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Niko Rautanen, lippukunnanjohtaja
Ella Oikarinen

iertäjäkansa-lehti on Kyynärön Kiertäjien pitkäaikainen perinne, jonka katkeamisesta on ehti-
nyt vierähtää aikaa jo yli kymmenen vuotta. Lehti toimi lippukunnan tiedostuskanavana ja välitti 

ajankohtaisia kuulumisia leirien tapahtumista ja vartioiden toiminnasta. Lisäksi Kiertäjäkansa toimi 
Kyki-hengen välittäjänä ja lippukunnan muiden perinteiden ylläpitäjänä.

Viimeiseen kymmeneen vuoteen on mahtunut paljon kuulumisia, joita ei Kiertäjäkansassa ole vielä kuul-
tu. Koloiltoja on pidetty jo muutaman vuoden ajan Sääksjärven sijaan Kuljussa, ja lippukunnan pitkään 
suunniteltu tonttihanke pyörähti Kyynärön Kiertäjien 40-vuotisjuhlavuonna täyteen toimintaan tontinos-
ton onnistuttua. Hankkeen edetessä lippukuntaleirit suuntaavat tulevaisuudessa Sääksjärven maisemiin. 
Jo leiripaikan valmistumista ennen alkaa kuitenkin paluu Sääksjärvelle koloiltojen käynnistyessä ensi 
syksynä Sääksjärven uudella seurakuntatalolla.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneista muutoksista ehdottomasti yksi suurimmista on ol-
lut lippukunnan jäsenmäärän valtava kasvu. Kyynärön Kiertäjiä on jokaisessa ikäkaudessa enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin, ja samalla erilaiset tavat harrastaa partiota ovat lisääntyneet. Lippukun-
nan kasvaminen nostaa esiin sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi lippukuntaleirin 
järjestäminen alkaa jäsenmäärän vuoksi olla fyysisesti todella haastavaa esimerkiksi tilanahtauden vuok-
si, eivätkä kaikki kykiläiset enää tunne toisiaan. Monet vanhat perinteet unohtuvat ja muuttuvat muistoik-
si ”vanhoista hyvistä ajoista”, kun taas toisaalta tilalle syntyy uusia, mahdollisesti enemmän toteuttajiensa 
näköisiä tapoja tehdä partiota.

Kiertäjäkansan tauon aikana nuorten kykiläisten määrä on moninkertaistunut. Lippukunnan jatku-
vuuden sekä partio-ohjelman mukaisen vertaisjohtajuuden tavoitteen kannalta kehityskulku on hyvin 
toivottua, ja myös samalla positiivinen merkki Kyynärön Kiertäjien toiminnasta sekä partio-ohjelman 
asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö, eikä nuorisojärjestö 
voi olla nuorisojärjestö ilman nuoria. Nuorten ryhmänohjaajien määrän kasvun lisäksi nuoret ovat myös 
aiempaa näkyvämmin esillä lippukunnan johdossa, jossa useat pestit ovat viime vuosina siirtyneet nuo-
remman sukupolven hoidettavaksi. Tästä siirtymästä Kyynärön Kiertäjät voi olla ylpeä, sillä se on onnistu-
nut kasvattamaan itsellensä jatkajat sekä säilyttämään tarpeellisuutensa järjestönä, joka tarjoaa tärkeän 
harrastuksen jokaiselle jäsenelleen. Se tarjoaa jokaiselle partiolaiselleen – niin nuoremmalle kuin koke-
neemmalle harrastajalle – mahdollisuuksia oppia uusia taitoja ja kasvaa ihmisenä.  

Viime aikojen tärkeimpiin uutisiin kuuluu ehdottomasti jokaiselle ehkä jo liiankin tutuksi käynyt aihe, 
koronavirus. Koronaviruksen leviäminen haastaa rankasti partiotoimintaa, jonka keskeisimpiin element-
teihin kuuluu yhdessä tekeminen. Yhteisen partiotoiminnan järjestäminen etäältä luo haasteita, joihin 
lippukunta ei aiemmin ole törmännyt. Jo 2020 keväällä luotiin ensimmäisiä etäpartiotoiminnan muotoja 
eri vartioissa, ja toimivaksi todettuja vaihtoehtoja pyritään hyödyntämään mielekkään ja yhteisöllisen 
partiotoiminnan jatkamiseksi myös olosuhteissa, joissa turvallisuuden huomioiminen on ensiarvoisen 
tärkeää. 

Reipasta ja tapahtumantäyteistä vuotta jokaiselle partionmieliselle!
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KOKO SUOMEN 
HIMMEE

Elokuun toinen päivä YouTubessa suoratoistona 
esitetty koko Suomen yhteinen etäiltanuotio 
Himmee ja varsinkin sen valmisteleminen 

olivat loistava esimerkki siitä, miten partioon kuuluu 
paljon muutakin kuin metsässä hilluminen ja 
solmujen sitominen. Olin partiobändi B-Popin (ent. 
Loikkarit) kanssa tekemässä Himmeen musiikkeja.

