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Kevät on tullut kohisten ja sääkin on 
oikeastaan jo varsin kesäinen. Pian alkaa 
taas kesäloma, joka tuo tullessaan monta 
mukavaa asiaa. Taas saa levätä, syödä 
jäätelöä, uida ja muuten nauttia kesäisestä 
säästä ja lomasta. 

Kesä on myös leirien aikaa. Tämänvuotinen 
partioleiri Aihki on varmasti monelle suurin 
leiri tähän mennessä. Piirileirille nimittäin 
tulee partiolaisia kaikkialta pääkaupunki-
seudulta. Siitä porukasta siis riittää monta 
uutta ystävää, ja ohjelmastakin varmasti jää 
unohtumattomia muistoja. 

Syksyllä koulu taas jatkuu, ja onneksi 
jatkuvat partiokokouksetkin. Syksyllä 
alkaa myös jotain uutta, sillä uusi partio-
ohjelma otetaan käyttöön. Monen mielessä 
varmasti herää tästä uudesta ohjelmasta ja 
uusista ikäkausista kysymyksiä. Siksi tässä 
Mesikämmenessä on aiheesta tietopaketti, 
joka toivottavasti selventää asiaa ja antaa 
kysymyksiinne vastauksia. Käytännön 
toteutuksesta omassa lippukunnassamme 
tulee vielä erikseen lisätietoa. 

Vaikka ohjelma uudistuukin, partion 
perusajatus säilyy ja tulevaisuudessakin 
pääsemme retkille ja leireille, opimme hyö-
dyllisiä taitoja, pidämme hauskaa yhdessä 
partiokavereidemme kanssa ja koemme 
monia unohtumattomia hetkiä! 

Unohtumattoman hauskaa kesää kaikille!

Maarit Alkula

Päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Uusi ohjelma valmiina 
käyttöön ensi syksynä

Vuoden 2008 syksyllä on partiossa uusi 
aika alkamassa. Lippukuntien on jo tuolloin 
mahdollisuus ottaa käyttöönsä uudistetut 
ohjelmat ja ikäkausijaot. Uutta partio-
ohjelmaa on tehty syksystä 2006. Ohjelma 
on joitakin yksityiskohtia ja testipalaut-
teesta tulevia viilauksia vaille valmis.

Noin 70-henkinen projektiorganisaatio 
on tehnyt tiivistä työtä kohta kaksi vuotta. 
Testausvaihe päättyi toukokuun lopussa. 
Testilippukuntien tuottaman palautteen 
mukaiset muutokset ohjelmaan tehdään lop-
pukevään ja kesän aikana.

Kesän aikana ohjelmauudistusväki pakertaa 
vielä julkaisujen parissa. Uusi ohjelma 
on myös tavalla tai toisella esillä monilla 
piirileireillä. Syksyksi valmistuvat ohjel-
mamateriaalien nettiversiot.

Kasvatustavoitteet kaiken pohjana

Syksyn 2006 jäsenkokous hyväksyi partion 
uudet kasvatustavoitteet. Tavoitteissa on 
neljä näkökulmaa: suhde itseen, toisiin, 
yhteiskuntaan ja ympäristöön. Nämä tavoit-
teet luovat pohjan tulevien viiden ikäkauden 
toiminnalle. Niiden pohjalle rakentuu uusi 
ohjelma ja aktiviteetit. Myös partiomene-
telmä uudistuu. Sen soveltamista pohditaan 
ikäkausittain; miten näihin sovittuihin 
kasvatustavoitteisiin päästään kussakin 
ikäkaudessa.

Viidessä vara parempi

Ikäkausia on uudessa ohjelmassa nykyisten 
kolmen sijasta viisi. Näin partio-ohjelma 
pyrkii entistä paremmin ottamaan huomioon 
lapsuus- ja nuoruusiän kehityksen nopeasti 
vaihtuvat vaiheet. Tulevaisuudessa nuoret 
voivat olla partiossa oman kasvunsa vuoksi, 
eivät ainoastaan johtajapestiä suorit-

Ohjelmauudistus



�Mesikämmen 2/2008

tamassa. Partio-ohjelman piiriin pääsevät 
uudistuksen myötä myös 18–22-vuotiaat. 
Aikuinen tulee lähemmäs toimintaa ja on 
kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla läsnä.
Lippukuntia tuetaan löytämään uusia tapoja 
rekrytoida aikuisia mukaan.

