi 
kertaa vuodoessa. KyKin 
paper inke räys ta l ko i ssa 
partiolaiset huoltajineen 
kuljettavat Sääksjärven 
ympäristön pientaloalueilta 
keräyspaperia ja -pahvia 

keräyskonteille. Paperin-
keräys Oy on tuonut tyhjät 
kontit keräystä varten 
Sääksjärvelle, viime aikoina 
sijoituspaikka on ollut Siwan 
vieressä oleva urheilukenttä. 
Keräyksen jälkeen Paperin-
keräys  Oy ku l je t taa 
kontteihin pakatun keräys-
paperin jatkokäsittelyyn, 
mistä se menee uusio-
paperin raaka-aineeksi. 

Paper inkeräysta lko iden 
lähtökohtana on toisille 
avuksi oleminen - sekä 
Sääksjärven ympäristön 
asukkaille, että myös lippu-
kunnal le .  Auto i leva l le 
hyväkuntoiselle keräys-
alueen asukkaalle KyKin 
keräys on pieni mutta 
mukava helpotus. Sen sijaan 
autottomille ja erityisesti 
monille alueella asuville jo 
huonokuntoisille vanhuksille 
keräys on suuri apu—monille 
heistä keräyspaperin toimit-
taminen keräyspisteisiin 
omin voimin on hyvin 
hankalaa, ellei peräti 
mahdotonta. 

Lippukunta saa myös 
t a l o u d e l l i s t a  h y ö t y ä 
keräystalkoista, koska 
Paperinkeräys Oy maksaa 
l ippukunnal le  keräys-

Paperinkeräys – mikä ja miksi 



6 
kontteihin kootusta pape-
rista. Tyypillisesti paperia ja 
kartonkia on saatu kerättyä 
20-25 tonnia, mikä tuottaa 
rahaa noin 450–550 euroa. 
Esimerkiksi viime syksyn 
keräyksessä paperia kertyi 
25,86 tonnia, mistä saatiin 
rahaa 584,43 euroa, 
vastaavasti tämän kevään 
keräyksessä saatiin 20,58 
tonnia paperia ja 465,11 
euroa. Tämä noin 500 euroa 
kattaa hieman yli puolet 
sudenpentujen viikonloppu-
leirin kokonaiskustannuk-
sista, tai hieman enemmän 
kuin varioikäisten ja 
vaeltajien talvileirin tai 
pyhäinpäivänvael luksen 
kulut. 

Jo ennen varsinaista 
keräyspäivää tarvitaan 
talkooväkeä jakamaan 
paperinkeräysilmoitukset 
keräysalueen talouksien 
post i laat ikoihin. Tämä 
tehdään keräystä edeltävällä 
viikolla. Keräyspäivänä töitä 
paiski i  kaksi  ryhmää 
talkooväkeä. Paketti- tai 
kuorma-autoilla tai henkilö-
autolla peräkärryn kanssa 
kuljetetaan keräysalueelta 
konteille asukkaiden tien-
varteen jättämiä paperi-
kasoja. Yleensä autossa on 
kuljettajalla vähintään yksi 
apulainen, joka hyvin usein 

on partiolainen. 

Keräyksen sujumisen kan-
nalta aivan yhtä tärkeä 
porukka on kontei l la 
työskentelevät. Kun keräys-
kontteja on kaksi ja 
liikkeellä olevia autoja 
noin kymmenen, muodostuu 
paper ikuormien s i i r to 
autoista ja peräkärrystä 
kon t t e i h i n  t o im innan 
pullonkaulaksi, ellei purku 
suju r ipeäst i .  Ni inpä 
konteille tarvitaan porukkaa, 
jonka tehtävänä on auttaa 
autoilevia paperinkerääjiä 
kuormien tyhjentämisessä. 

Konttien pakkauksessa on 
muutakin huolehdittavaa. 
Muovi paperimassan seassa 
haittaa paperinvalmistusta 
merk i t täväs t i .  N i i npä 
paperinippujen sitomiseen 
käytetyt muovinarut tai 
muovipussit pitää poistaa 
keräyskuormasta. Puhtaasta 
pape r i s t a  makse t aan 
parempi hinta kuin paperin 
ja pahvin sekoituksesta. Sen 
takia kaikki pahvi kerätään 
toisen kontin etuosaan, 
erilleen arvokkaammasta 
paperista, joten sen kontin 
osalta myös kuorman 
oikeanlaisesta kasaamisesta 
on huolehdittava. 

Vanhempainyhdistys tekee 
jo ennen keräysilmoitusten 
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VJN:än leffailta 
Vjn:än kevään päätti leffailta 
9.5. Kokoonnuimme katso-
maan elokuvaa ja syömään 
herkkuja. Elokuvan valinta 
kesti hetken, sillä tarjolla oli 
monenmoisia vaihtoehtoja. 
Lopulta päädyimme katso-
maan  r i emas tu t tavaa 
komediaa nimeltä Mr. Bean 
lomailee. Vartionjohtajat 
p ä ä s i v ä t  a r v i o i m a a n 
elokuvaa.  

Tässä kommenttien parhaat 
palat: 

Ennakko-odotukset 
elokuvasta: 
”Odotan, että se on kiva.” 

”Se menee Ranskaan ja on 
kiva.” 

”Olen nähnyt aiemminkin ja 
tiedän, että se on hyvä.” 

Juoni lyhyesti: 
Mr. Bean voittaa matkan 
Cannesiin. Matkalla sattuu 
Mr. Beanin tapaan kaiken-
laista tavaroiden hukkaa-
misesta viehättävän naisen 
tapaamiseen. Lopussa Mr. 
Beanin videopäiväkirja pää-
tyy Cannesin elokuvaf-
estivaaleille. 

 

 

Kommentit elokuvan 
jälkeen: 
”Oli hyvä.” 

”Elokuva oli humoristinen, 
mutta juoni välillä vähän 
surullinen.” 

”Paras kohta oli loppu-
musiikki.” 

”Elokuva oli hauska ja juoni 
selkeä.” 

”Oli ihan hyvä. Olisi pitänyt 
olla enemmän huumoria.” 

Vjn arvosteli elokuvan 
kolmella tähdellä (***) ja 
suosittelee sitä kaikille, 
erityisesti Elkulle. 

Paikalla leffaillassa olivat: 
Leena, Jenna, Anu, Mikko, 
Juuso, Joni, Miikka, Juhani 
ja Henri. 

-sampo- 
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väkseen. Se pysähtyi het-
keksi ja jäi liihottelemaan 
paikalleen. Hetken päästä se 
syöksyi veteen ja sukelsi. 
Sitten se tuli pintaan muka-
naan iso kala, oikein kunnon 
vonkale. Sen jälkeen se 
meni johonkin syömään 
kalan. Naurulokkeja näkyi 
vastarannalla monta sataa. 
Jostain kuului pajulinnun, 
peipon, talitintin, sepel-
kyyhkyn, ruokokerttusen ja 
tiltaltin laulua. Harakka ään-
teli jossakin. Välillä joku 
naurulokki rääkäisi. 

Lintujen lisäksi näimme 
myös kasveja. Yhdessä ojas-
sa näkyi rentukoita. Rentu-
koita oli myös pellolla. 
Pellolla kasvoi myös lesken-
lehtiä sekä voikukkia. Jotkut 
voikukista olivat jo siemen-
tämisvaiheessa ja ne olivat 
muuttuneet valkoisiksi pum-
pulipalloiksi. 

Retki onnistui erinomaisesti 
ja kaikki toivottivat toisilleen 
hyvää kesää. 

  Sarianna Kurkinen 

Partiokesä 2009 
Viikoilla 30-31 suomalaisissa 
metsissä on jopa 10 000 
partiolaista, sillä silloin jär-
jestetään yhteensä seitse-
män piiri- ja alueleiriä. Suo-
men Partiolaiset järjestää 
samaan aikaan neljä kan-
sainvälistä leirimatkaa Bri-
tanniaan, Senegaliin, Kan-
nakselle ja Islantiin – ja toki 
lippukunnat pitävät omia 
leirejään. Kaikkiaan kesällä 
2009 leireilee noin 26 000 
suomalaista partiolaista. 

Leireillä kokeillaan partio-
ohjelman eri osia käytän-
nössä: harjoitellaan eri tai-
toja, ollaan luonnossa, 
toimitaan yhdessä pienryh-
missä ja tutustutaan eri-
laisiin ihmisiin. Viikon aikana 
koetaan monia elämyksiä ja 

usein leireillä muodostuu 
ystävyyssuhteita, jotka 
kestävät läpi elämän. 

Väiski-leirin suojelija, vuori-
kiipeilijä Veikka Gustafsson, 
pitää leiri-elämää tärkeänä. 

- Partio on niin tärkeää, että 
sen tulisi olla pakollista kai-
kille. Partiossa opitaan hyviä 
taitoja ja ylläpidetään arvo-
kasta luontosuhdetta. 
Kaupungistumisen myötä 
ihmisten luontokäsitys on 
heikentynyt. Luonto opettaa 
pärjäämään, sillä koskaan ei 
voi tietää milloin tulee hetki, 
kun ei olekaan sähköä tai 
vettä. Se on hankala paikka, 
mieluummin osaa toimia 
kuin olisi tilanteessa täysin 
k ä d e t ön ,  G u s t a f s s o n 
painottaa. 
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jakoa valmisteluja keräystä 
varten. Konttien sijoitus-
paikan käyttölupa keräys-
päiväksi  varmistetaan 
alueen omistaja l ta - 
urheilukentän tapauksessa 
Lempäälän kunnalta. Kontit 
t i lataan Paperinkeräys 
Oy:stä, ja paperinkerä-
yksestä kertovat ilmoitus-
laput painatetaan Toiprint 
Oy:ssä. Tärkeä tehtävä on 
v a r m i s t a a  s e ,  e t t ä 
talkooväkeä saadaan tar-
peeks i  mukaan, n i in 
ilmoitusten jakajia kuin sekä 
autollisia että autottomia 
paperinkerääjiä varsinaiseksi 
keräyspäiväksi. 