Himmee oli kokonaisuudessaan todella nopeasti 
toteutettu projekti. Minä sain puhelinsoiton, jossa 
kysyttiin, haluanko olla mukana tekemässä etäil-
tanuotion musiikkia, kesäkuun toisella viikolla ja 
muistikuvieni mukaan Suomen Partiolaiset varmisti 
vasta viikkoa myöhemmin lopullisesti sen, että Him-
mee tehdään. Aikaa projektin aloittamisesta suora-
toiston ulostuloon oli alle kaksi kuukautta.

Minun lisäkseni Kyynärön kiertäjistä mukana pro-
jektissa musiikkihommissa olivat Majavien sampo 
Riikka ja entisistä (ja toivottavasti myös palaavista) 
kykiläisistä mukana olivat Kalle Lahtinen ja Juho 
Fabrin. Ilvesten akela Sonja oli tekemässä Himmeetä 
myös, joskaan ei musiikkihommissa meidän muiden 
tavoin vaan valokuvaus- ja videoeditointitehtävissä. 
Lippukunnanjohtaja Nikokin oli tietojeni mukaan lu-
vannut olla mukana Himmeen musiikkivideoiden to-
teutuksessa mutta jostakin syystä hänelle ei tietojeni 
mukaan tullut yhtäkään videota tehtäväksi. Kykin 

lippukin osallistui projektiin ja liehui hienosti vi-
deokuvissa Partiomarssin aikana. Projektissa toki oli 
väkeä myös muista lippukunnista. Himmeen tarkat 
tekijätiedot voi käydä katsomassa netistä osoitteesta: 
partio.fi/nyt/himmee/tietoa-himmeesta/

Miten tällaisen etäprojektin musiikit valmistuivat? 
Ensin minä ja Riikka vietimme yhden iltapäivän 
Keuruulla keskustelemassa Himmeen musiikkien ko-
konaisuudesta. Sen jälkeen aloimme koko porukalla 
miettiä kappaleiden sovituksia ja kirjoittaa nuotteja 
sekä komppilappuja. Ehdimme kokeilla kappaleiden 
yhteensoittoa vain kaksissa bändireeneissä, ja 
niissäkään ei kertaakaan koko porukka ollut kiire-
isten aikataulujen vuoksi samaan aikaan samassa 
paikassa. Eniten meitä oli samaan aikaan samassa 
paikassa sen viikonlopun aikana, jolloin kuvasimme 
musiikkivideot.

Alun perin kaikki musiikit oli tarkoitus äänittää 
yhden viikonlopun aikana Keuruulla. Tämä suun-
nitelma ei kuitenkaan loppuun asti onnistunut, ja 
meidän piti varata lisää äänityspäiviä sekä toinen 
äänitystila Tampereelta. Loppujen lopuksi lähes-
tulkoon kaikki, mitä Himmeellä musiikin muodossa 
oli kuultavissa, on tulosta Tampereella tehdyistä 
äänityksistä. 
Keuruun äänitysviikonlopun jälkeen palasimme heti 

seuraavaksi viikonlopuksi takaisin 
Keuruulle kuvaamaan musiikki-
videoita. 
Kaikki, mitä videoilla näkyi, kuvat-
tiin kahden päivän aikana Keuruun 
ympäristössä. Ajelimme autoilla 
pitkin Keuruuta ja raahasimme 
soittimia mitä ihmeellisimpiin paik-
koihin, joista mainittakoon muun 
muassa metsä, näkötorni ja museo, 
jossa oli suurella ratapihalla valtava 
määrä ruosteisia höyryvetureita.

Videokuvausten jälkeen aloimme 
äänittää musiikkia – kuten aiemmin 
mainitsin – Tampereella, ja kolmen 
todella pitkän päivän jälkeen meillä 
oli sen verran tavaraa nauhalla, että Juho pääsi 
aloittamaan musiikkien miksaamisen. Juho teki 
äänitysten ja miksaamisen kanssa aivan uskom-
attoman työn, sillä hän ensin vietti kanssamme 
studiossa käytännössä tauotta kolme päivää ja 
niin, että Juho oli ainoa meistä, joka ei voinut pitää 
missään välissä taukoa. Saman tien äänitysten pää-
tyttyä Juho vielä miksasi viikossa kaikki kappaleet 
esityskuntoon samalla, kun minä toimitin hänelle 
Internetin välityksellä kotona äänittämiäni soitin-
raitoja, joita emme ehtineet studiossa nauhoittaa.
Himmeen musiikit eivät olisi onnistuneet ilman 
todella loistavasti toimivaa tiimiä ja yhteistyö-
kumppaneiden tukea. 

Ennen kaikkea se, että Lempäälän seurakunta tar-
josi meille harjoitustilat ja äänityksessä tarvittavaa 
kalustoa ja se, että Tampereen seurakuntayhtymä 
antoi meidän käyttää studiotaan, oli elinehto Him-
meen musiikkien onnistumiselle. Valitettavasti 
Himmee ei ole enää verkossa katsottavissa, mutta 
toivottavasti moni ehti nähdä, mitä saimme kesän 
aikana aikaiseksi.

