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Pääkirjoitus
Kesäloma oli ja meni. Pimeinä syysiltoina on kiva muistella mitä tuli
kesällä tehtyä. Ainakin lippukuntamme kesäleiri onnistui loistavasti.
Viiden päivän ajan Nuuksion metsissä peuhasi joukko toinen toistaan
pirteämpiä partiolaisia. Ensi vuonna onkin sitten
edessä suurempi leiri, joko Suomen partiolaisten
suurleiri Tarus tai Tapiolan alueen lippukuntien
leiri. Johtajaneuvosto on vaikean päätöksen edessä... Tiedoksi vielä että uusia partiolaisia otetaan
lippukuntaan vielä muutaman viikon ajan. Nyt keräämään kaverit mukaan! Hyvää Syksynjatkoa!
partiovasemmalla,
Antti Vuorela, Päätoimittaja
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Lippukunnanjohtajan tervehdys
On syksy ja marjat on kypsy. Kesä meni nopeasti ja sen alkuun todella
upean leirin teimme! Vaikka paikka siirtyi Myllyjärvelle, niin ohjelma
parani entisestään. Mieleenpainuva iltanuotio-ohjelma oli pitkästä
aikaa Eräsusimainen ja täytyy myöntää, että melkoisia näyttelijänlahjoja porukassamme on. Vai mitä mieltä olitte Suvin järjestämistä
missikisoista, jossa Oxa, Hepe, Antti ja Jussi mittelivät? Harvoin olen
nauranut niin paljon. Moni muukin asia jäi mieleen, eli talvikuukausille riittää pitkästi kerrottavaa – ennen seuraavaa leiriä.
Lippukuntaan otetaan taas lisää jäseniä, siis sekä sudenpentulaumoihin, että vartioikäisiin. Naamat vaihtuvat, mutta karavaani kulkee.
Yllättävän nopeasti kaikki kasvavat – aivan kuin jokainen olisi vuotta
vanhempi kuin viime vuonna. Kymmenvuotisjuhla odottaakin
keväällä Eräsusia.
Suurleiri Tarus on kesällä, vaan tälläkään kertaa sinne ei päästetä
sudareita. Hintakin on aika huikea. Johtajaneuvosto joutui kinkkisen
kysymyksen eteen, mennäkö Tapiirin yhteisleirille, vai järjestelläkö
tarvikkeita suuremmalle leirille, Tarukselle. Se selviää tämän syksyn
aikana.
Pitkästä aikaa johtajisto pääsee omalle viikonlopulleen, suoritusmerkkien pariin. Suvi vain löytää paikan, niin johtajisto on sen jälkeen
iskussaan uusien taitojensa kanssa. Vanhempainneuvostokin
kokoontuu tänä syksynä ja sinne kannattaa kaikkien innostuneiden
vanhempien liittyä mukaan. Viime kevään suunnistussunnuntai
onnistui hienosti, vastuullisena siitä oli vanhempainneuvosto ja heistä
etenkin Rippe Asikainen sekä Päivi Attila taustajoukkoineen.
Jokavuotiselle vartionjohtajakurssille on menossa Eräsusia sekä
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tyttöjen, että poikien puolelta, eli uusia hyviä vetäjiä on kasvamassa
lippukuntaan. Voi hyvällä omallatunnolla mainita tutuillekin, että
lippukuntaan kannattaa nyt liittyä uudeksi jäseneksi.
Tämä syksy tuo tullessaan Hiipivä Haamu partiotaitokisan, Valborgin
risteilyn, lipunryöstön ja monta mukavaa, railakasta keskiviikkoiltaa.
Partiokasta syksyä!!!
Heinä