Kaiken toiminnan pohja-ajatuksena on 
oma viiteryhmä lippukunnassa. Jokaiselle 
tarjotaan oman kehitystason mukaista 
toimintaa omassa ryhmässä - unohta-
matta tyttöjen ja poikien eroja eri ikäkau-
sina. Ryhmään kuulutaan iän, ei tehtävän 
mukaan.

Yksittäiselle partiolaiselle uudistus näkyy 
omana partiopolkuna: mitä tehdään ja missä 
järjestyksessä. Ohjelman rakenteeseen 
kuuluu mm. vaiheita, merkkejä ja tapahtu-
mia. 

Ohjelmauudistuksen toteuttajina toimivat 
lippukunnat. Valtakunnallisesti ohjelma on 
käytössä vuonna 2010. Ilman koulutusta ja 
materiaaleja ei ohjelmaa kuitenkaan tarvitse 
käyttöön ottaa. Myös koulutusjärjest-
elmäuudistus kulkee rinnan ohjelmauudis-
tuksen kanssa.

Piirit tukevat lippukuntia

Piirit tukevat lippukuntia uuden ohjelman 
käyttöönotossa. Paras tieto piireissä on 
esimerkiksi alueohjaajilla, joilla on tarjota 
myös työkaluja ja ideoita lippukuntien käyt-
töönoton tueksi. 

Ohjelmauudistusväki on perehdyttänyt piiri- 
ja SP-toimijoita uuteen ohjelmaan pitkin 
matkaa. Jokaisessa piirissä on loppusuoralla 
järjestetty myös erillinen Ohjelmauudistuk-
sen ja samanaikaisesti uudistuvan koulutus-
järjestelmän perehdytysviikonloppu. Tarjolla 
on ollut perustietoa sekä käyttöönottoon eri 
piiripesteissä.

Testaus vaikuttaa uuteen ohjelmaan

Uutta ohjelmaa on testannut 47 lippukun-
taa 12:sta piiristä. Ensimmäinen raportti 
lippukunnilta saatiin joulukuussa, jolloin 
tehtävänä oli pohtia, kuinka lippukunta 
muokkautuu uusiin ikäkausiin. Lisäksi 
mukana oli kysymyksiä uuden ohjelman 
symboliikasta.

Helmikuussa päättyneessä toisessa testivai-



� Mesikämmen 2/2008

heessa lippukunnat keskittyivät pohtimaan 
aktiviteetteja ja ohjelman rakennetta. Välira-
portin palautti 17 lippukuntaa.

- Lippukuntien odotukset testattavien mate-
riaalien valmiustasosta eivät selvästikään 
täyttyneet. Lähdimme kuitenkin siitä liik-
keelle, että liian valmista ei kannata testata. 
Toisaalta tämä on ollut myös aikatauluky-
symys, Ohjelmauudistuksen testausjohtaja 
Mika Pärkkä kuvaa.

Palautetta on tullut hyvin erityyppisistä 
asioista. Eniten ovat korostuneet mm. 
aikuisen rooli sekä ohjelman rakenteen 
selkeys. Palautetta on saatu myös yksittäi-
siin aktiviteetteihin.

Mika Pärkkä kuvaa palautteen vaikuttavan 
ohjelmauudistusprojektiin kolmella tasolla:

- Osa palautteesta osoittaa, että asiaa ei ole 
ymmärretty. Meidän tulee siis huolehtia 
siitä, että selitämme asioita enemmän ja 
teemme julkaisuista ja muista tukimateriaa-
leista hyvin selkeitä ja konkreettisia.

Osa palautteista vaikuttaa suoraan ohjelman 

sisältöön: ohjelmassa voi muuttua aktivi-
teetin sisältö tai jokin osa rakenteessa tai 
johtamisjärjestelmässä.

- Toisaalta on myös palautetta, joka on 
vastoin kasvatustavoitteista ja uudesta 
ikäkausijaosta nousevia periaatteita. Näissä 
tapauksissa meidän on viestittävä ja perustel-
tava lisää ja pyrittävä vähentämään muutos-
vastarintaa. Pitää myös muistaa, että jotkin 
periaatteelliset asiat, kuten tarpojaikäisen 
toiminta vartiojohtajana, muuttuvat joiltain 
osin vasta ajan myötä, Mika muistuttaa.