Teksti Jussi Vaitniemi, vastaava tarpojaluotsi 
Kuvat Sonja Meskanen

Himmeen musiikit eivät olisi  
onnistuneet ilman todella 

loistavasti toimivaa tiimiä ja 
yhteistyökumppaneiden tukea.

Mandoliinimies-musiikkivideon kuvaukset toteutettiin Keuruun keskustan alueella.

B-P spirit-kappaleen musavideo kuvattiin Haapamäen Höyryveturipuistossa.

Osalla tiimistä oli hengähdystauko kun Himmaanmäen näkötornissa 
kuvattiin soolo-osuuksia.

Tampereella studiolla Jussi Vaitniemi ja Juho Fabrin kuuntelivat 
koneelta hetkeä aikaisemmin nauhoittua ääniraitaa.
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    KARHUNPOIKIEN VUOSI 2020

Kun kesken partiokevään 2020 tuli tieto, että normaaleja koloiltoja ei saa koronan takia järjestää, 
päättivät Karhunpojat-lauman akelat soveltaa Panda-jäljen suoritukset etäsuorituksiksi, joita 
sudenpennut voivat suorittaa yhdessä perheensä kanssa. Lisäksi toukokuussa suoritimme vielä 

Hämeen partiopiirin koostaman Koti kolona -merkin. Kirjoitimme kevään etäpartiosta reportaasin 
yhdessä lauman kanssa. Tämä sopikin meille hyvin, sillä olimme päättäneet syksyn 2020 aikana 
suorittaa Toimittaja-merkin. Koska joukossamme on myös tänä syksynä aloittaneita sudenpentuja, 
kerromme myös vähän tämän syksyn puuhista Itämeri-jäljen parissa. Näin kaikki Karhunpojat 
pääsivät siis tämän jutun tähtireporttereiksi

#panda  –  Kerää roskia luonnosta

#panda  –  Askartele kierrätysmateriaaleista

Me kerättiin roskia luonnosta. Niitä löytyi paljon. 
Minä keräsin roskia kodin läheltä. Luonto puhdistui.

#panda  –  Tee tähteistä ruokaa
Me tehtiin jämäruokaa. Meille tuli 
monenlaisia ruokia, esimerkiksi 
lohipastaa, banaanilettuja mustu-
neista banaaneista, trangia-pitsaa, 
sämpylöitä ym.

Kun suoritimme panda-jälkeä, teimme kier-
rätysaskateluja. Pääsiäinen oli lähellä, joten 
aika moni askarteli pääsiäistipuja, -pupuja 
ja rairuohopurkkeja. Pääsiäisaskartelujen 
lisäksi Karhunpoikien taitavissa käsissä syn-
tyi mm. Hertta-hiiri paperimassasta, hyön-
teishotelli, käpylehmiä aitauksineen sekä 
tervehdyskortteja sukulaisille ja kavereille.

Koti kolona -merkkiin liittyi 5 yhteistä suoritusta kaikille ja 5 vapaavalin-
taista. Lapset kertoivat kotikolona-suorituksistaan seuraavasti: Piti tehdä 
uusi solmu. Istutettiin kasveja. Pidettiin piknik sisällä tai ulkona. Mentiin 
metsään retkelle. Ripustettiin partiohuivi ikkunaan partioviikolla. Hara-
voitiin pihaa. Kun olimme etäpartiossa, touhusimme monenlaista.

#panda  –  Luontoretkikuvia ja kevään merkkejä

Käytiin kuvaamassa luontokuvia. Etsittiin myös kevään merk-
kejä. Saatiin aika hyviä luontokuvia. Luonto- ja retkikuvia 
Karhunpojat napsivat myös geokätköilystä, Hirvi-Simunan 
luolasta, makkaranpaistosta, Birgitanpoluilta, Kintulammilta, 
Ahvenistolta ja kotien lähimetsistä.

#kotikolona – Monenlaisia touhuja

JATKUU
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PUUHASIVU
Tekijät: Pikku Oravat

Saatiin vesi kiertämään. Oli hauskaa! Opimme 
johtamaan vettä itse rakennettuja putkia pitkin. 
Vesiliukumäki! 

Tehtiin öljyvahinko vatiin. Öljy vahingoittaa 
lintuja ja kaloja. Opimme, miten öljyä torjutaan.

#itämeri  – Kalastusretki 

#itämeri  – Vesiliukumäki ja öljyvahinko

Olimme retkellä kalastamassa. Saatiin saalista. 
Opin ottamaan kalan koukusta. Oli kiva nähdä 
kun kala perattiin. Tutkimme kaloja. 

Kiitos Harrille kalaoppaana toimimisesta!