Paperinkeräystalkoihin osal-
listuminen on hyvä tilaisuus 
pienimmillekin partiolaisille 
päästä oppimaan, kuinka 
porukalla tehden saadaan 
isokin urakka valmiiksi. Par-

tiolaisten huoltajat puoles-
taan saavat mahdollisuuden 
touhuta  keräyspä ivän 
yhdessä partiolaistensa, 
näiden partiokavereiden ja 
muiden partiolaisten van-
hempien kanssa Sääks-
järven ympäristön asuk-
kaiden ja partiolippukunnan 
hyväksi. Sudenpentukin 
pystyy olemaan avuksi 
keräyksessä, eikä se haittaa, 
vaikka pienimmiltä puhti 
välillä loppuukin ennen kun 
keräys saadaan valmiiksi. 
Vartioikäisillä on jo hyvin 
tärkeä rooli paperinkeräyk-
sen sujumisen kannalta sekä 
kuormien purkajina konteilla 
että autokuskien apulaisina. 
Vaeltajia ja partiolaisten 
huoltajia keräyksissä työs-
kentelee sekä konteilla, 
apulaisina autoilla että 
autokuskeina. 
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väännetyistä paloista halkesi 
kahtia (ja muute aivan eri 
suuntaan kuin mihin 
talttasimme). Ei tullut 
mitään. Nukkumaanmeno-
aika. 

Seuraava päivä oli yhtä 
aurinkoinen kuin edellinen-
kin, mutta tunnelma oli liian 
lyhyiden unien ja matkan 
rasitusten takia hieman 
kireämpi. Maaliin asti 
kuitenkin selvittiin, emmekä 
olleet aivan viimeisiäkään. 
Kiva reissu, mutta ei tällaisia 
silti joka viikonloppu miten-
kään jaksaisi. Mukaan tarttui 

kuitenkin hieman palanut 
alkukesän rusketus, Mialle 
uusi unikaveri (keulaku-
vamme Iku), uusia tietoja ja 
taitoja sekä havainto, ettei 
se valmistautuminen lopulta 
juuri mitään muuttanut. 

Ida 

Myös Team Jäynä (Ville, 
Olli, Juho ja Juuso) edusti 
KyKiä punaisessa sarjassa. 
Olivat oman viimeisimmän 
tietoni mukaan neljänsiä ja 
samalla järjestettyjen piirin-
mestaruuskisojen kolman-
sia. 

Supikoirien linturetki 
Ahtialanjärvelle 17.5.2009 
Teimme lauman kanssa 
retken Ahtialanjärven lintu-
tornille. Sää oli ihanan 
aurinkoinen, ja linnut lau-
loivat. Meitä oli retkellä noin 
7 sudenpentua, 2 pikkuv-
eljeä, 2 johtajaa ja loput 
lasten isiä ja äitejä. 
Yhteensä meitä oli noin 15. 

Matkalla lintutornille näimme 
pellolla variksen. Lintutorni 
oli aika ahdas niin suurelle 
joukolle. Lintutornista näim-
me kaikenlaisia lintuja kuten 
esimerkiksi sinisorsia, silkki-
uikkuja, nokikanoja, naurul-

okkeja, kalalokkeja, telkkiä 
ja naakkoja. Näimme myös 
haapanoita ja tukkasotkia 
uiskentelemassa vedessä. 
Lähistöllä oli ilmeisesti 
laulujoutsenen pesä, jossa 
oli laulujoutsen hautomassa 
muniaan. Laulujoutsenia 
näkyi iso parvi myös vasta-
rannalla. Matalikossa näkyi 
töyhtöhyyppä, västäräkki ja 
liro. Kivikossa oli kalatiiroja. 
Näimme myös pari rusko-
suohaukkaa kiertelemässä 
kaislikon yllä. Näimme kuin-
ka kalasääski kierteli veden 
yllä ja etsi kaloja syötä-
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ihailtua siinä matkan 
varrella. 

Kisakeskuksessa tyhjen-
simme eväsvarastomme, ja 
vaikka tulimmekin viimei-
siksi, fiilis on silti hyvä, 
vaikkakin vähän puutunut. 

Iku-Turso  
Ida, Leena ja Mia: 
Tämä oli meille kaikille 
historiallinen reissu, sillä 
koskaan ennen emme olleet 
suunnitelleet mitään etu-
käteen. Lisäksi soutuvene 
kisakulkuneuvona oli jotain 
aivan uutta. Soutaminen oli 
yllättävän paljon kevyempää 
kuin luulimme, vaikkakin nyt 
kisan jälkeen hartioita 
kivistää ja kykiläisanturatkin 
ovat syventyneet rehellisiksi 
rakoiksi. Ohjaaminen osoit-
tautui huomattavasti itse 
suunnistusta vaikeammaksi, 
sillä kahden täytyi soutaa 
selkä menosuuntaan yhden 
koettaessa perässä viittoa 
oikeaa suuntaa (normaalit 
”oikealle”/”vasemmalle”-
ohjeet eivät tietysti toimi, 
koska ohjaajan vasen on eri 
kuin soutajien vasen). 
Lopputuloksena erästä siltaa 
alittaessamme sillan puhdis-
tukses ta  a i heu tunee t 
kuravedet satoivat suoraan 
veneeseemme, kun minä ja 
Leena koitimme sivuuttaa 

suihkun kääntämällä eri 
suuntiin. Haisimme melko 
raikkailta… 

Rastit olivat ruskeassa 
sarjassa enimmäkseen ihan 
kohtalaisia, mutta mahtui 
joukkoon muutamia sellai-
siakin, joista selvittiin 
l ä h i n n ä  a r v a a m a l l a , 
esimerkkinä tästä musta-
valkoiset tunnistettavat 
karttamerkit. Mian kanssa 
lottosimme, mitä ”nenä”, 
”uurre” tai ”satula” mah-
tavat maastossa tarkoittaa, 
ja koitimme päätellä, onko 
jonkin sortin monttua tar-
koittava merkki kenties 
suppa, pieni suppa, kai-
vanto, notkelma vai kenties 
kuoppa. Kyllä me monet 
tehtävät silti selvitimme ihan 
kunniallisesti. 

Yörastilla olimme alkuillasta, 
ja meillä oli puoli kolmeen 
asti aikaa tehdä kipsinen 
majava, jyväarkku ja kirnuta 
voita puuroon. Lopulta 
kaikki menivät vähän miten 
sattuu. Totesimme siinä 
puoli yhden aikaan, että 
arkku jää tekemättä. Liitos-
ten sahailu oli ollut todella 
tuskaista, sillä mokoman 
kakkosnelosen sahaamiseen 
tarv i t t i in meta l l i saha. 
Päästyämme ta l t taus-
vaiheeseen kaksi vaivalla 

9 
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"Taas on pikku-oravat 
yhdessä kololla, luvassa on 
monen moista touhua. 
Yhdessä me opitaan 
partiotaitoja, leikitään ja 
retkeillään ja seikkaillaan." 
Tämä laulu (kannattaa 
kokeilla laulaa Pienen pieni 
veturi -sävelellä:) kajahtaa 
pikkuoravien suista aina 
torstaisin, sillä silloin on 
yleensä koloilta. 

Ellei ole ollut retkeä, leiriä 
tai vaikka paraatia lähi-
mailla. Meitä pikku-oravia on 
yhteensä 9: Ansku, Jätski, 
Silkki, Sonkku, Jepsu, Seba 
ja Vetska sekä tietenkin 
laumanjohtajat Pave ja Ana. 

Viimeksi meidän lauma-
laisiamme oli "kiertämässä 
maapalloa", eli meidän 
l a u m a s t a  o s a l l i s t u i 
viiden hengen pentue 9.5 
järjestettyihin PT-kisoihin. 

Ja hienosti pentueemme 
pärjäsi! He olivat neljän-
siätoisia, kun pentueita 
osallistui yhteensä 84 
kisoihin, OU JEE!! Ja kiitos 
kovasti Silkin ja Sonkun 
isälle Hannulle, joka toimi 

p en t u e en  s a a t t a j a na 
kisoissa. 

Ennen näitä kisoja olimme 
laumamme kanssa retkellä 
Kirskaanniemessä, ja voi 
pojat, että oli mukavaa! 
Mukaan lähtivät ni in 
laumalaiset kuin heidän 
vanhempansakin. 

Patikoimme laavulle ja 
meitähän odottikin siellä jo 
valmis nuotio. Siinä kuiten-
kin yhdessä mietittiin ja 
funtsailtiin kuinka ja miten 
ja minne nuotio oikein kan-
nattaa kasata. 