Viimeinen testiraporttikierros toteutui 
huhtikuun lopussa. Osa testilippukunnista 
haastatellaan toukokuun aikana.

Aikuisen rooli puhuttaa

Palautteessa ja koulutuksissa yksi eniten 
puhuttaneista asioista on ollut uuden 
ohjelman ikäkausiajattelu ja näkemykset 
aikuisen roolista. Mm. ohjelmauudistuksen 
tuottamat muistilistat, ”kultaiset säännöt”, 
auttavat hahmottamaan, mistä oikein on 
kyse.
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Kasvatustavoite- ja ikäkausityöryhmää 
vetänyt ja Ohjelmauudistus-johtoryhmään 
kuuluva Leena Lehikoinen muistuttaa, että 
aikuisuuden roolissa ei ole mitään ihmeel-
listä tai varsinaisesti uutta. Aikuinen ja 
lapsi ja nuori ovat aina partiossa toimineet 
yhdessä tehden.

- Edelleenkin aikuisen roolissa on oleellista 
läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen, kohta-
aminen ja oikeiden kysymysten esittäminen 
- eri ikäisille hieman eri tavoin. Edelleenkään 
aikuinen tuki ei tee asioita nuorten puolesta 
eikä vie nuorilta toimintamahdollisuuksia, 
Leena korostaa.

Selvää kuitenkin on, että ajattelussa on 
tapahduttava ajan myötä muutoksia. 
Esimerkiksi tuleville tarpojaikäisille ei 
jatkossa tulisi sälyttää yksinäistä vastuuta 
ryhmän johtamisesta.

- Tarkoitus ei siis ole, että nykyiset tarpoja- 
tai samoajaikäiset vartionjohtajat automaat-
tisesti luopuisivat pesteistään. Halutessaan 
he voivat varmaankin jatkaa pestissään 
ryhmän toiminnan ajan. Lippukunnan tulee 
kuitenkin huolehtia siitä, että näille nuorille 
johtajille samanaikaisesti tarjotaan uuden 
ikäkausiajattelun periaatteen mukaisesti 
oman ikäryhmän toimintaa. Lisäksi he tar-
vitsevat tehtäväänsä riittävästi aikuisen 
tukea, Leena Lehikoinen kuvaa.

Merkit, tunnukset, lupaukset…

Ohjelman perustiedot, kuten rakenne, ryhmät 
ja johtamisjärjestelmä ovat mm. netissä sekä 
kevään Ohjelmauudistus-esitteessä.

Ohjelmauudistuksen valmistelun loppusuor-
alla on kuitenkin vielä avoinna kysymyksiä, 
jotka kiinnostavat varmasti kaikkia partiolai-
sia. Tällaisia ovat mm. partiolupaus, merkit 
ja tunnukset.

Ihanteet, lupaus ja laki ovat osa partion 
peruskirjan uudistusta, ja niistä päättää vasta 
jäsenkokous syksyllä 2008. 

Ikäkausien tunnukset, ikäkausimerkit ja 
suoritusmerkit ovat viimeistelyvaiheessa ja 
julkaistaan kevään ja kesän kuluessa. Kan-
gasmerkkien on tavoitteena olla valmiina 
syksyn 2008 mittaan. Mallit tulevat valmist-
uttuaan nähtäville partio.fi-sivuille.

Lisätietoja: www.partio.fi/ohjelmauudistus 
ja http://www.partio.fi/?Deptid=1143

Tekstit: Eevu Heikura ja Marjo Majlund

Yhdistänyt ja lyhentänyt Maarit Alkula
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Lähdimme EA- mammutti – kurssille 
kolmen johtajan voimin. Mammutti- nimen 
kurssi sai suuren kurssilaisten määrän 
perusteella, kurssilaisia oli yhteensä yli 100 
suorittamassa EA1:stä ja EA2:sta. 