Eve K. vei kaikille herkkupussit ja sitten pidettiin 
etäpartiojuhlat. Etä-vappubileissä oli hurjan haus-
kaa! Pussista löytyi myös keväällä suoritettu pan-
da-merkki kaikille partiopaitaan kiinnitettäväksi. 
Pelasimme Kahoot-tietovisaa, jokainen sai esitellä 
asunsa, palkitsimme kevään ahkerimmat osallistu-
jat ja söimme tietysti herkkuja :)

#etänaamiaiset  –  2020 partiokevään päättäjäiset

        Tähtireportterit: Matias, Nelli, Joanna, Lauri, Peppi, Eveliina, Inkeri, Anni, 
Eveliina, Lilja, Anna, Silja, Roni N., Ossi, Roni P., Ilmari, Eino, Saga, Kaapo ja Elna 

Suuri kiitos myös Karhunpoikien vanhemmille etäpartiosta!
Sihteereinä toimivat akelat Maria, Johanna ja Heidi 
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Nuotioherkkuja majavien tapaan

Hyvä hiillos ja kärsivällisyys on kaiken a ja o Valmis croissant hillolla ja kermavaahdolla
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Retki ei ole kunnon retki ilman kunnon 
eväitä! Partiossa olemme toki tottuneet 
syömään Trangialla keiteltyä makaroni-

tonnikalamössöä, purkkihernekeittoa ja nuotiolla 
oikeaoppisesti käristettyä (kylmä sisältä, palanut 
pinnalta) makkaraa, mutta Majavat-joukkueen 
periaate on, että metsässä kuuluu syödä jopa 
paremmin kuin kotona. Näitä ohjeita seuraamalla 
voit valmistaa herkulliset nuotiocroissantit majavien 
tapaan!

Tarvikkeet:
 - valmis purkkicroissanttaikina
 - hilloa puristettavassa pullossa
 - pursotettavaa purkkikermaa
 - nuotio
 - puukko
 - keppi
1) Vuole kepin toinen pää puhtaaksi. Kepin tulisi olla 
vähintään peukalon paksuinen.
2) Kiedo croissanttaikina rennolla otteella kepin vuoltuun 
päähän.
3) Paistele croissantia nuotion päällä. Yritä olla polttamat-
ta! Hitaasti hyvä tulee.
4) Kun croissant irtoaa tikusta helposti, vedä se irti varov-
asti. Pursota sisälle hilloa ja kermavaahtoa.
5)NAUTI!

Vartio Kärpät viettivät koloiltaansa KyKin eli 
Kyynärön Kiertäjien tontilla. Muiden ollessa 
etuajassa osa leikki ponileikkiä ja teki 

käpylehmiä. Kun porukka oli saatu koottua kasaan, 
aloitettiin leikkimään yhdessä piilosta. Samalla saimme 
purettua ylimääräisen energian pois. Lasten leikkiessä 
osa johtajista sytytti nuotion. Leikkien loputtua heidät 
jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmissä kerrattiin rinkan 
oikeaoppinen pakkaus, sekä millaisia rinkkoja on. 
Jokainen johtaja sai kertoa miten itse tykkää pakata 
rinkkansa.  
 
Ohjelman jälkeen siirryimme nuotiolle, missä jokainen 
pääsi paistamaan itselleen makkaraa sekä lättyjä. Lapset 
juttelivat innokkaasti samoajajohtajien kanssa. Lätyt sekä 
pelkkä sokeri ja hillo olivat hitti. Lopuksi lapset saatettiin 
parkkiselle ja heidät haettiin siitä kotiin. Kun kaikki lapset 
olivat päässeet kotimatkalle, siirtyivät johtajat vielä nuo-
tiolle syömään omat lättyynsä ja juoruilemaan.

Kärppien koloilta 5.10.2020
Teksti Emilia ja Viivi (samoajajohtajat)
Kuvat Niko Rautanen

Viime kesänä, oli aluksi hankaluuksia edes 
järjestää leiriä. Suunnitelmana alunperin 
oli raha teemainen viikon kesäleiri, 

tästä jouduttiin luopumaan. Mutta tilalle tuli 
Pärskis, vesi teemainen parin yön leiri.  Leirille 
osallistuneet olivat viimeisen vuoden seikkailijoita, 
tarpojia ja samoajia. Ensimmäisenä leiripäivänä 
oli totuttuun tapaan leirialueen tutkimista, 
telttojen kasausta ja johtajien hauskaa; leirikaste.
Leirikasteessa tunnetusti leiriläiset viedään yhteen 
tilaan odottamaan paljasjalkaista seikkailua ja 
kylmää vettä. Toisen leiripäivänä agendana toimi 
vesiaktiviteetit, leirin aikana pienissä ryhmissä 
käytiin  purjehtimassa ja isommassa porukassa 

suplautailtiin ja melottiin. Saunomista, uintia 
pitkin päivää ja illalla tietysti kaikkien rakastama 
haikki, eli pienimuotoinen kävely muutamalla 
rastilla. Rastit olivat kivoja, ehkä turhan helppoja 
ajatellen osallistujien ikää.  Myös kävelymatka oli 
lyhyt. Tämän jälkeen pääsivät tarpojat nauttimaan 
iltapalasta, mutta samoajille oli tarjolla kuuluisa, 
mahtava ja upea SAMOAJA EXTRA. Kyseessä oli 
lisää kävelyä ja 
huvittavia johtajien 
hatusta vetämiä 
tehtäviä.