Sen jälkeen olikin herne-
keiton vuoro. Ensin kuiten-
kin opiskeltiin Paven ja Anan 
opastuksella trangian käyt-
töä ja lopuksi perheet saivat 
itse kokata laumalaisten 
johdolla loistavaa soppaa. 
Kirskaanniemi on loisto-
paikka, ja katetut laavut 
antoivat meillekin mahdol-
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eksyimme metsään ja uppo-
simme melkein suohon, 
mutta kun me palasimme, 
meidät käskettiin takaisin 
etsimään puuttunut rasti. 
Olimme harhautuneet mui-
den kanssa väärään suun-
taan. Kuitenkin löysimme 
oikean reitin, kun seura-
simme keltaisia kreppi-
papereita. Rastin jälkeen 
menimme saattajamme 

Marian luokse ja jatkoimme 
matkaa. 

Kävimme syömässä kisan 
jälkeen koulun ruokalassa.   

Kisasta tarinoi Lotta, Vilma ja Henna 

KyKiläisten sijoitukset: 
5. Supikoirat 
6. Karhunpojat 
14. Pikkuoravat 
24. Ilvekset 1 
Ilvestytöt keskeyttivät 

Leon lenkki ja Hilkan kilpa 
2009 

Sokerioravat  
Suttu, Liina, Jenni ja 
Roosa: 
Kisaan lähdettiin varhain 
aamulla uudet paidat päällä, 
eväät repussa ja iloisilla 
mielin. Alkutehtävä hoitui 
ripeästi, mikä antoi hyvän 
lähdön kisoille. 

Eväät mielellä, vesi kielellä 
matka taittui ja rastit 
vaihtuivat. Rasteilla paino-
tettiin käsitöitä, ja valinta-
tehtäviäkin löytyi yllin kyllin. 
Myös Kangasalan asfalttitiet 
tulivat tutuiksi. Pääsimme 
leiripaikalle hyvissä ajoin, 
mikä antoi aikaa tehtävien 
tekemiseen. Vaikka töiden 
tulokset olivatkin kyseen-

alaisia, olimme silti tyyty-
väisiä runsaaseen vapaa-
aikaan. 

Rakas ystävämme Urmas 
kävi vierailemassa leiripai-
kalla ja samalla täydentä-
mässä suklaavarastoamme. 
KIITOS URMAS :) ! Sutun ja 
Roosan käytyä suorit-
tamassa yörastin pääsimme 
nukkumaan hyvissä ajoin. 
Aamun herätys oli viideltä, 
ja puuron ja pakkauksen 
jälkeen siirryimme busseilla 
automuseoon ja lähdimme 
taas suorittamaan rasteja. 
Vaikka matka tuntui välillä 
vähän väsyttävältä, selvi-
simme maali in. Myös 
juoksentelevia hevosia tuli 
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Lumikoiden retki 
Kaitajärvelle 8.–9.5.2009 
Retki alkoi klo 16.00 
kokoontumisella Kaitajärven 
kodalle perjantaina 8.5. Keli 
oli mukavan keväinen, 
aurinko paistoi ja oli 
lämmintäkin. Leirillä olivat 
Anu, Linda, Hanna, Melissa, 
Emmi ina ja Janette. 
Perjantain ruokavalioon 
kuului tortilloja ja lättyjä. 
Yövyimme kodassa, ja yö 
meni mukavasti. Ei ollut 
kylmä.  

Lauanta iaamu valken i 
harmaana ja sateisenakin. 
Aamupalaksi syötiin puuroa 
ja aamupäivällä mentiin 
pistettä. Kukaan ei uskal-
tanut uida. Välillä syötiin 
suklaabanaaneja ja lättyjä. 
Leiri päättyi kahden aikoihin 
hiukan harmaassa kevät-
säässä. 

kirjoittaja: Hanna Lahtinen :) 

Sudenpentujen PT-kisat 
9.5.2009 
Olimme PT-kisoissa Ahve-
nistolla Hämeenlinnassa. 
Kisan nimi oli Maailman-
matkaaja. Aluksi satoi yhden 
tunnin melkein kaatamalla, 
ja loppu päivän tihkutteli. 
Meidän laumamme nimi oli 
Ilvekset 1, laumassamme oli 
Lotta Helin, Henna Mettalo, 
Vilma Hyvärinen, Eelis Helin, 
Artturi Mamia ja Kamilla 
Karppinen. 

Kävimme kymmenellä ras-
tilla, joista yksi oli eväiden-
syöntirasti, numero 5. 1. 
rastilla olimme Ranskassa 
rakentamassa lentokoneen 

pienoismal l ia Punaista 
Paronia. Meillä oli aluksi 
vähän ongelmia rakenta-
misessa, mutta lopulta se 
rupesi kumminkin sujumaan 
hyvin. Me katsoimme 
melkein koko ajan malli-
koneesta. 2. rastilla olimme 
uudessa maassa. Meidän piti 
katsoa yksi minuutti tiettyjä 
tavaroita, jotka olivat 
laatikossa. Sen jälkeen 
rastihenkilö lisäsi muita 
tavaroita laatikkoon, ja 
meidän piti löytää ja ottaa 
ne tavarat laatikosta, jotka 
olivat siellä alun perin. 
Kanadassa rastilla 6 me 
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lisuuden herkutella nuotio-
vaahtokarkeilla, vaikka tuuli 
puhalsi kovasti ulkona. 

On hienoa, että te 
vanhemmat jaksatte tukea 
lastenne partioharrastusta ja 
tu l e t t e  s i i hen  myös 
itse mukaan. 

Kevät on menossa kovaa 
vauhtia eteenpäin ja pian on 
meidän laumamme ensim-
mäinen yönyli-retki ja 
vieläpä teltassa! Kaikki 
varmasti odottavat sitä 
innolla, sillä tulevana 
viikonloppuna opitaan mm. 

kasaamaan puolijoukkue-
teltta, tekemään ruokaa 
trangialla ja tutustutaan 
Vesilahteen. Sen lisäksi on 
tietysti partiohauskaa ja 
aarteenetsintää, ni istä 
kuulette sitten seuraavassa 
lehdessä. Nyt kaikki sudarit 
ja tulevat seikkailijat 
i lmoittautumaan kesän 
parhaa-seen tapahtumaan 
eli kesäleirille ja tutus-
tumaan miten silloin ennen 
vanhaan partioitiin. Toivot-
tavasti nähdään siellä! 

Iloisin partioterveisin, Ana 
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Eläin -merkin suoritus 
Ilvekset ja Ilves-tytöt 
suorittivat kevään 2009 
aikana Eläin-suoritusmerkin. 

Ensiksi kaikki pit ivät 
eläinpäiväkirjaa: viikon 
aikana jokainen merkkasi 
kaikki näkemänsä eläimet 
muistiin, ja tiedot palau-
tettiin kololle. Kävimme läpi 
listat. Toiset olivat nähneet 
enemmän eläimiä viikon 
aikana kuin toiset, mutta 
jokainen oli nähnyt edes 
jonkun eläimen. 

Liinan äiti kävi kertomassa 
meille eläinallergioista ja 
keskustelimme asiasta. 

Tutustuimme uhanalaisiin 
eläimiin ja teimme niistä 
pienryhmissä julisteen. 
Saimme itse suunnitella ja 

ideoida niitä. Tutustuimme 
eläinten jälkiin ja jätöksiin ja 
pidimme eläintietokilpailun. 
Se oli aika vaikea. 

Kävimme Elä inkauppa 
Fauna t ta ressa .  S i e l l ä 
näimme monenlaisia eläi-
miä, karvaisia ja karvat-
t om ia .  Ka i kk i  j o tka 
halusivat, saivat silittää 
gerbiilejä ja käärmettä! Ja 
koska kaikki eivät mahtu-
neet eläinkauppaan samaan 
aikaan, toiset lähtivät 
jätskille. Kaikki saivat itse 
valita oman jäätelön – kyllä 
oli kivaa! 

Eläin-merkki oli tosi hauska 
suorittaa. 

Kirjoittivat: Liina, Paula, Laura L., Venla ja 
Laura I. 

Napakettujen retki 
Perjantaina saavuimme 
kämpälle suurin joukoin (2 
vj:tä ja yksi vartiolainen). 
Katsel imme pi lv iä ja 
lämmitimme saunan, mutta 
saunomaan emme päässeet 
pienen vahingon takia. 

Lauantaina vartiolainen lähti 
ja Roosa ja Jenna jäivät 
viettämään rankkaa retkeä. 

Li ina tul i  i l la l la, ja 
pelailimme korttia. 

Sunnuntaiaamuna tuli kaksi 
virpojaa (Jenni ja Suttu), ja 
s i i v o i l imme  kämppää 
iltapäivällä. 

Kiva retki oli, vaikka 
porukkaa oli vähän. 

Roosa 
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1. Mitä unohtui kotiin? Miten selvisit? 
2. Mikä oli retken hauskin kommellus tai tapahtuma? 
3. Miten kulutit aikasi bussissa? 
4. Mitä suunnitelmia jäi toteuttamatta? Aiotko toteuttaa 

ensi vuonna? 
 
Bruno Virtanen 
1. Lompakko. Lainasin äidiltä ja isiltä. 
2. 360-hypyt 
3. Nukuin ja pelasin Nintendoa. 
4. Olisin halunnut vielä laskea. Kai ensi 

vuonna. 
 
Linda Virtanen 
1. Aurinkolasit. Hyvin pärjäs. 
2. Mun persepomput (epäonnistunut hyppy). 
3. Nukuin, vallotin alueita, kiusasin kaikkia. 
4. Kylpylässä olisin halunnu käydä. Joo! 

Ehkä. 
 
Leena Leppänen 
1. Buffi-huivi. Onneksi sain Mialta. 
2. Järven jäällä juokseminen uikkarit päällä. 
3. Huonosti. Nukkumalla, kuuntelemalla 

musiikkia, puhumalla sontaa. Keksimällä 
tarinoita. 