Vanhempainneuvoston kokous pidetään keskiviikkona
17.9.2003 kello 20 Väentuvalla.
Kaikki partiolaisten vanhemmat ovat tervetulleita!
Vanhempainneuvosto toivoo uusia jäseniä mukaan
toimintaansa.
Tervetuloa!
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Puukontekokurssi Koulumäen koululla Soukassa
16.-17.6. 2003
Kesäisenä maanantaiaamuna tallustelin Koulumäen koululle, missä oli
luvassa puukkokurssi. Pian paljastui, että olin pienestä sekaannuksesta
johtuen ainoa kurssilainen. (toim. huom. että Antti oli ollut kurssilla jo
edellisellä viikolla) No, eipä ainakaan tullut jonoa neuvoa odotellessa,
koska opettajiakin oli kaksi, Markus ja Pietari. Onneksi heillä oli omia
puutöitä tehtävänä; Tuskin olisivat saaneet aikaansa kulumaan vain
auttaessaan minua.Aloitin työn puukon terästä. Se oli sentään valmiiksi
taottu, ja minun piti vain kahvan sisään tulevaa osaa terävämmäksi.
Valitsin kahvapuuksi vaahteran, ja pian pääsin myös muotoilemaan ja
hiomaan kahvaa. Kahva kiinnitettiin terään vahvalla liimalla, ja niiden
väliin laitettiin metallihela koristeeksi ja varmistukseksi. Tein puukon
tuppeen puisen lestin, jonka viimeistelin toisena kurssipäivänä. Nahkainen
tuppi ommeltiin lestin ympärille. Kurssiaika (yhteensä 12 tuntia) kului
nopeasti työhön uppoutuen. Kotiin sain viedä lähes valimiin puukon
tuppineen, kahvan viimeistelyhionta ja öljyäminen jäivät vielä
m y ö h e m m i n
tehtäväksi.
Nyt
puukkoni on valmis,
mutta en ole vielä
ehtinyt käyttää sitä
yhdelläkään retkellä.
Odotan tilaisuutta
innolla!
Sofia
Kuvassa Antin puukko
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Mankkaan Eräsusien kesäleiri 2003
Vihdoinkin lippukunta päätti järjestää oman leirin kesällä 2003.
Päivämäärän ja paikan kanssa oli viimeiseen asti ongelmia, kun ajoissa
varaamamme Kattilajärvi menikin joillekin muille, asiasta ilmoitettiin
meille vasta viime tingassa. Saimme sitten vuokrattua Espoon Partiotuen
Myllyjärven kämpän muutamaksi päiväksi, tuli huomattavasti halvemmaksikin, kuin leiri Kattilaniemellä. Pienehkö porukkamme
mahtui mainiosti autoihin ja niin
alkoi leiri, kun lippukunta
purkautui ulos autoista metsässä.
Kävelimme leiripaikalle ja alkoi
telttojen pystytys ennen sadetta.
Emme ehtineet saada kaikkia
telttoja kasatuiksi ennen sadetta,
joten tuli kiire heitellä pressuja
päälle. Ukkonenkin
näyttäytyi illan aikana.
Tunnelma oli lattea; oli
siinäkin aloitus leirille,
sataa jatkuvasti. Illalla
päätimme kaikki änkeytyä
pieneen
kämppään
lämmittelemään takan
ääreen ja juomaan teetä.
Muut leiripäivät sujuivatkin
mukavassa aurinkoisessa
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säässä lukuun ottamatta muutamia pikku sateita. Useat uskaltautuivat
uimaankin veden ollessa alkukesäisen koleaa. Leirin ohjelmaan kuului
leiriolympialaiset, hauskoja iltanuotioita ja
maukasta ruokaa. Leirin eräs kohokohta oli
haikki, jonne matkattiin autolla. Siellä vartiot
kiersivät rasteja, ja vartiolaiset ja muutama
johtaja jäivät yöksi saareen sudenpentujen
palatessa leiriin yöksi. Onneksi sinä yönä ei
satanut. Kokonaisuudessaan leiri onnistui
loistavasti, hieno suoritus kaikilta johtajilta, joilla
ei kaikilla edes ollut kokemusta leirin
järjestämisestä. Kiitoksia leiriläisille ikimuistoisesta viikosta.
Suvi
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Juoruja
- Tiia on palannut Suomeen! Hyvä Tiia! En tiedä sainko kyseisen
tietokoneviruksen Ruåtsista, mutta tässä kopio sähköpostiviestistäni:
Hello!
I am a Swedish Virus,
Please forward me to all people in your address book and
then remove all files from your hard drive.
Tack så mycket!!