Kyynärön Kiertäjien kesäleiri 
Pärskis 2020

Supikoirat seikkailijakisoissa

Lähdimme liikkeelle Pirkkalan Toivion koululta 
noin 9:30 aikaan ja eräs vartiosta kommentoi 
lähtötunnelmia näin ”me lähdettiin   niihin kisoi-
hin aika epävarmoina, että mitä siellä nyt ikinä 
tehdäänkään niin mikään ei välttämä onnistu” 
Lähdössä rakennettiin vartion kanssa pieni ma-
jakka. Rakentamisessa oli kuulemma hieman 
haasteita, mutta lopulta majakan valo syttyi ja var-
tio pääsi palauttamaan työnsä. 
He saivat kartan ja lähtivät suunnistamaan ensim-
mäistä rastia kohden. Rasteja oli yhteensä 11, mut-
ta joka rastilla kavereita kannustettiin ja tehtävät 
ratkottiin yhdessä yhteistyöllä. 
Tekemistä tuli ja aika kului, mutta lopulta maal-
issa he olivat tyytyväisiä ja aika varmoja hyvästä 
sijasta, ja Supikoirat tulivatkin toisiksi! 
Kisoista jäi hyvät muistot.
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Mä jouduin 
nakkipuuhun ja mun 

piti kertoo vitsi. 
Sanoin 'en tiedä' ja kaikki 

alkoi nauraa."

”En uskalla mennä 
huussiin, kun siellä 

on ötököitä.”

"Pelleiltiin, 
oli hauskaa."

Seikkailijaretki Toijalaan ja takaisinSeikkailijaretki Toijalaan ja takaisin
Teksti  Palokärjet Teksti  Palokärjet 

Kuva Emilia HeikinsuoKuva Emilia Heikinsuo

paperista ja pojat kuljettivat kananmunaa milloin 
takussa, milloin kädessä ja milloin missäkin. Hienosti 
molemmilla joukkueilla pysyi munat ehjinä ja niistä 
tehtiinkin 8.rastilla munakasta. Oikein maistuvia 
munakkaita tuli. Hienosti kaikki jaksoi koko reitin kulkea.

Meillä kaikilla oli kyllä mukava päivä ja sääkin suosi! 
Tytöt ainakin olivat sitä mieltä että uudestaan mennään. :) 

Sudenkorennot ja pari “lainalaumalaista” Pikku- 
Oravista olivat sudenpentujen NOPPA-syyskisoissa.

Ensimmäisellä rastilla harjoiteltiin sahan ja vasaran 
käyttöä, kun rakennettiin omat nopat puusta. Sehän 
sujui vallan mallikkaasti, kun vauhtiin päästiin. 
Rasteja oli yhteensä 10 ja matkan varrella pelattiin 
aliasta, opittiin vähän Suomen maantietoa, yhdisteltiin 
karttakuvia, hypittiin pressun päällä ja pidettiin hauskaa.

Lempparijuttu taisi kaikilla olla, kun 3.rastilla 
saatiin keittämättömät kananmunat, mistä 
sitten piti pitää huolta aina 8.rastille asti. 

Tyttöjen joukkue teki eväsrasiaan kananmunalle pesän 

Sudenkorennot NOPPA-kisoissa Forssassa 3.10.

MILLAINEN ON ARKI-ILTA 
PARTIOLAISTEN KOLOLLA?

Kostea tiistai-ilta kerää yhteen kymmenittäin sinihuivisia partiolaisia, kun pimeydessä uinuva 
vanha puurakennus herätetään Partiolippukunta Kyynärönkiertäjien koloillan kulisseiksi.

Ovia ehtivät pimeässä ensimmäiseksi avaamaan 
sudenpentujen ikäkausivastaava Heli Ahlfors 
ja lippukunnanjohtaja Niko Rautanen. Perässä 

tulee seikkailijavartio Kärppiä johtava Anne Sirén. Anne 
levittelee Helin kanssa keskustellessaan ensiaputarpeistoa 
salin pöydälle koloiltaa varten.
-Kärpät sisälle! Anne huutaa ulko-ovelta tasan kuudelta 
ja eteinen täyttyy 12-vuotiaista lapsista, joita edellään 
paimentaa pian 15-vuotias johtajaharjoittelija Henri Suo-
janen. Toinen seikkailijavartio Majavat jää ulkoilemaan.
Anne kyselee Kärpiltä, miten joulukampanjatuotteiden 
myynti on sujunut. Kaikki ovat päässeet myynnissä alkuun 
ja onhan tällä vartiolla hyvä malli olemassa, sillä Henri on 
ollut kolmesti lippukunnan ja kerran koko Hämeen piirin 
paras myyjä.
Ensiapuhommat aloitetaan kertaamalla kolaripaikan 
toimintamallit.