Lähdimme kurssille perjantaina 28.3 Hels-
ingistä Elielin aukiolta. Kohti Kiljavaa lähti 
yhteensä kaksi täyttä bussillista. Paikan 
päällä meidät jaettiin viiteen eri ryhmään 
ja jokaisella ryhmällä oli oma värinsä ja 
kumminsa. Kummien tehtävänä oli saada 
kaikki ryhmän jäsenet ajoissa suoristus-
paikoille ja muutenkin kertoa mitä mil-
loinkin tapahtuu. Ryhmien jaon jälkeen 
oli majoittautumisen vuoro. Me EA1:sen 
suorittajat yövyimme Kiljavan Kassulla. 
Perjantai-iltana ohjelmassa oli tietoa siitä, 
miten toimia onnettomuuspaikalla ulkona ja 
iltapala/sauna. 

Lauantaina heräsimme siinä kahdeksan 
maissa aamupalalle. Päivän ohjelmassa oli 
mm. elvytystä, tajuttoman potilaan hoitoa, 
palohaavat, sairaskohtaukset ja muita 
perusjuttuja. Kaikista eniten lähes kaikki 
varmasti odottivat toimintaharjoituksia. Toi-
mintaharjoituksissa osa kurssilaisista (tässä 
tapauksessa EA2:sen suorittajat) esittivät eri 
rastipaikoilla jotakin onnettomuutta, joita 
muiden piti sitten hoitaa. Toimintaharjoituk-

sen teki mielenkiintoiseksi se, että mukana 
olivat aidon näköiset tekohaavat, tekoverta 
ja kaikkea muuta hauskaa. Toimintaha-
rjoitukset olivat ainakin minulle todella 
hyödyllisiä kokemuksia! Päivänaikana 
pääsimme myös tutustumaan ambulanssiin. 
Illalla vuorossa oli iltaohjelmaa ulkona ja 
sauna. Päivän aikana tutustui paljon uusiin 
ihmisiin ja paremmin vanhoihinkin, jotka 
olivat sattuneet samalle kurssille samaan 
aikaan ja meno oli todella mukavaa ja rie-
hakasta. 

Sunnuntaina herätys ei ollut mikään 
maittavin. Huonosti nukutun yön jälkeen 
kuului herätys: ”Kohta on aamupala, ja 
ulkona sataa vettä”. Perjantaina ja lauan-
taina sää oli ollut mitä mainioin, mutta nyt 
tuli sitten se kunnon sade. Sunnuntaina 
pääsimme myös itse osallistumaan toim-
intaharjoituksiin uhreina, mikä oli kyllä 
hauskaa ja onneksi sadekin oli loppunut 
päivään mennessä. Muuta sunnuntaina ei 
oikein ehdittykään sitten tehdä, vaan matka 
suuntautui jo paljon taas uutta oppineena 
kotiin päin. 

Tiina Solansuu

EA- taitoja oppimassa Kiljavalla
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Eräsusista partioparaatiin Helsinkiin edu-
stamaan Mankkaan Eräsusia lähti pieni, 
mutta kovaääninen kymmenen hengen 
porukka. Kokoonnuimme sunnuntaiaamuna 
kololle, mistä lähdimme bussilla kohti 
Helsinkiä. Helsingissä jouduimme odot-
tamaan jonkin aikaa ennen kuin ohjelma 
Senaatintorilla alkoi, mutta lämpimässä ja 
aurinkoisessa säässä oli mukava jutella niitä 
näitä. Aluksi ohjelmassa oli Aihki-huudon 
harjoittelua ja erilaisia puheita yms. Senaa-
tintorilla jaettiin myös erilaisia mitaleja, 
mm. Mannerheimin solkia. Eräs lippukun-
tamme johtajista valittiin tilaisuudessa myös 
vuoden partiojohtajaksi, onnea Antti!

     Lopulta pääsimme lähtemään itse varsinai-

seen paraatiin Suomen lipun johdolla ja eri 
lippukuntien huudot kaikuivat mukavasti 
Helsingin katuja pitkin. Omaa huutoamme 
MES MES MES, ERÄSUDET JES saivat 
myös katselijat kuulla moneen kertaan! 
Paraati päättyi Kasarmitorille, josta jokainen 
sitten lähtikin eri suuntiin. 