4. Olisi voinut laskea lisää laudalla. Ens 
vuonna sitten. 

 
Pentti Laurikainen 
1. Sisäkengät. Lainasukilla. Villasukat siis. 
2. Mäenlasku (”harakkahiihto”) hiihto-

mäessä. 
3. Hyvin. Huilatessa. 
4. Valtavaaralla olisi voinut käydä. Pito oli 

siihen liian huono. Se on tavoitteena 
seuraavaksi. 

Johtajahuolto 2009 
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Hiihtoladulle en saanut 
seuraa. Mihin nuoriso on 
menossa! :o 

Hiihtolenkin jälkeen kylpylä 
tuntui mukavalta. Hierovat 
vesisuihkut tekivät hyvää 
viikon mittaan kipeytyneille 
paikoille. Varsinkin edellisen 
päivän lumilautailun jälkeen 
vesi oli oiva parannuskeino 
kolhuihin. Kylpylässä ei 
kuitenkaan jaksanut olla 
koko päivää. 

Ravintolassa lautasi l le 
ilmestyi pihvejä ja pizzaa. 
Ruoka oli herkullista. 
Syötyämme suuntasimme 
hotellin aulaan löhöilemään 

mahat täysinä. Ennen bussin 
saapumista ehdimme mennä 
keilaamaan. Keilaus sujui 
vaihtelevalla menestyksellä. 
Ensimmäisen kierroksen 
voitin minä, mutta toisella 
kierroksella Elkku vei voiton. 

Illalla yhteisenä ohjelmana 
oli takkailta, jonne jokainen 
huonekunta oli suunnitellut 
hu imaa  i l t aoh je lmaa . 
Näimme sketsejä, laulu-
esityksiä, ”tasaväkisiä” 
kilpailuita ja sivupersoonat-
arinan. Lisäksi lauloimme 
mukavia yhteislauluja. 
Lopuksi menimme vielä 
sisaruspiiriin. 
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Kivipajalla 
Kivipaja on Kristiina Korven 
pitämä touhupaja. Kristiinan 
kaverina puuhailee Muska-
koira. Kivikorujen valmistaja 
Kristiina auttaa ensi-
ker ta la i s ia  innokkai ta 
kivitaiteilijoita. Nälkäiset-
kään taiteilijat eivät jää 
nä län  var joon ,  s i l l ä 
kahvihuolto pelaa! 

 
 

Kivikorun valmistus: 
1. valitaan kivi 
2. sahataan sopivan 

kokoiseksi 
3. hiotaan ja kiillotetaan 
4. liitetään korupohjaan 
Ja sitten koru onkin valmis. 
Helppoa, eikö vain? 

Paikka oli fantastinen ja 
hauska. 

Kivipajalla vierailivat Ilvekset ja Ilvestytöt, 
jutun kirjoittivat Ilvekset. 



14 

Johtajahuolto  
2009 
Keskiviikko 8.4.  

Liina & Suttu 

Lähdimme Seuriksen pihalta 
ajamaan bussilla kohti 
Rukaa klo 20.00. Bussin 
tunnelma oli eloisa, ja 
varsinkin bussin takaosassa 
tämä jatkui läpi yön. 

Torstai 9.4.  Liina & Suttu 

Perillä Soivion leirikes-
kuksessa olimme noin 
kuuden aikoihin, ja maittava 
aamiainen oli klo 8.00. 
Aamiaisen jälkeen lähdimme 

kohti Rukaa laskettelemaan. 
Muutamat jäivät leirikes-
kukselle, luultavasti nukk-
umaan. 

Lasketteluilma oli hyvä ja 
aurinkoinen, eikä ihmisi-
äkään ollut paljon, joten 
kaikilla oli hauska ja rattoisa 
päivä. Leirikeskukselle palat-
tuamme kaikki olivat 
väsyneitä ja nälkäisiä, joten 
hyvä ruoka maistui ja 
kuuma sauna kruunasi illan. 

15 
Perjantai 10.4.  Wuoti 
Perjantaina herätys oli klo 
7.30 ja aamupala klo 8.00. 
Aamutoimet tehtyämme 
siirryimme aamupalalle 
päärakennukseen. Aamu-
palan jälkeen teimme eväät 
ja aloimme pukea lasku-
kamppeita päälle. Lähtö 
kohti Rukaa oli klo 9.00, ja 
pääsimme lähtemään täysin 
aikataulussa. 

Rukalle päästyämme meille 
taas ilmoitettiin, että lähtö 
on klo 16.00 mutta bussille 
olisi hyvä tulla 15 minuuttia 
ennen. Bussilta lähdimme 
kävelemään rinteille. Me-
nimme hissillä huipulle ja 
laskimme sieltä Mastolle 
nousevalle hissille. 

Menimme jatkamaan jo 
edellisenä päivänä aloitettua 
hyppyriä, jonka teimme 
rinteiden ulkopuolelle. Niko 
ja Juho hyppivät hyppyristä, 
ja minä ja Aki otimme kuvia. 
Hetken aikaa siellä oltuam-
me lähdimme laskemaan 
alas ja syömään. 

Kävimme syömässä Pisteen 
lähellä olevassa hampurilais-
paikassa. Kun saimme 
syötyä, lähdimme kohti 
Streetiä. Loppupäivä sitten 
menikin melkein kokonaan 
Streetillä. 

Bussille saavuimme noin klo 
15.45. Bussi starttasi täysin 
aikataulussa, eikä ketään 
unohdettu. Leirikeskukselle 
päästyämme vein vaatteet 
kuivaushuoneeseen alaker-
taan ja sitten menin syö-
mään. Ruokailun jälkeen oli 
sauna, eikä muuta ohjelmaa 
sille illalle ollut. 

Lauantai 11.4.  Linda & Anu 
Lauantai oli kirkas ja lämmin 
päivä. Suurin osa lasketteli, 
mutta osa myös hiihti koko 
päivän. Laskettelun/ hiihdon 
jälkeen poikkesimme kaup-
paan, mistä kukin sai ostaa 
herkkuja omaan makuunsa. 
Söimme illalla herkullista 
poronkäristystä, minkä 
jälkeen oli saunavuorot. Osa 
rohkeista tytöistä lähti 
juoksemaan  bikinit päällä 
pitkin Soivion leirikeskuksen 
pihaa. Myöhemmin illalla oli 
vapaa-aikaa.. 

Sunnuntai 12.4  Leena 
Aamu valkeni pilvisissä 
merkeissä. Se ei kuitenkaan 
haitannut, sillä kuuluin 
porukkaan, joka suuntasi 
kohti Kuusamon tropiikkia. 
Tropiikin parkkipaikalla 
toivoteltiin hyvää laskettelu-
päivää muille ja suunta-
simme kohti kylpylää. Ensi 
tosin piti käydä hieman 
urheilemassa hiihtoladulla. 
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Streetiä. Loppupäivä sitten 
menikin melkein kokonaan 
Streetillä. 

Bussille saavuimme noin klo 
15.45. Bussi starttasi täysin 
aikataulussa, eikä ketään 
unohdettu. Leirikeskukselle 
päästyämme vein vaatteet 
kuivaushuoneeseen alaker-
taan ja sitten menin syö-
mään. Ruokailun jälkeen oli 
sauna, eikä muuta ohjelmaa 
sille illalle ollut. 

Lauantai 11.4.  Linda & Anu 
Lauantai oli kirkas ja lämmin 
päivä. Suurin osa lasketteli, 
mutta osa myös hiihti koko 
päivän. Laskettelun/ hiihdon 
jälkeen poikkesimme kaup-
paan, mistä kukin sai ostaa 
herkkuja omaan makuunsa. 
Söimme illalla herkullista 
poronkäristystä, minkä 
jälkeen oli saunavuorot. Osa 
rohkeista tytöistä lähti 
juoksemaan  bikinit päällä 
pitkin Soivion leirikeskuksen 
pihaa. Myöhemmin illalla oli 
vapaa-aikaa.. 

Sunnuntai 12.4  Leena 
Aamu valkeni pilvisissä 
merkeissä. Se ei kuitenkaan 
haitannut, sillä kuuluin 
porukkaan, joka suuntasi 
kohti Kuusamon tropiikkia. 
Tropiikin parkkipaikalla 
toivoteltiin hyvää laskettelu-
päivää muille ja suunta-
simme kohti kylpylää. Ensi 
tosin piti käydä hieman 
urheilemassa hiihtoladulla. 
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Hiihtoladulle en saanut 
seuraa. Mihin nuoriso on 
menossa! :o 

Hiihtolenkin jälkeen kylpylä 
tuntui mukavalta. Hierovat 
vesisuihkut tekivät hyvää 
viikon mittaan kipeytyneille 
paikoille. Varsinkin edellisen 
päivän lumilautailun jälkeen 
vesi oli oiva parannuskeino 
kolhuihin. Kylpylässä ei 
kuitenkaan jaksanut olla 
koko päivää. 

Ravintolassa lautasi l le 
ilmestyi pihvejä ja pizzaa. 
Ruoka oli herkullista. 
Syötyämme suuntasimme 
hotellin aulaan löhöilemään 

mahat täysinä. Ennen bussin 
saapumista ehdimme mennä 
keilaamaan. Keilaus sujui 
vaihtelevalla menestyksellä. 
Ensimmäisen kierroksen 
voitin minä, mutta toisella 
kierroksella Elkku vei voiton. 