…ehkäpä se ei silti tullut Tiian kautta…
- Nuuksion luontopolusta tuli upea palaute. Pisteytettynä saimme parhaat
pisteet ja mukana olleista 40:stä arvioi 35 polun pisteytyksellä 5 ja viisi
arviolla 4 (kun maksimi oli 5 ja heikoin 1). Ainoastaan yksi antoi
arvosanaksi 1, koska ei päässyt mukaan ja haukkui järjestelyt lyttyyn.
Kiitokset Suville, Jussille, Hepelle, Antille, Jennille, Tuulikille ja Sofialle.
Sekä kaikille niille, jotka auttoivat.
- Leiri oli upea! Oli muuten ensimmäinen täysin omin voimin loppuun asti
nykyisellä lippukuntamme kokoonpanolla. Edellisestä ehti kulua jo yli viisi
vuotta. Johtuneeko siitä, että ensi vuonna lippukunta täyttää 10 vuotta.
Järjestetäänköhän 10-vuotisleiri, vai Taruksen turuilla puhalletaan
kynttelikkö?
- Jussin kanssa Heinä kantoi leirin höndärin sisuksen kuoppaan ja jostain
syystä kukaan ei tullut pitkään aikaan kättelemään. Ei ole tullut muuten
vieläkään – jäiköhän deodoranttiin joku sivumaku?
- Antin telttasaunan mallia kyseltiin kesän asuntomessuilla. Kelpaisikohan
se jopa vientituotteeksi? Ainakaan varpaat eivät palelleet.
- Oxa opiskelee ipana-alaa Lohjan kalkkitehtaassa, vai oliko se Lohjanharjulla. Täytynee taas tarkistuttaa tietolähteestä. Kalpeista lapsista lienee
kuitenkin kyse.
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- Suvi vaihtaa stadiin, jotta saisi järjestää isommat bileet. Tarkastelkaapa
seuraavan kerran tarkemmin Rax pizzerian henkilöitä tuolla keskustassa
liikkuessanne. Saatiin lisää ruokaosaajia lippukuntaan.
- Hepe ja Jussi päättivät ilmoittautua Pinkki-kisaan, ennen kuin selvisi, että
kilpailu on tarkoitettu vain sudenpennuille - päätynevät Hiipivään
Haamuun. Hepe ei jäänyt miettimään kahdesti, vaan uhkasi perustaa
lippukunnan oman futisjoukkueen. Saisikohan sitä maalien varapisteenlaskijan paikkaa hakea?
- Tuulikki ja Satu ovat menossa vj-kurssille. Kaiketi myös kaksi poikien
puolelta, joka lienee selvinnyt lehden putkahdettua luettavaksi.
- Laura sai lakin. Kutsuttiin kuuluisien lihanleikkaajien lakinomistajien
sukuun, jotka juhlistavat hattuaan aina vappuna. Nyttemmin hän on taas
mukana lippukunnan touhussa.
- Hepe etsii itselleen koulutettavaa kalustonhoitajan tärkeään tehtävään.
Hepe lienee yksi niistä kankaisista torneista, jotka ilmestyivät leirin jälkeen
varastohuoneen lattialle. Tönäise jotakin niistä jos aihe kiinnostaa.
- Valborgin jokasyksyinen purjehdus on tulossa, Tiia ilmoittelee aiheesta
lisää.
- Joulukalenterivastaavaksi suostui Sofia, kun ensin uhkailtiin, pahoinpideltiin ja nimiteltiin. Vai taisi ollakin niin, että esimerkillisen partiolaismaisesti
itse ehdotti itseään virkaan. Hyvä Sofia! Jos elokuussa etsitään joulukalenterivastaavia, niin älkää hämmästykö joulukuussa nimitettäviä vappupallovastaavia – tai kesäleirikokkeja.
- Lisää lippukuntalaisia on tulossa sekä sudenpentulaumoihin, että
vartioihin. Virallinen vastaanottopäivä on 20.8, mutta jos vanhat merkit
pitävät paikkansa, tulijoita on pitkin syksyä.
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Heippa kaikki!
Nyt olisi luvassa taas perinteinen purjehdus
Valborgilla. Kaikki lippukuntalaiset mukaan
ja myös vanhemmat ovat tervetulleita!
Purjehdus on tiistaina 9.9 klo 18.00 –
20.00.
Tapaaminen on Väentuvalla klo 17.00.
Kuljetus tapahtuu autokyydeillä eli toivomme
vanhemmilta apua kuljetuksissa.
Säänmukainen varustus (lämpöiset).
Purjehduksen hinta on 10€.
Maksu suoritetaan paikanpäällä.
Ilmoittautuminen Tiialle kännykkään,
joko soittamalla tai tekstiviestinä,
viimeistään maanantaina 7.9.
Samalla myös tieto mahdollisista kuljetuksista.
Terveisin
Tiia Rännäli
040 506 8184
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Kuvia Leiriolympialaisista
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Johtajiston yhteystiedot:
Ahtiluoto Asko

040-5495308

ass_co2000@yahoo.com

Attila Suvi

040-842 75 26

suviksi@yahoo.com

Asikainen Jussi

050-4145710

jussi24788@hotmail.com

Asikainen Jenni

050-4145711

Jennu89@jippii.fi

Heinonen Jarmo

040-536 1437
502 2814

jarmo.heinonen@laurea.fi

Järvisalo Henri

050-547 0671

hepej@suomi24.fi

Rännäli Tiia

040-506 8184

tiia.rannali@paperipalvelu.fi

Seppälä Tuulikki

040-5691603

tuulikki.seppala@koti.finnet.fi

Valli Laura

050-540 5077

laura.valli@luukku.com

Virtanen Sofia

050-328 8238

sofia_eleonoora@hotmail.com

Vuorela Antti

040- 708 3120

antti.vuorela@saunalahti.fi

Kokousajat, kokoukset keskiviikkoisin:
Klo:

Sali1

Sali2

18.00 - 19.00

Tyttösudenpennut

Poikasudenpennut

19.00 - 20.00

Tyttövartiolaiset

Poikavartiolaiset

20.00-
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