Tiina Solansuu

Partioparaatissa saatiin nauttia keväästä
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Lähdimme matkaan kololta mukavana 
perjantai-iltana puoli kuuden aikaan kahdessa 
ryhmässä, joilla oli sama määränpää. Mat-
kasimme osan porukan kanssa Kauniaisten 
kautta junalla ja bussilla Espoon keskuk-
seen, josta Nuuksion bussimme lähti. 
Suoralla bussilla tullut ryhmä odottelikin 
jo meitä ja hiukan viileästä ja sateisesta 
säästä huolimatta Nuuksion bussiin nousi 
kanssamme toinenkin iso partiolaisryhmä 
sekä muutamia muita retkeilijöitä. Matkassa 
meitä oli yhteensä 17, joista 12 oli reippaita 
vartiolaisia eri vartioista, vartio-osaston 
retkellä kun oltiin. 

Jäimme bussista Haukkalammentien risteyk-
sessä, josta jaettuamme telttojen osia rink-
koihin lähdimme kävelemään kohti määrän-
päätämme, nuotiopaikkaa Holma-Saari-
järvellä. Parin tauon jälkeen saavuimme 
vähän ennen pimeäntuloa leiripaikalle, joka 
sijaitsi järven saaressa. Pystytimme teltat 
mahdollisimman nopeasti ennen kuin olisi 
liian pimeää työskennellä hyvin. Söimme 
vielä pienen iltapalan, jonka jälkeen 
menimme päivän kävelystä väsyneinä 
nukkumaan.

Aamulla heräsimme virkeästi tekemään 
puuroa trangialla, jonka jälkeen koitimme 
aloittaa pienimuotoisen päiväohjelmamme. 
Jaoimme vartiolaiset kahteen ryhmään, 
joista toinen lähti Sofian kanssa kävelemään 
ja toinen minun kanssani puuliiterille 
tekemään illaksi nuotiopuita.. Tehtyämme 
sopivasti puita kuuntelimme kun Tiina ja 
Maarit kertoivat erilaisista pienistä haav-

ereista metsässä ja niihin erilaisista hoito-
muodoista, eli ensiavusta. Toinen ryhmä 
palasi sopivasti lounaalle, jonka jälkeen vai-
hdoimme ryhmien osia. Iltapäivän ryhmällä 
meni kai vähän kauemmin, kun päivällinen 
lykkääntyi vähän, mutta ruuanteko oli 
nopeaa ja tehokasta kun viimein pääsimme 
siihen.

Sää olikin juuri sopivan aurinkoinen 
ulkoiluun, joten Holma-Saarijärven nuo-
tiopaikalla ja kauempana sijaitsevalla 
puulaavulla oli melkoinen vilske päivällä 
kun ulkoilijat kävivät syömässä eväitään 
läheisellä nuotiopaikalla. Väenpaljous ei 
tosin häirinnyt meitä, eivätkä ulkoilijat-
kaan olleet juuri ihmeissään nähdessään 
ryhmän reippaita partiolaisia viettämässä 
aikaa tai laittamassa ruokaa saarella. Illalla 
teimme vielä nuotion, jolla paistoimme 
sekä makkaraa että lettuja, jotka tosin olivat 
aika uniikkeja ulkonäöltään taikinan laadun 
takia. Se ei kuitenkaan haitannut makua, 
vaan jokainen söi mielellään lettunsa, joka 
maistuikin erinomaiselta.

Aamulla heräsimme sateisen ja tuulisen 
yön jälkeen kylmään vihmaan, joka kasteli 
nopeasti huonosti vettä kestäneet vaatteet, 
kuten esimerkiksi hanskat ja lapaset. Saimme 
kuitenkin tehtyä aamupalan ja tiskattua ja 
vielä vähän kylmissään yön jäljiltä pakka-
simme teltat nopeasti pois, jotta pääsisimme 
liikkeelle. Lähdettyämme kävelemään ei 
kylmyys enää haitannut ja märät kädetkin 
lämpenivät nopeasti. Saavuimme vähän 
etuajassa suunnitellusta Siikaniemen bus-

Vartiolaiset Nuuksiossa
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sipysäkille, mutta onneksi pian tuli toinen 
bussi, jolla pääsimme vaihtamalla Mank-
kaalle. Saavuttuamme kololle ja kodin 
häämöttäessä huonoksi muuttunut sää ei 
enää haitannut.

Viimeisen päivän sateesta ja kylmästä 
tuulesta huolimatta kaikki jaksoivat ja pär-
jäsivät hyvin ja voidaan sanoa että retki oli 
onnistunut. Jokainen retkellä ollut voi olla 
ylpeä suorituksesta, sillä tämä oli ensim-
mäisiä metsäretkiä, jonka olemme tehneet 
pitkään aikaan isommalla porukalla kuin 
vartion kanssa. Vaikka tällainen retki 
oli monelle johtajallekin uusi kokemus, 

voidaan sanoa että hyvin pärjättiin ja toivot-
tavasti pääsemme tekemään samanlaisia 
retkiä jatkossakin.