Kosteita puita ja painesiteitä
Samaan aikaan metsästä kolon läheltä paistaa yksinäinen 
valopiste, jonka ympäriltä löytyy iloisesti puliseva Haukka-
vartio. Haukat ovat 13-vuotiaita poikia ja heitä johtaa neljä 
15–17-vuotiasta samoajaa.
Tänään tunnelma on tiivistynyt kostean metsän nuotiopai-
kalle. Poikien tehtävänä on sytyttää kosteat puut kolmella 
tulitikulla nuotioksi. Tuli on nuotio, kun siinä voi paistaa 

makkaraa. Toistaiseksi valo tulee yhdestä otsalampusta 
ja pimeästä ojentuu käsiä asettelemaan puunpalasia ja 
tuohta kuka milläkin tavalla.
Kolon rappusten edessä pihan parhaiten valaistussa 
kohdassa Harri Mamia ja Miika Sola työstävät mallikappa-
leita tulevan sunnuntain koekisoihin. Harri on Haukkojen 
luotsi eli hän neuvoo ja auttaa Haukkojen johtajia. Miikan 
johtama vartio kokoontuu keskiviikkoisin.
Sisällä Kärpät ovat siirtyneet kylkiasennon kautta sito-
maan painesiteitä toistensa ranteisiin. Tytöt hakeutuvat 
pareiksi keskenään ja pojat harjoittelevat sitomista poruk-
kana Henrin läheisyydessä. Yläkoululainen johtaja on 
ihailtu isompi kaveri, se cooli tyyppi, jota on hienoa päästä 
moikkaamaan partion ulkopuolella muiden kavereiden 
nähden.
Ryhmässä on rauhallista ja kova tekemisen meininki. Anne 
kehuukin Kärppien johtamisessa mukavaa olevan juuri 
innostuneet ja mukavat lapset.

Merimies- vai hirttosolmu?
Kärppiä vuotta nuoremmat majavat ovat ulkoleikkiensä 
jälkeen asettautuneet kolon alakertaan. Riikka Vaitniemi 
ja Mari Viinamäki ovat johtamassa juuri majavia siksi, että 
heillä kummallakin on oma lapsi tässä ryhmässä. He ku-
vaavat lapsuudessa aloittamaansa partiota elämäntavaksi.
-Partion muista aikuisista kehittyy myös itselle sosiaalinen 

Teksti: Tiina Harvia
Kuvat: Niko Rautanen

JATKUU

Teksti Annika Ahola
Kuvat Annika Ahola, Pasi Pekkala

11.-12.10. pidettiin kaikkien seikkailijoiden yhteinen 11.-12.10. pidettiin kaikkien seikkailijoiden yhteinen 
retki Iso-Arajärvellä Toijalassa. Osallistujia oli lähes 40+ retki Iso-Arajärvellä Toijalassa. Osallistujia oli lähes 40+ 
johtajat. Retki kesti yön yli, mikä oli jännittävää eikä koti-johtajat. Retki kesti yön yli, mikä oli jännittävää eikä koti-
ikäviltäkään säästytty, mutta kaikki selvisivät hienosti ret-ikäviltäkään säästytty, mutta kaikki selvisivät hienosti ret-
ken loppuun asti. Kun tulimme leirille, samoajajohtajat ken loppuun asti. Kun tulimme leirille, samoajajohtajat 
leikkivät hauskoja leikkejä kanssamme. Leikimme muun leikkivät hauskoja leikkejä kanssamme. Leikimme muun 
muassa Tuo minulle- leikkiä. Kasasimme teltat. Lopuksi muassa Tuo minulle- leikkiä. Kasasimme teltat. Lopuksi 
Emilia ja Pinja purkivat teltan. Teltta oli Violan, ja siinä Emilia ja Pinja purkivat teltan. Teltta oli Violan, ja siinä 
nukkuivat hänen lisäkseen Pinja, Emilia ja Eerika. Samu nukkuivat hänen lisäkseen Pinja, Emilia ja Eerika. Samu 
ja Radu nukkuivat KyKin uudessa isossa Primus-teltassa. ja Radu nukkuivat KyKin uudessa isossa Primus-teltassa. 
Leirillä teimme kaiken ruuan itse nuotiolla. Se oli kivaa. Leirillä teimme kaiken ruuan itse nuotiolla. Se oli kivaa. 
Lisäksi Radulla oli mukana trangia, jolla hän paistoi Lisäksi Radulla oli mukana trangia, jolla hän paistoi 
itse pekonia ja kanamunia. Pinjalla oli mukana hyvin itse pekonia ja kanamunia. Pinjalla oli mukana hyvin 
karkkinen karkkipeli. Sarkku ja Osku joutuivat syömään karkkinen karkkipeli. Sarkku ja Osku joutuivat syömään 
karkkipelin karkkeja, jotka maistuivat koiranruualta ja karkkipelin karkkeja, jotka maistuivat koiranruualta ja 
hikisukalta. Retkellä pelattiin Afrikan tähteä luonnossa. hikisukalta. Retkellä pelattiin Afrikan tähteä luonnossa. 
Lopuksi oli nakkipuu.Lopuksi oli nakkipuu.
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Majavat leikkivät peiliä kolon pihassa.