Illalla yhteisenä ohjelmana 
oli takkailta, jonne jokainen 
huonekunta oli suunnitellut 
hu imaa  i l t aoh je lmaa . 
Näimme sketsejä, laulu-
esityksiä, ”tasaväkisiä” 
kilpailuita ja sivupersoonat-
arinan. Lisäksi lauloimme 
mukavia yhteislauluja. 
Lopuksi menimme vielä 
sisaruspiiriin. 
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Kivipajalla 
Kivipaja on Kristiina Korven 
pitämä touhupaja. Kristiinan 
kaverina puuhailee Muska-
koira. Kivikorujen valmistaja 
Kristiina auttaa ensi-
ker ta la i s ia  innokkai ta 
kivitaiteilijoita. Nälkäiset-
kään taiteilijat eivät jää 
nä län  var joon ,  s i l l ä 
kahvihuolto pelaa! 

 
 

Kivikorun valmistus: 
1. valitaan kivi 
2. sahataan sopivan 

kokoiseksi 
3. hiotaan ja kiillotetaan 
4. liitetään korupohjaan 
Ja sitten koru onkin valmis. 
Helppoa, eikö vain? 

Paikka oli fantastinen ja 
hauska. 

Kivipajalla vierailivat Ilvekset ja Ilvestytöt, 
jutun kirjoittivat Ilvekset. 
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Eläin -merkin suoritus 
Ilvekset ja Ilves-tytöt 
suorittivat kevään 2009 
aikana Eläin-suoritusmerkin. 

Ensiksi kaikki pit ivät 
eläinpäiväkirjaa: viikon 
aikana jokainen merkkasi 
kaikki näkemänsä eläimet 
muistiin, ja tiedot palau-
tettiin kololle. Kävimme läpi 
listat. Toiset olivat nähneet 
enemmän eläimiä viikon 
aikana kuin toiset, mutta 
jokainen oli nähnyt edes 
jonkun eläimen. 

Liinan äiti kävi kertomassa 
meille eläinallergioista ja 
keskustelimme asiasta. 

Tutustuimme uhanalaisiin 
eläimiin ja teimme niistä 
pienryhmissä julisteen. 
Saimme itse suunnitella ja 

ideoida niitä. Tutustuimme 
eläinten jälkiin ja jätöksiin ja 
pidimme eläintietokilpailun. 
Se oli aika vaikea. 

Kävimme Elä inkauppa 
Fauna t ta ressa .  S i e l l ä 
näimme monenlaisia eläi-
miä, karvaisia ja karvat-
t om ia .  Ka i kk i  j o tka 
halusivat, saivat silittää 
gerbiilejä ja käärmettä! Ja 
koska kaikki eivät mahtu-
neet eläinkauppaan samaan 
aikaan, toiset lähtivät 
jätskille. Kaikki saivat itse 
valita oman jäätelön – kyllä 
oli kivaa! 

Eläin-merkki oli tosi hauska 
suorittaa. 

Kirjoittivat: Liina, Paula, Laura L., Venla ja 
Laura I. 

Napakettujen retki 
Perjantaina saavuimme 
kämpälle suurin joukoin (2 
vj:tä ja yksi vartiolainen). 
Katsel imme pi lv iä ja 
lämmitimme saunan, mutta 
saunomaan emme päässeet 
pienen vahingon takia. 

Lauantaina vartiolainen lähti 
ja Roosa ja Jenna jäivät 
viettämään rankkaa retkeä. 

Li ina tul i  i l la l la, ja 
pelailimme korttia. 

Sunnuntaiaamuna tuli kaksi 
virpojaa (Jenni ja Suttu), ja 
s i i v o i l imme  kämppää 
iltapäivällä. 

Kiva retki oli, vaikka 
porukkaa oli vähän. 

Roosa 
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1. Mitä unohtui kotiin? Miten selvisit? 
2. Mikä oli retken hauskin kommellus tai tapahtuma? 
3. Miten kulutit aikasi bussissa? 
4. Mitä suunnitelmia jäi toteuttamatta? Aiotko toteuttaa 

ensi vuonna? 
 
Bruno Virtanen 
1. Lompakko. Lainasin äidiltä ja isiltä. 
2. 360-hypyt 
3. Nukuin ja pelasin Nintendoa. 
4. Olisin halunnut vielä laskea. Kai ensi 

vuonna. 
 
Linda Virtanen 
1. Aurinkolasit. Hyvin pärjäs. 
2. Mun persepomput (epäonnistunut hyppy). 
3. Nukuin, vallotin alueita, kiusasin kaikkia. 
4. Kylpylässä olisin halunnu käydä. Joo! 

Ehkä. 
 
Leena Leppänen 
1. Buffi-huivi. Onneksi sain Mialta. 
2. Järven jäällä juokseminen uikkarit päällä. 
3. Huonosti. Nukkumalla, kuuntelemalla 

musiikkia, puhumalla sontaa. Keksimällä 
tarinoita. 

4. Olisi voinut laskea lisää laudalla. Ens 
vuonna sitten. 

 
Pentti Laurikainen 
1. Sisäkengät. Lainasukilla. Villasukat siis. 
2. Mäenlasku (”harakkahiihto”) hiihto-

mäessä. 
3. Hyvin. Huilatessa. 
4. Valtavaaralla olisi voinut käydä. Pito oli 

siihen liian huono. Se on tavoitteena 
seuraavaksi. 

Johtajahuolto 2009 
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Lumikoiden retki 
Kaitajärvelle 8.–9.5.2009 
Retki alkoi klo 16.00 
kokoontumisella Kaitajärven 
kodalle perjantaina 8.5. Keli 
oli mukavan keväinen, 
aurinko paistoi ja oli 
lämmintäkin. Leirillä olivat 
Anu, Linda, Hanna, Melissa, 
Emmi ina ja Janette. 
Perjantain ruokavalioon 
kuului tortilloja ja lättyjä. 
Yövyimme kodassa, ja yö 
meni mukavasti. Ei ollut 
kylmä.  

Lauanta iaamu valken i 
harmaana ja sateisenakin. 
Aamupalaksi syötiin puuroa 
ja aamupäivällä mentiin 
pistettä. Kukaan ei uskal-
tanut uida. Välillä syötiin 
suklaabanaaneja ja lättyjä. 
Leiri päättyi kahden aikoihin 
hiukan harmaassa kevät-
säässä. 

kirjoittaja: Hanna Lahtinen :) 

Sudenpentujen PT-kisat 
9.5.2009 
Olimme PT-kisoissa Ahve-
nistolla Hämeenlinnassa. 
Kisan nimi oli Maailman-
matkaaja. Aluksi satoi yhden 
tunnin melkein kaatamalla, 
ja loppu päivän tihkutteli. 
Meidän laumamme nimi oli 
Ilvekset 1, laumassamme oli 
Lotta Helin, Henna Mettalo, 
Vilma Hyvärinen, Eelis Helin, 
Artturi Mamia ja Kamilla 
Karppinen. 

Kävimme kymmenellä ras-
tilla, joista yksi oli eväiden-
syöntirasti, numero 5. 1. 
rastilla olimme Ranskassa 
rakentamassa lentokoneen 

pienoismal l ia Punaista 
Paronia. Meillä oli aluksi 
vähän ongelmia rakenta-
misessa, mutta lopulta se 
rupesi kumminkin sujumaan 
hyvin. Me katsoimme 
melkein koko ajan malli-
koneesta. 2. rastilla olimme 
uudessa maassa. Meidän piti 
katsoa yksi minuutti tiettyjä 
tavaroita, jotka olivat 
laatikossa. Sen jälkeen 
rastihenkilö lisäsi muita 
tavaroita laatikkoon, ja 
meidän piti löytää ja ottaa 
ne tavarat laatikosta, jotka 
olivat siellä alun perin. 
Kanadassa rastilla 6 me 
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lisuuden herkutella nuotio-
vaahtokarkeilla, vaikka tuuli 
puhalsi kovasti ulkona. 

On hienoa, että te 
vanhemmat jaksatte tukea 
lastenne partioharrastusta ja 
tu l e t t e  s i i hen  myös 
itse mukaan. 

Kevät on menossa kovaa 
vauhtia eteenpäin ja pian on 
meidän laumamme ensim-
mäinen yönyli-retki ja 
vieläpä teltassa! Kaikki 
varmasti odottavat sitä 
innolla, sillä tulevana 
viikonloppuna opitaan mm. 

kasaamaan puolijoukkue-
teltta, tekemään ruokaa 
trangialla ja tutustutaan 
Vesilahteen. Sen lisäksi on 
tietysti partiohauskaa ja 
aarteenetsintää, ni istä 
kuulette sitten seuraavassa 
lehdessä. Nyt kaikki sudarit 
ja tulevat seikkailijat 
i lmoittautumaan kesän 
parhaa-seen tapahtumaan 
eli kesäleirille ja tutus-
tumaan miten silloin ennen 
vanhaan partioitiin. Toivot-
tavasti nähdään siellä! 

Iloisin partioterveisin, Ana 
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"Taas on pikku-oravat 
yhdessä kololla, luvassa on 
monen moista touhua. 
Yhdessä me opitaan 
partiotaitoja, leikitään ja 
retkeillään ja seikkaillaan." 
Tämä laulu (kannattaa 
kokeilla laulaa Pienen pieni 
veturi -sävelellä:) kajahtaa 
pikkuoravien suista aina 
torstaisin, sillä silloin on 
yleensä koloilta. 