Hyvää kevättä toivottaen

 Alex Virtanen   

                           Mangustit vartion johtaja
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Eräsudet kokoontuivat Yrjönpäivänä 
23.4.2008 jo perinteeksi muotoutuvaan 
Yrjönpäiväjuhlaan. Juhla järjestettiin kolol-
lamme Mankkaan Makasiinilla, ja paikalle 
oli saapunut mukavasti lippukuntalaisia 
vanhempineen. 

Lähes kaikki ryhmät olivat valmistelleet 
juhlaan omat esityksensä, jotka esitettiin 
vuorotellen innostuneelle yleisölle. Esitysten 
ohella päästiin myös leikkimään laululeikki 
ja laulamaan yhdessä pari laulua lippukun-
nan tuoreista OEK-laulukirjoista.

Eräsusien johtajisto esitti lennokkaasti 
Pyhän Yrjön tarinan näytelmänä. Rekvisiit-
toihinkin oli panostettu luovuutta käyttäen, 
ja muun muassa Minnan skootterikypärä 
toimi mainiosti Pyhän Yrjön keskiaikaisena 
ritarikypäränä. 

Juhlan viralliseen puoleen kuului lupauk-
senanto ja merkkien jakoa. Vuoden alussa 
vartiolaiksi siirtyneet entiset tyttösuden-
pennut antoivat juhlassa partiolupauksensa. 
Sekä sudenpennut että vartiolaiset olivat 
suorittaneet kevään aikana mukavasti 
merkkejä, jotka jaettiin asiaankuuluvin 
muodollisuuksin.

Saatiinpa juhlan lomassa myös tilaisuuteen 
sopivia tarjoiluja maittavan kääretortun ja 
mehun muodossa. Kiitos kaikille juhlan 
osallistujille ja erityisesti järjestelyihin osal-
listuneille!

Antti Vuorela

Eräsudet kokoontuivat Yrjönpäiväjuhlaan
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Eräsudet osallistuivat tänäkin vuonna 
Tapiiriin yhteiseen riihitykseen 16-
18.5.2008. Eräsusista oli riihittämässä yksi 
vartio, ja järjestimme kaksi rastia. Riihityk-
seen osallistui yhteensä 9 vartiota neljästä 
eri lippukunnasta.

Riihitys järjestettiin Nuuksiossa, jossa reitti 
lähti lauantai-aamuna Pirttimäestä ja päättyi 
sunnuntai-iltapäivänä Luukkiin. Yörastia 
pidettiin Kaitalammella. Ykkösluokan 
matka alkoi jo perjantaina, kun vartiot ripo-
teltiin silmät sidottuina eri paikkoihin joista 
heidän piti itsensä paikallistettuaan suunni-
staa nukkumaan Hynkälammelle.

Eräsusista oli riihittämässä kolme 2. luokan 
riihittäjää, jotka muodostivat riihitysvar-
tion. Vartion jäsenet olivat Asta, Matilda 
ja Jaakko. Vartio selviytyi oikein hyvin ja 
yhteistyö tuntui sujuvan saumattomasti!

Lauantaina Eräsusien rastilla oli teemana 

solmut ja köytökset. Kolmannen luokan 
vartioiden tehtävänä oli tehdä neljä annettua 
solmua määrätyssä ajassa. Ensimmäisen 
ja toisen luokan vartioiden tehtävänä oli 
puolestaan A-pukin tekeminen käyttäen ris-
tiköytöstä ja pukkiköytöksiä. Rastimiehinä 
olivat paikalla Alex, Suvi ja Antti.

Sunnuntaina Eräsusien hoidettavana oli 
maali, jossa rastitehtävänä oli suurta 
hilpeyttä herättänyt puusuksihiihto. Varti-
oiden tehtävänä oli hiihtää annettu matka 
puusuksilla ja pelastaa tämän jälkeen jäihin 
hukkunut heittoköyden avulla.

Kiitos kaikille riihityksen järjestelyihin osal-
listuneille!

