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KÄRIPÄÄKPÄÄKKÄRI

Tervehdys kaikille!

Olen uusi lippukunnanjohtajanne Inna. Partiossa höpsöt kutsuvat Detaksi.

Viimeisten vuosien aikana partion jäsenmäärä on laskenut tuhansilla. On ollut surullista katsoa, 
miten itselle niin tärkeän ja rakkaan harratuksen vetovoima ei ole näyttäytynyt muille ja varsinkaan 
vanhemmille, jotka lasten nuorella iällä harrastuksista päättävät.

Partiota on syytetty vanhanaikaiseksi, uskonnolliseksi kerhoksi sekä armeijan sivuosastoksi. Mitään 
näistä ei harrastus mielestäni ole. 

Suurin ongelmamme on ollut näyttää muille, miksi partio on juuri niin mahtavaa kuin se on. Harrastus, 
jonka parissa vielä parikymppisenä vietetään useita iltoja viikossa, uhrataan suuri osa viikonlopuista 
ja parhaassa tapauksessa löydetään elinikäisiä kavereita tai puoliso.

Monipuolisuus on partion avain. Harrastus, jossa niin 7- kuin 27-vuotias pystyy kehittämään itseään, 
järjestämään mielekästä toimintaa muille ja kokemaan huikeita elämyksiä huikeiden ihmisten kanssa 
on harvinaisuus.

Omaksi sekä järjestömme onneksi olemme onnistuneet avoimuudessa paremmin kuin ennen. Tänä 
vuonna piirimme jäsenmäärä lähti nousuun ensimmäistä kerta vuosiin. Avoimella toiminnalla myös 
me Hetatytöt näytämme, kuinka mahtavaa toimintamme on!

Me ollaan Hetoja, ihan ylivetoja,
Reippaita ja kivoja,
H-E-T-A 
Heta, Heta, Heta!!!

Ihanaa joulunodotusta,

Detta

Upea Hetapää-retken kokko!
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Odotatko kisoja yhtä malttamattomasti kuin kuvan kettu?

Haluaisitko innoissani mukaan, mutta partiotaitokilpailut jännittävät?

Puuttuuko sinulta kisavartio?

Etkö tiedä, milloin voit kisata?

Ota yhteyttä lippukunnan kisavastaavaan Lea Laaksoseen!

 Meilaa Lealle osoitteeseen lea.laaksonen91@gmail.com

Talven PT-kisat
• Karhunkierros 
• 8.2.2014
• Porissa
• kaikille yli 12-vuotiaille

Kevään PT-kisat
• Rocky Race
• 26.4.2014
• Raisiossa
• 10-16 -vuotiaille

Seikkailijakisat
• Rocky Race
• 26.4.2014
• Raisiossa
• seikkailijoille

Sudenpentukisat
• 17.5.2014
• Turussa
• sudenpennuille



Tällä kertaa perinteisellä Tammileirillä seikkailtiin Mikämikämaan-
tahdissa ja mukana olivat sudenpentujen lisäksi myös seikkailijat. Henrikin 
Tapulityttöjä leirillä näkyi runsaasti, kun leiriläisiä oli 16 seikkailijaa + 
20 sudenpentua ja heitä ohjaamassa yhteensä 10 lähijohtajaa. Heta-tyttöjä 

Tunnelmia
TAMMILEIRILTÄ

tavattiin myös leirin aikana useissa työtehtävissä ja sunnuntaina pidettiin kahvilaa Tapulikillan voimin. Hetoja 
oli liikkeellä noin 60 :)

Leiri alkoi torstaina bussikuljetuksella, josta purkauduttuamme siirryimme muutaman metrin leirialueellemme 
telttoja pystyttämään. Ensimmäinen ilta huipentui leirin avajaisiin, joihin kokoontui koko leiri. Avajaisissa 
saatiin seikkailu alkuun ja leirin tavoitteeksi asettui Kapteeni Koukun ikuisen nuoruuden arvon osoitus. 
Perjantaina Heta-tytöt mittelivät partiotaitoja Kadonneiden poikien kanssa, askartelivat intiaanien ohjeilla 
pajumattoja, jousipyssyjä sekä nuolia Intiaanikylässä ja huvittelivat leirin huvipuistossa Mikämikälandiassa. 
Päivän aikana syötiin tukevasti leirin ruokailukatoksessa ja omien astioiden tiskaaminen tuli jokaiselle 
nopeasti tutuksi. Perjantaina päästiin myös ensimmäistä kertaa ottamaan tuntumaa Sauvon meriveteen, kun 
uima-aika koitti. Perjantai-illan päätti alaleirimme oma iltanuotio, jossa lippukunnat esittäytyivät ja koko 
alaleiri riehaantui leikkimään tyynyillä. 