Ellei ole ollut retkeä, leiriä 
tai vaikka paraatia lähi-
mailla. Meitä pikku-oravia on 
yhteensä 9: Ansku, Jätski, 
Silkki, Sonkku, Jepsu, Seba 
ja Vetska sekä tietenkin 
laumanjohtajat Pave ja Ana. 

Viimeksi meidän lauma-
laisiamme oli "kiertämässä 
maapalloa", eli meidän 
l a u m a s t a  o s a l l i s t u i 
viiden hengen pentue 9.5 
järjestettyihin PT-kisoihin. 

Ja hienosti pentueemme 
pärjäsi! He olivat neljän-
siätoisia, kun pentueita 
osallistui yhteensä 84 
kisoihin, OU JEE!! Ja kiitos 
kovasti Silkin ja Sonkun 
isälle Hannulle, joka toimi 

p en t u e en  s a a t t a j a na 
kisoissa. 

Ennen näitä kisoja olimme 
laumamme kanssa retkellä 
Kirskaanniemessä, ja voi 
pojat, että oli mukavaa! 
Mukaan lähtivät ni in 
laumalaiset kuin heidän 
vanhempansakin. 

Patikoimme laavulle ja 
meitähän odottikin siellä jo 
valmis nuotio. Siinä kuiten-
kin yhdessä mietittiin ja 
funtsailtiin kuinka ja miten 
ja minne nuotio oikein kan-
nattaa kasata. 

Sen jälkeen olikin herne-
keiton vuoro. Ensin kuiten-
kin opiskeltiin Paven ja Anan 
opastuksella trangian käyt-
töä ja lopuksi perheet saivat 
itse kokata laumalaisten 
johdolla loistavaa soppaa. 
Kirskaanniemi on loisto-
paikka, ja katetut laavut 
antoivat meillekin mahdol-
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eksyimme metsään ja uppo-
simme melkein suohon, 
mutta kun me palasimme, 
meidät käskettiin takaisin 
etsimään puuttunut rasti. 
Olimme harhautuneet mui-
den kanssa väärään suun-
taan. Kuitenkin löysimme 
oikean reitin, kun seura-
simme keltaisia kreppi-
papereita. Rastin jälkeen 
menimme saattajamme 

Marian luokse ja jatkoimme 
matkaa. 

Kävimme syömässä kisan 
jälkeen koulun ruokalassa.   

Kisasta tarinoi Lotta, Vilma ja Henna 

KyKiläisten sijoitukset: 
5. Supikoirat 
6. Karhunpojat 
14. Pikkuoravat 
24. Ilvekset 1 
Ilvestytöt keskeyttivät 

Leon lenkki ja Hilkan kilpa 
2009 

Sokerioravat  
Suttu, Liina, Jenni ja 
Roosa: 
Kisaan lähdettiin varhain 
aamulla uudet paidat päällä, 
eväät repussa ja iloisilla 
mielin. Alkutehtävä hoitui 
ripeästi, mikä antoi hyvän 
lähdön kisoille. 

Eväät mielellä, vesi kielellä 
matka taittui ja rastit 
vaihtuivat. Rasteilla paino-
tettiin käsitöitä, ja valinta-
tehtäviäkin löytyi yllin kyllin. 
Myös Kangasalan asfalttitiet 
tulivat tutuiksi. Pääsimme 
leiripaikalle hyvissä ajoin, 
mikä antoi aikaa tehtävien 
tekemiseen. Vaikka töiden 
tulokset olivatkin kyseen-

alaisia, olimme silti tyyty-
väisiä runsaaseen vapaa-
aikaan. 

Rakas ystävämme Urmas 
kävi vierailemassa leiripai-
kalla ja samalla täydentä-
mässä suklaavarastoamme. 
KIITOS URMAS :) ! Sutun ja 
Roosan käytyä suorit-
tamassa yörastin pääsimme 
nukkumaan hyvissä ajoin. 
Aamun herätys oli viideltä, 
ja puuron ja pakkauksen 
jälkeen siirryimme busseilla 
automuseoon ja lähdimme 
taas suorittamaan rasteja. 
Vaikka matka tuntui välillä 
vähän väsyttävältä, selvi-
simme maali in. Myös 
juoksentelevia hevosia tuli 
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ihailtua siinä matkan 
varrella. 

Kisakeskuksessa tyhjen-
simme eväsvarastomme, ja 
vaikka tulimmekin viimei-
siksi, fiilis on silti hyvä, 
vaikkakin vähän puutunut. 

Iku-Turso  
Ida, Leena ja Mia: 
Tämä oli meille kaikille 
historiallinen reissu, sillä 
koskaan ennen emme olleet 
suunnitelleet mitään etu-
käteen. Lisäksi soutuvene 
kisakulkuneuvona oli jotain 
aivan uutta. Soutaminen oli 
yllättävän paljon kevyempää 
kuin luulimme, vaikkakin nyt 
kisan jälkeen hartioita 
kivistää ja kykiläisanturatkin 
ovat syventyneet rehellisiksi 
rakoiksi. Ohjaaminen osoit-
tautui huomattavasti itse 
suunnistusta vaikeammaksi, 
sillä kahden täytyi soutaa 
selkä menosuuntaan yhden 
koettaessa perässä viittoa 
oikeaa suuntaa (normaalit 
”oikealle”/”vasemmalle”-
ohjeet eivät tietysti toimi, 
koska ohjaajan vasen on eri 
kuin soutajien vasen). 
Lopputuloksena erästä siltaa 
alittaessamme sillan puhdis-
tukses ta  a i heu tunee t 
kuravedet satoivat suoraan 
veneeseemme, kun minä ja 
Leena koitimme sivuuttaa 

suihkun kääntämällä eri 
suuntiin. Haisimme melko 
raikkailta… 

Rastit olivat ruskeassa 
sarjassa enimmäkseen ihan 
kohtalaisia, mutta mahtui 
joukkoon muutamia sellai-
siakin, joista selvittiin 
l ä h i n n ä  a r v a a m a l l a , 
esimerkkinä tästä musta-
valkoiset tunnistettavat 
karttamerkit. Mian kanssa 
lottosimme, mitä ”nenä”, 
”uurre” tai ”satula” mah-
tavat maastossa tarkoittaa, 
ja koitimme päätellä, onko 
jonkin sortin monttua tar-
koittava merkki kenties 
suppa, pieni suppa, kai-
vanto, notkelma vai kenties 
kuoppa. Kyllä me monet 
tehtävät silti selvitimme ihan 
kunniallisesti. 

Yörastilla olimme alkuillasta, 
ja meillä oli puoli kolmeen 
asti aikaa tehdä kipsinen 
majava, jyväarkku ja kirnuta 
voita puuroon. Lopulta 
kaikki menivät vähän miten 
sattuu. Totesimme siinä 
puoli yhden aikaan, että 
arkku jää tekemättä. Liitos-
ten sahailu oli ollut todella 
tuskaista, sillä mokoman 
kakkosnelosen sahaamiseen 
tarv i t t i in meta l l i saha. 
Päästyämme ta l t taus-
vaiheeseen kaksi vaivalla 
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väännetyistä paloista halkesi 
kahtia (ja muute aivan eri 
suuntaan kuin mihin 
talttasimme). Ei tullut 
mitään. Nukkumaanmeno-
aika. 

Seuraava päivä oli yhtä 
aurinkoinen kuin edellinen-
kin, mutta tunnelma oli liian 
lyhyiden unien ja matkan 
rasitusten takia hieman 
kireämpi. Maaliin asti 
kuitenkin selvittiin, emmekä 
olleet aivan viimeisiäkään. 
Kiva reissu, mutta ei tällaisia 
silti joka viikonloppu miten-
kään jaksaisi. Mukaan tarttui 

kuitenkin hieman palanut 
alkukesän rusketus, Mialle 
uusi unikaveri (keulaku-
vamme Iku), uusia tietoja ja 
taitoja sekä havainto, ettei 
se valmistautuminen lopulta 
juuri mitään muuttanut. 

Ida 

Myös Team Jäynä (Ville, 
Olli, Juho ja Juuso) edusti 
KyKiä punaisessa sarjassa. 
Olivat oman viimeisimmän 
tietoni mukaan neljänsiä ja 
samalla järjestettyjen piirin-
mestaruuskisojen kolman-
sia. 

Supikoirien linturetki 
Ahtialanjärvelle 17.5.2009 
Teimme lauman kanssa 
retken Ahtialanjärven lintu-
tornille. Sää oli ihanan 
aurinkoinen, ja linnut lau-
loivat. Meitä oli retkellä noin 
7 sudenpentua, 2 pikkuv-
eljeä, 2 johtajaa ja loput 
lasten isiä ja äitejä. 
Yhteensä meitä oli noin 15. 