Antti Vuorela

Tapiirin riihitys
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- Kirput tutustuivat Espoon Palolaitokseen. 
Antti peesasi fillariretkuetta ja letka pääsi 
onnellisesti edes takaisin. Liukumäkeen 
päästettiin muut paitsi Antti ja Heinä. Jäl-
kimmäinen kaiketi siksi, että Heinä olisi 
juuttunut kiinni. Kanyylin esittely oli 
mielenkiintoinen - koko Kirppulauma hiljeni 
hetkeksi totaalisesti.

- Meri otti osaa parinsadan koulun väliseen 
uimakisaan ja tuli oman sarjan kolmen 
parhaan joukkoon. Merisusiainesta?

- Minna teki debyytin teatteriuralla ja seur-
akunnan teatterikerhon musikaali pyörii 
täysille katsomoille. Saas nähdä milloin 
esitys syrjäyttää Broadwayn Catsin. Upea 
juttu Minna!

- Partiomarssiin osallistui kymmenen ja 
Tapiolan alueen lippukunnat esittäytyivät 
yhdessä. Kuivempi sää oli kuin parina edel-
lisenä vuotena, jolloin lipunkantaja Hepellä 
paitakin kutistui sateessa (vai olikohan se 
Antilta lainattu vain pieni).

- Alex huomasi että Heinä oli pudonnut pois 
johtajiston postituslistalta. Eipä tullut kok-
ouskutsut tai pippaloilmoitukset. Toisaalta 
ei kai sitä kaikkia mukaan oteta – jotain rajaa 
sentään Eräsusien mahtavaan jäsenistöön.

- Toukokuu tuli ja lumisateet Lappiin. Jäivät 
sukset tänä talvena kaappiin, mutta ehkä 
niille on kesällä käyttöä. Saas nähdä mitä 
kaikkea jännää Aihkilla onkaan. Savun-
johtajamme Alex neuvottelee sääherrojen 

kanssa. 

- Syksy tupsahtaa ja uusitut ikäkaudet. Joka 
viides lippukunta ottaa uudet ikäkausijaot 
tänä vuonna eli 800 partiolippukunnasta 20 
%. Uusia suoritusmerkkejäkin piirretään 
kuumeisesti. Jokohan ne viimein keksivät 
merkin, jolla korvataan kaikki muut merkit. 
Mutta mihin ne kaikki uudet merkit laitetaan? 
Viittaan, huiviin, pipoon vai laahukseen? 
Vai pyörillä kulkevaan rinkkaan?

 - Vartiolaisten retki sujui hyvin – 
vanhemmat kertoivat porukan ilmestyneen 
kotiin uitettuina koirina. Uimaretkestä ei 
kuitenkaan ollut kyse, ehkäpä sää oli tyypil-
linen retkisää.

  Kirjasi Heinä

    

Juoruja
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Tyttölauma Laiskiaiset, keskiviikkoisin klo 18-1�

Seppälä Tuulikki  040-569 1603  tuulikki.seppala@koti.fimnet.fi

Asikainen Jenni  040-419 4206  ajenni@luukku.com

Poikalauma Kirput, keskiviikkoisin klo 1�-18

Heinonen Jarmo  040-536 1437  jarmo.heinonen@laurea.fi

   09-502 2814  

Tyttövartio Nokkaeläimet, tiistaisin klo 1�-20

Heinonen Satu  050-544 9526  safu90@jippii.fi

Vääräniemi Minna 050-411 4285  minna.vaaraniemi@netti.fi

Poikavartio Magnustit, keskiviikkoisin klo 1�-20

Virtanen Alex  050-505 2301  alex_virtanen@hotmail.com

Liukkonen Otto  040-847 0719  karhuwaari@hotmail.com

Tyttövartio Puumat, tiistaisin klo 18-1�

Alkula Maarit  045-1150 724  maarit.alkula@espoo.opit.fi

Solansuu Kati  050-357 0547  kati.92@kolumbus.fi

Solansuu Tiina  050-357 0532  tiinuska92@hotmail.com

Uppala Ella  041-5300 574

Vaeltajaryhmä, tiistaisin klo 1�-18

Attila Suvi  040-842 7526  suviksi@yahoo.com

Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta mes-johtajat@lilja.partio.fi

Ryhmien vetäjät ja kokousajat



Hyvää Kesää!