piiri, Riikka kertoo.
-Torstaisin meillä on johtajiston sählyvuoro koloiltojen 
jälkeen, kertoo Niko.
Mari kaivaa esiin kimpun sinivalkoisia naruja. 
-Tänään harjoitellaan solmuja, Riikka sanoo. 
-Ensin merimiessolmu, kuka muistaa?
-Minä haluan opetella hirttosolmun, kuuluu monesta 
suusta, mutta kaikki tekevät merimiessolmua.
Tavallisena tiistaina väkeä olisi vieläkin enemmän, sillä 
tänään kololta puuttuvat partion pienimmät eli suden-
pennut. Tiistain sudenpentuvartio Karhunpojissa on 17 
iältään 7–9-vuotiasta lasta ja heitä johtaa kolme aikuista. 
Sudenpennut korvasivat koloillan edeltävänä lauantaina 
sudenpentukisoissa Ylöjärvellä.
Käytännön asioista kuten kolon tilojen käytöstä eri ryh-
mien ohjaajat sopivat tiistailaisten Whatsapp-ryhmässä.

Peukalohaavoja ja pärinää
Yläkerrassa kärppien Alisa Siivola sitoo Emilia Ylilehdon 
peukaloa. Tytöt ovat yhtä mieltä siitä, että partiossa on 
kivointa kesäretket.
-Tosi hyvä! Anne kehuu Alisan sidosta. -Seuraavaksi vai-
htakaa rooleja.
Sillä aikaa metsässä pimeyden keskeltä loimottaa jo oikea 
liekki. Tuli on saatu syttymään johtajavoimaisesti. Nyt 
reilu tunti projektin aloittamisen jälkeen nuotiolla voisi 
ehkä jo lämmittää prinssinakin. Ryhmäläiset leikkivät 
metsässä majakkaa. 
-Me ollaan yleensä vuorotellen vetovastuussa ohjelman 
sisällöstä, Joel Vuohijoki sanoo.

Neljän ohjaajan Haukoilla se tarkoittaa, että jokainen 
valmistelee ohjelman kerran kuussa. 
Kärpät ovat saaneet jo nenäverenvuodotkin hoidettua ja 
siirtyvät Henrin johdolla ulos leikkimään. 
Sillä aikaa majavat keskustelevat vakavasti, sillä solmu-
touhu ”lähti pärinäksi”. Aika moni tuntuu ymmärtävän, 
että Riikka ja Mari keksisivät mukavampaakin tekemistä 
illaksi kuin komennella vauhkoontunutta majavalaumaa. 
Viikon päästä leipomiskerralla luvataan käyttäytyä rauhal-
lisemmin.
Riikka sanoo pitävänsä tärkeänä, että partio mahdollistaa 
arvojen opettamista lapsille ja nuorille. Hän työskentelee 
teini-ikäisten parissa ja kertoo näkevänsä partion vaiku-
tuksen.
-Kyllä päivätyössä huomaa eron keskivertoteiniin, partio-
laiset erottuvat edukseen.
Vartiot päättävät koloiltansa perinteiseen sisaruspiiriin.

Koloillan jälkeen
Haukkojen johtajanelikko Miro Sola, Elias Tuhkunen, Joel 
Vuohijoki ja Arttu Väätäjä kömpivät metsästä kolon soh-
ville vielä juttelemaan Nikon kanssa. Niko kyselee pojilta 
luotsauksesta, saavatko he riittävästi apua koloiltojen 
suunnitteluun ja onko kaikki hyvin.
Pojat suunnittelevat myös Haukkojen tulevan viikonlopun 
retkeä. Noutoralli koloillasta on jo aikoja sitten rauhoit-
tunut, kun kololla mietitään vielä tulevien kokouksien 
edustuksia. Jutunjuurta tuntuu riittävän siinä määrin, että 
tuskin näillä nuorilla on kurjaa kokouksissakaan.

Kärppien johtajaharjoittelija Henri Suojanen kertoo 
partiouransa kohokohdaksi Jamboreen eli partion 
suurleirin Yhdysvalloissa viime kesänä.

Harri Mamia ja Miika Sola työstävät koekisojen rakennusrastin 
mallikappaletta. Akaan alueen lippukunnat järjestävät yhdessä 
alkuvuodesta 2020 talvikisat ja nyt järjestettävillä koekisoilla varmistellaan 
kisajärjestelyjen toimivuutta.

Majavat suorittavat Ilmansuunnat-merkkiä ja solmut kuuluvat yhteen 
ilmansuuntaan. Merimiessolmu onnistuu silmät auki tai kiinni. Akela 
Riikka Vaitniemen Reeta-tytär (kolmas vasemmalta) on päässyt mukaan 
isompien koloiltaan.