Matkalla lintutornille näimme 
pellolla variksen. Lintutorni 
oli aika ahdas niin suurelle 
joukolle. Lintutornista näim-
me kaikenlaisia lintuja kuten 
esimerkiksi sinisorsia, silkki-
uikkuja, nokikanoja, naurul-

okkeja, kalalokkeja, telkkiä 
ja naakkoja. Näimme myös 
haapanoita ja tukkasotkia 
uiskentelemassa vedessä. 
Lähistöllä oli ilmeisesti 
laulujoutsenen pesä, jossa 
oli laulujoutsen hautomassa 
muniaan. Laulujoutsenia 
näkyi iso parvi myös vasta-
rannalla. Matalikossa näkyi 
töyhtöhyyppä, västäräkki ja 
liro. Kivikossa oli kalatiiroja. 
Näimme myös pari rusko-
suohaukkaa kiertelemässä 
kaislikon yllä. Näimme kuin-
ka kalasääski kierteli veden 
yllä ja etsi kaloja syötä-
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väkseen. Se pysähtyi het-
keksi ja jäi liihottelemaan 
paikalleen. Hetken päästä se 
syöksyi veteen ja sukelsi. 
Sitten se tuli pintaan muka-
naan iso kala, oikein kunnon 
vonkale. Sen jälkeen se 
meni johonkin syömään 
kalan. Naurulokkeja näkyi 
vastarannalla monta sataa. 
Jostain kuului pajulinnun, 
peipon, talitintin, sepel-
kyyhkyn, ruokokerttusen ja 
tiltaltin laulua. Harakka ään-
teli jossakin. Välillä joku 
naurulokki rääkäisi. 

Lintujen lisäksi näimme 
myös kasveja. Yhdessä ojas-
sa näkyi rentukoita. Rentu-
koita oli myös pellolla. 
Pellolla kasvoi myös lesken-
lehtiä sekä voikukkia. Jotkut 
voikukista olivat jo siemen-
tämisvaiheessa ja ne olivat 
muuttuneet valkoisiksi pum-
pulipalloiksi. 

Retki onnistui erinomaisesti 
ja kaikki toivottivat toisilleen 
hyvää kesää. 

  Sarianna Kurkinen 

Partiokesä 2009 
Viikoilla 30-31 suomalaisissa 
metsissä on jopa 10 000 
partiolaista, sillä silloin jär-
jestetään yhteensä seitse-
män piiri- ja alueleiriä. Suo-
men Partiolaiset järjestää 
samaan aikaan neljä kan-
sainvälistä leirimatkaa Bri-
tanniaan, Senegaliin, Kan-
nakselle ja Islantiin – ja toki 
lippukunnat pitävät omia 
leirejään. Kaikkiaan kesällä 
2009 leireilee noin 26 000 
suomalaista partiolaista. 

Leireillä kokeillaan partio-
ohjelman eri osia käytän-
nössä: harjoitellaan eri tai-
toja, ollaan luonnossa, 
toimitaan yhdessä pienryh-
missä ja tutustutaan eri-
laisiin ihmisiin. Viikon aikana 
koetaan monia elämyksiä ja 

usein leireillä muodostuu 
ystävyyssuhteita, jotka 
kestävät läpi elämän. 

Väiski-leirin suojelija, vuori-
kiipeilijä Veikka Gustafsson, 
pitää leiri-elämää tärkeänä. 

- Partio on niin tärkeää, että 
sen tulisi olla pakollista kai-
kille. Partiossa opitaan hyviä 
taitoja ja ylläpidetään arvo-
kasta luontosuhdetta. 
Kaupungistumisen myötä 
ihmisten luontokäsitys on 
heikentynyt. Luonto opettaa 
pärjäämään, sillä koskaan ei 
voi tietää milloin tulee hetki, 
kun ei olekaan sähköä tai 
vettä. Se on hankala paikka, 
mieluummin osaa toimia 
kuin olisi tilanteessa täysin 
k ä d e t ön ,  G u s t a f s s o n 
painottaa. 
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jakoa valmisteluja keräystä 
varten. Konttien sijoitus-
paikan käyttölupa keräys-
päiväksi  varmistetaan 
alueen omistaja l ta - 
urheilukentän tapauksessa 
Lempäälän kunnalta. Kontit 
t i lataan Paperinkeräys 
Oy:stä, ja paperinkerä-
yksestä kertovat ilmoitus-
laput painatetaan Toiprint 
Oy:ssä. Tärkeä tehtävä on 
v a r m i s t a a  s e ,  e t t ä 
talkooväkeä saadaan tar-
peeks i  mukaan, n i in 
ilmoitusten jakajia kuin sekä 
autollisia että autottomia 
paperinkerääjiä varsinaiseksi 
keräyspäiväksi. 

Paperinkeräystalkoihin osal-
listuminen on hyvä tilaisuus 
pienimmillekin partiolaisille 
päästä oppimaan, kuinka 
porukalla tehden saadaan 
isokin urakka valmiiksi. Par-

tiolaisten huoltajat puoles-
taan saavat mahdollisuuden 
touhuta  keräyspä ivän 
yhdessä partiolaistensa, 
näiden partiokavereiden ja 
muiden partiolaisten van-
hempien kanssa Sääks-
järven ympäristön asuk-
kaiden ja partiolippukunnan 
hyväksi. Sudenpentukin 
pystyy olemaan avuksi 
keräyksessä, eikä se haittaa, 
vaikka pienimmiltä puhti 
välillä loppuukin ennen kun 
keräys saadaan valmiiksi. 
Vartioikäisillä on jo hyvin 
tärkeä rooli paperinkeräyk-
sen sujumisen kannalta sekä 
kuormien purkajina konteilla 
että autokuskien apulaisina. 
Vaeltajia ja partiolaisten 
huoltajia keräyksissä työs-
kentelee sekä konteilla, 
apulaisina autoilla että 
autokuskeina. 
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kontteihin kootusta pape-
rista. Tyypillisesti paperia ja 
kartonkia on saatu kerättyä 
20-25 tonnia, mikä tuottaa 
rahaa noin 450–550 euroa. 
Esimerkiksi viime syksyn 
keräyksessä paperia kertyi 
25,86 tonnia, mistä saatiin 
rahaa 584,43 euroa, 
vastaavasti tämän kevään 
keräyksessä saatiin 20,58 
tonnia paperia ja 465,11 
euroa. Tämä noin 500 euroa 
kattaa hieman yli puolet 
sudenpentujen viikonloppu-
leirin kokonaiskustannuk-
sista, tai hieman enemmän 
kuin varioikäisten ja 
vaeltajien talvileirin tai 
pyhäinpäivänvael luksen 
kulut. 

Jo ennen varsinaista 
keräyspäivää tarvitaan 
talkooväkeä jakamaan 
paperinkeräysilmoitukset 
keräysalueen talouksien 
post i laat ikoihin. Tämä 
tehdään keräystä edeltävällä 
viikolla. Keräyspäivänä töitä 
paiski i  kaksi  ryhmää 
talkooväkeä. Paketti- tai 
kuorma-autoilla tai henkilö-
autolla peräkärryn kanssa 
kuljetetaan keräysalueelta 
konteille asukkaiden tien-
varteen jättämiä paperi-
kasoja. Yleensä autossa on 
kuljettajalla vähintään yksi 
apulainen, joka hyvin usein 

on partiolainen. 

Keräyksen sujumisen kan-
nalta aivan yhtä tärkeä 
porukka on kontei l la 
työskentelevät. Kun keräys-
kontteja on kaksi ja 
liikkeellä olevia autoja 
noin kymmenen, muodostuu 
paper ikuormien s i i r to 
autoista ja peräkärrystä 
kon t t e i h i n  t o im innan 
pullonkaulaksi, ellei purku 
suju r ipeäst i .  Ni inpä 
konteille tarvitaan porukkaa, 
jonka tehtävänä on auttaa 
autoilevia paperinkerääjiä 
kuormien tyhjentämisessä. 

Konttien pakkauksessa on 
muutakin huolehdittavaa. 
Muovi paperimassan seassa 
haittaa paperinvalmistusta 
merk i t täväs t i .  N i i npä 
paperinippujen sitomiseen 
käytetyt muovinarut tai 
muovipussit pitää poistaa 
keräyskuormasta. Puhtaasta 
pape r i s t a  makse t aan 
parempi hinta kuin paperin 
ja pahvin sekoituksesta. Sen 
takia kaikki pahvi kerätään 
toisen kontin etuosaan, 
erilleen arvokkaammasta 
paperista, joten sen kontin 
osalta myös kuorman 
oikeanlaisesta kasaamisesta 
on huolehdittava. 

Vanhempainyhdistys tekee 
jo ennen keräysilmoitusten 
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VJN:än leffailta 
Vjn:än kevään päätti leffailta 
9.5. Kokoonnuimme katso-
maan elokuvaa ja syömään 
herkkuja. Elokuvan valinta 
kesti hetken, sillä tarjolla oli 
monenmoisia vaihtoehtoja. 
Lopulta päädyimme katso-
maan  r i emas tu t tavaa 
komediaa nimeltä Mr. Bean 
lomailee. Vartionjohtajat 
p ä ä s i v ä t  a r v i o i m a a n 
elokuvaa.  

Tässä kommenttien parhaat 
palat: 

Ennakko-odotukset 
elokuvasta: 
”Odotan, että se on kiva.” 

”Se menee Ranskaan ja on 
kiva.” 

”Olen nähnyt aiemminkin ja 
tiedän, että se on hyvä.” 

Juoni lyhyesti: 
Mr. Bean voittaa matkan 
Cannesiin. Matkalla sattuu 
Mr. Beanin tapaan kaiken-
laista tavaroiden hukkaa-
misesta viehättävän naisen 
tapaamiseen. Lopussa Mr. 
Beanin videopäiväkirja pää-
tyy Cannesin elokuvaf-
estivaaleille. 

 

 

Kommentit elokuvan 
jälkeen: 
”Oli hyvä.” 

”Elokuva oli humoristinen, 
mutta juoni välillä vähän 
surullinen.” 

”Paras kohta oli loppu-
musiikki.” 

”Elokuva oli hauska ja juoni 
selkeä.” 

”Oli ihan hyvä. Olisi pitänyt 
olla enemmän huumoria.” 

Vjn arvosteli elokuvan 
kolmella tähdellä (***) ja 
suosittelee sitä kaikille, 
erityisesti Elkulle. 

Paikalla leffaillassa olivat: 
Leena, Jenna, Anu, Mikko, 
Juuso, Joni, Miikka, Juhani 
ja Henri. 

-sampo- 
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Ilmatyynyaluksen tekee 
mielenkiintoiseksi sen kyky 
liikkua leijumalla niin veden 
kuin maankin päällä. Tällä 
ohjeella pystyt rakentamaan 
itsellesi vastaavan laitteen. 
Oikeiden ilmatyynyalusten 
suorituskykyyn Kiertäjä-
kansan malli ei valitettavasti 
yllä, mutta hupia siitäkin 
irtoaa. 

Tarvittavat varusteet: 
• Puulevy, esimerkiksi 

paksu vaneri 
• Ilmatiivis pussi, esi-

merkiksi pressu tai 

rakennusmuovi 
• Puhallin (lehtipuhallin 

tai imuri) 
• Saha, puukko, nitoja, 

ruuveja ja väännin 
sekä ilmastointiteippiä 

 
Ilmatyynyaluksen runkona 
toimii puulevy, esimerkiksi 
paksu vaner i .  A lo i ta 
sahaamalla levystä niin iso 
ympyrä, että mahdut levylle 
puhaltimesi kanssa. Sahaa 
sitten vaneriin kuvan 
mukaisesti reikä, johon voit 
kiinnittää tiiviisti puhal-
timesi. Seuraavaksi muovi 

Mitäs tehtäis? 
Ilmatyynyalus 
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K a k s i 
kertaa vuodessa huhuil-

laan talkooväkeä KyKin 
paperinkeräykseen montaa 
eri reittiä: partiolaisten 
mukana kotiin lähetettävillä 
lappusilla, sähköpostilla, 
KyKin kotisivujen ilmoituk-
sella ja puhelinsoitoilla. 
Mistä on kyse? 

Paperinkeräyksillä on pitkät 
perinteet Kyynärön Kiertä-
jien toiminnassa, paperia on 
kerätty jo 1980-luvulla. 
Paperinkeräyksiä on järjes-
tetty pääsääntöisesti kaksi 
kertaa vuodoessa. KyKin 
paper inke räys ta l ko i ssa 
partiolaiset huoltajineen 
kuljettavat Sääksjärven 
ympäristön pientaloalueilta 
keräyspaperia ja -pahvia 

keräyskonteille. Paperin-
keräys Oy on tuonut tyhjät 
kontit keräystä varten 
Sääksjärvelle, viime aikoina 
sijoituspaikka on ollut Siwan 
vieressä oleva urheilukenttä. 
Keräyksen jälkeen Paperin-
keräys  Oy ku l je t taa 
kontteihin pakatun keräys-
paperin jatkokäsittelyyn, 
mistä se menee uusio-
paperin raaka-aineeksi. 

Paper inkeräysta lko iden 
lähtökohtana on toisille 
avuksi oleminen - sekä 
Sääksjärven ympäristön 
asukkaille, että myös lippu-
kunnal le .  Auto i leva l le 
hyväkuntoiselle keräys-
alueen asukkaalle KyKin 
keräys on pieni mutta 
mukava helpotus. Sen sijaan 
autottomille ja erityisesti 
monille alueella asuville jo 
huonokuntoisille vanhuksille 
keräys on suuri apu—monille 
heistä keräyspaperin toimit-
taminen keräyspisteisiin 
omin voimin on hyvin 
hankalaa, ellei peräti 
mahdotonta. 

Lippukunta saa myös 
t a l o u d e l l i s t a  h y ö t y ä 
keräystalkoista, koska 
Paperinkeräys Oy maksaa 
l ippukunnal le  keräys-

Paperinkeräys – mikä ja miksi 
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Yhdessä tekemällä 
onnistuu 

 

T ätä kirjoittaessani minulla on työn alla valtava 
määrä teiltä saamiani lehtijuttuja ja kuvia. Taas kerran sen 
huomaa: Kun jokainen tekee pienen osan, saadaan aikaan 
jotain todella suurta. Kuten näette, tässä lehdessä on paljon 
sivuja. Suuri kiitos kaikille! 
 
Partio opettaa yhdessä tekemistä. Tämä tavoite on kirjattu 
ohjelmauudistukseenkin eri muodoissa ainoana tavoitteena 
jokaisen uuden ikäkauden kohdalle. Tänä keväänä 
työhakemuksia kirjoittaessani en unohtanut mainita 
partiotoimintaa omien itsekehujeni vakuudeksi. Partiossa jos 
jossain ryhmätyöskentelyä ja sosiaalisia taitoja oppii. 
Jatkuvasti joutuu olemaan tekemisissä erilaisten ihmisten 
kanssa ja tekemään kompromisseja siitä, mihin lähdetään 
retkelle tai kuka suostuu ottamaan leiriohjelman 
vastuulleen. 
 
Tässä lehdessä halusin nostaa esille paperinkeräyksen, 
koska se on lippukuntamme merkittävä tulonlähde. Lisäksi 
se on erinomainen esimerkki porukan voimasta. Jos keräys 
kestää neljä tuntia, kun mukana on kolmekymmentä 
ihmistä, niin nopeasti laskettuna sama työmäärä veisi 
yhdeltä ihmiseltä viisi päivää ilman taukoja. 
 
Näin kesän kynnyksellä kannattaa muistaa joukon voima. 
Vaikkei virallista toimintaa juuri kesällä olekaan, voi porukan 
silti kutsua kokoon vaikkapa rakentamaan tässä lehdessä 
esitetyn ilmatyynyaluksen. Suurin projekteihin harvoin 
tarttuu itsekseen, ja porukassa kaikki on paljon 
hauskempaakin. 
 
 Aurinkoista kesää kaikille! 
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nidotaan kuvan mukaan 
vaneriin niin, että se 
muodostaa melkein ilma-
tiiviin pussin vanerin toiselle 
puolelle jättäen vanerin 
toisen puolen paljaaksi. 
Liitoksen ilmatiiviyttä voi 
vielä parantaa vaikka 
ilmastointiteipillä. Tämän 
jälkeen yli  jääneestä 
vanerista leikataan pieni 
puinen ympyrä, joka 
ruuvataan muovisen pussin 
läpi kiinni runkopalaan. Näin 
muodostuu kuvassa näkyvä 
donitsin puolikasta muistut-
tava rakenne. Lopuksi vielä 
puhkaistaan donitsin kylkiin 
kuvan mukaisesti pyöreitä 

reikiä. Mikäli tarpeen, myös 
reikien reunojen vahvis-
taminen onnistuu ilmastoin-
titeipillä. 

Nyt kun kiinnität puhaltimesi 
sille tarkoitettuun reikään ja 
kytket sen päälle, virtaa 
ilma ensin pussiin, täyttäen 
sen ja sitten sisäreikien 
kautta ulos. Ulos työntyvä 
ilma virtaa edelleen pussin 
ali, nostaen koko aluksen 
leijumaan ilmavirran päälle. 
Tehokas puhaltava imuri 
riittää luultavasti sisä-
käyttöön ja lehtipuhaltimella 
saadaan alus toimimaan 
myös tasaisella asfaltilla. 
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Kevät on jo pitkällä ja kesä 
saapuu pian. Moni l la 
lippukuntalaisilla on sel-
keästi ollut kevättä rinnassa. 
Esimerkiksi Suttu ja Lau-
rikaisen Ville on nähty 
yhdessä lenkillä. Zorro ei 
tosin tiedä oliko kyseessä 
aito lenkkeily, vai oliko 
taustalla jotakin muuta. 
Tilannetta tarkkaillaan. 
Paraatissa Leenan huomio 
tuntui kiinnittyvän johonkin 
a i v an  muuhun  ku i n 
marss imiseen.  O l ihan 
marssia vastaanottamassa 
Hämeenlinnan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Iisakki Kiemunki. 

Myös johtajahuollolla oli 
ihmisillä kevättä rinnassa. 
Mia käpertyi molemmilla 
bu s s ima tko i l l a  N i kon 
kainaloon takapenkille. 
Söpöä. Lisäksi Halttusen 
Tommi sai kokea tyttöjen 
huomiota esimerkiksi kau-
niiden kampausten mer-
keissä. Eikä pidä unohtaa 

rinteessä nähtyä söpöä 92- 
vuonna syntynyttä poikaa, 
joka lähes vei Sutun, Jennin 
ja Jennan sydämet. 

Johtajahuollolla tapahtui 
myös monenlaista muuta 
kummallista. Anu, Linda V. 
ja Tommi kävivät usein 
ka tse l emassa  poro ja . 
Hieman epäilyttävää. Lisäksi 
Roosalla oli aina tapana 
kommentoida kummallisten 
lausahdusten jä lkeen: 
”Kaikki muutkin tekee niin.” 
Onkohan Roosalla ollenkaan 
omia mielipiteitä? Soiviossa 
tarkkasilmäiset ja -korvaiset 
saattoivat myös nähdä 
oudon ilmestyksen: järven 
jäällä oli lenkillä bikineihin 
sonnustautuneita tyttösiä. 

Pian koittaa kesä ja 
kesäleirit. Kannattaa miettiä 
tarkkaan mitä tekee, sillä 
Zorro näkee ja etenkin 
kuulee kaiken. Hyvää kesää! 

Zorro 

Zorro 
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