Saako tämän tulitikkurasian laatikon käyttää sytykkeenä? pojat kysyvät 
kolmannen tikun kohdalla. Lupa heltiää, mutta hetken päästä raapaisupinnan 
jäänteitä pelastetaan uutta sytytysyritystä varten.

Kärpät miettivät, miten kolaritilanteessa toimitaan. 
Hätänumero 112 muistuu heti mieleen, samoin 
varoituskolmio. Huomaa hyvin, että ensiaputaitoja 
harjoitellaan partiossa joka vuosi, asia ei ole lapsille uusi.

“Hyvää yötä, Jeesus myötä, kiitos tästä päivästä. Se oli kiva.” kuuluu pontevasti 
jokaisesta suusta. Loppuloru on perinne, joka lopettaa koloillan aina samalla 
tavalla. Lippukunta ei toimi seurakunnan alaisuudessa, vaikka seurakunta sen 
toimintaa tukeekin.

Sysipimeässä metsässä puuhaavista teinipojista ei ole mitään 
mahdollisuutta ensisilmäyksellä hahmottaa, kuka johtaa ja 
ketä johdetaan.

Emma Mikkonen sitoo Alisa Siivolan 
peukaloa. Alisa aloitti partion 6-vuotiaana 
jo vuotta ennen virallista partioikää, koska 

hänen isänsä oli silloin lippukunnanjohtaja-
na. Emma aloitti partion kaksi vuotta sitten.

Tilda Porola sitoo painesidettä Iina Lehtimäen ranteeseen.

Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen pyrkii käymään kaikkien laumojen 
koloilloissa silloin tällöin. Niko kuvaa olevansa linkki muiden välillä 
ja kokee palkitsevaksi omien johdettavien kasvun ja mukana pysymisen.
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Loistavaa partiokauden jatkoa kaikille! 
Varokaa, sillä Zorro näkee ja kuulee edelleen kaiken.

ZORRON KYNÄSTÄ

Syksy on pärähtänyt vauhtiin koronarajoituk-
set huomioiden, ja lippukunnan jäsenten 
valvonta on ollut haastavaa myös näinkin 

kokeneelle paparazzille kuin minä. Onneksi pik-
kulinnut laulavat ja Zorron puhelin on kilahdellut 
säännöllisesti uusien, kuumien juorujen saapuessa 
päämajaan.

Sudenpennut ja seikkailijat leireilivät päivälei-
rin verran Terviksellä lokakuussa. Säpinää 
oli sen verran, että Zorrokin meinasi jäädä 

erityisesti ensimmäistä partiovuottaan aloittavien 
Ilvekset-lauman poikien jalkoihin. ”Kaikki omalle 
pressulle!” soi vieläkin korvissa. 

Perinteinen Pyhäinpäivän vaellus kutistui 
perinteisestä vähemmän perinteikkääksi, kun 
perinteiksi muodostunut vaelluspalelu vaih-

tukin vain päivän mittaiseen kävelyyn Tervikseltä 
leirialueelle. Huhujen mukaan perinteitä rikottiin 
myös suunnistuksen apuvälineistön osalta, sillä 
kartan ja kompassin sijaan jotkut olivat taittaneet 
matkaa Pokémon Gon turvin. Jatkossa seikkaili-
joiden suunnistusharjoituksiin lisättäneenkin myös 
erilaisten puhelinpelien avulla suunnistaminen, 
ettei harrastus lopu tarpojaikäkauden aikana puut-
teellisten taitojen vuoksi. Muuten reissu meni kuu-
lemma hyvin, ja mukana olleiden sydän- ja verisuo-
nitautiriskistäkin huolehdittiin jättämällä suola 
kokonaan matkasta pois. Onneksi 25 loimutettavan 
lohipalan suolaamiseen oli tarjolla merisuolaa.

Lippukunnan jäsenet ovat osallistuneet myös 
piirin koulutuksiin. Niillä on pikkulintujen 
mukaan opiskeltu muutakin kuin kurs-

sin sisältöön kuuluvia asioita. Ainakin valoku-
vauskurssilla on ollut lähikontakteja myös muiden 
kuin kameroiden kanssa.

Zorron puhelimeen on saapunut myös tieto, 
joka ratkaisee jatkossa kaikki paperinkeräyk-
seen ja tontin raivaukseen liittyvät kuljetus-

välinepulmat! Eihän se ole mies eikä mikään, jolla 
ei ole sisua, ja Joonalla on nykyään kuulemma ko-
konainen Sisu (Kyllä, Zorro on nähnyt kuvatodisteet, 
joten kyse ei ole vain huhupuheesta)! Eikä hätää, jos 
ei Sisu vielä liikkuisikaan – Miska ja Hate miettivät  
Pyhärillä, kuinka partio-ohjelmaan olisi hyvä saada 
mukaan erinäiset autorempat. Jokainen lauma,  
vartio ja joukkue voinee ottaa yhteyttä suoraan 
Hamppulaan ja sopia öljynvaihto- ja kansiremppa-
vuoroja. Upeaa!