Lauantaina hetat auttoivat Itämerta tanssimalla, askartelemalla kaloja sekä näyttelemällä. Iltapäivällä 
astuttiin Kapteeni Koukun valtakuntaan, jossa seikkailijat pääsivät vesille ja sudenpennut opettelivat 
rannalla merimiestaitoja. Rannalta siirryttiin sujuvasti viilentävään meriveteen ja pienen uintireissun jälkeen 
tutustuttiin erilaisiin kulttuureihin Maailmanympärysmatkalla. Aina välillä maltettiin syödäkin ja lauantai-
illan kruunasi valtava koko leirin yhteinen iltanuotio. Iltanuotion esitys oli täynnä musiikkia, tunnettuja 
julkisuuden henkilöitä sekä Mikämikämaan ihmeitä. Viimeiseen leiriyöhön hiljennyttiin laulamalla yhdessä 
”Tää ystävyys ei raukene”. 

Ensimmäisen illan avajaiset (oik.) ja perjantain iltanuotion suuri tyynyleikki.



Sunnuntaina rauhoituttiin leiriseurakunnan järjestämään leirijumalanpalvelukseen ja hyvin pian sen jälkeen 
otettiin vanhemmat vastaan leirialueelle. Vanhempien kanssa vietettiin vähän aikaa omin toimin ja kun oli 
aika siirtyä leirin mahtaviin päättäjäisiin, voitiin vain todeta, että vanhemmat toivat Sauvoon tullessaan sateen 
mukanaan. Sade ei kuitenkaan päättäjäisten upeaa fiilistä suuremmin pilannut, vaan Kapteeni Koukku yhtyi 
lopulta partiolaisten joukkoon ja leirilauluun.

Omasta puolestani haluan esittää lämpimät kiitokset jokaiselle leiriläisillä huoltajineen: Heta-tytöt olivat 
koko leirin ajan erittäin reippaita, hyvin varustautuneita ja aidosti hyvällä leirimielellä. Suuri joukkomme 
oli helppo tunnistaa kirkkaan vihreistä, upeista päähineistä ja kaikki leiriläiset kotiutuivat varmasti lukuisten 
uusien leirimuistojen kanssa kotiin. Johtajat ainakin muistanevat myös omat, loisteliaat iltaohjelmansa ;) 
Leirijohtajan sanoin: ”Kiitokset maagisesta leiristä, laittakaa leirimuistot tiukasti talteen ja vaikka nyt on aika 
sanoa hyvästit, nähdään taas ensi kesänä piirileiri Piirulla!”

Upea kuva leiristä (alla) sekä 
tunnelmia iltanuotiolta.

Alaleirin hauska 
leiriportti.

Teksti: Lea Laaksonen
Kuvat: Anna-Emilia 
Koivisto

Toimitus huomauttaa: Tämän jutun ja lisää kuvia Tammileiriltä löydät myös HeTan omasta blogista 
osoitteesta henrikintapulitytot.blogspot.fi



SATAHANKA 2013

HeTat osallistuivat Satahanka-leirille joka järjestettiin seitsemättä 
kertaa, tällä kertaa Kustavin Lootholmassa 29.7-5.8.2013. 
Lue Lumikkojen sattumuksista niin muiden leiriläisten kuin nigereidenkin 
kanssa tästä reportaasista.



Satahanka ei alkanut meidän kannaltamme 
ihan hyvin, alkaessamme pystyttää telttoja 
huomasimme, ettei meillä ollut kiiloja. Ei siinä 
mitään, sillä ne muutamat kiilat jotka meillä 
olivat eivät pureutuneet maahan laisinkaan. 
Ensi tutustuminen lähitelttoihin/-savuihin/-
alaleireihin meni siis seuraavasti: ”Hei, ei 
teillä olis ylimääräsiä kiiloja tai sadesuojia?” ja 
”Miten tehdään se ja se tai tää ja tää solmu?” 
Loppujenlopuksi päädyttiin veistämään omat 
kiilamme tai tekemään muita virityksiä.  Yksi 
kolmesta teltasta kaatui kahdesti ja toinen 
vain kerran. Kolmas (paras) (eli mun) teltta ei 
kaatunut kertaakaan. Sadesuoja hirvityksemme 
tosin oli kuin toinen teltta – saimme siitä jopa 
katoksen, mutta pressu piti yöllä meteliä.

Emme me teltasta tosin saaneet paljon 
nauttiakaan, sillä meidän oli määrä lähteä 
haikille heti samana iltana. Me soudimme 
kirkkoveneellä yörastille jossa meidän piti 
koota toinen niger, sekin ilman kiiloja. Meitä 
ei sää hyvin kohdellut, koko matkan satoi ja 
päästessämme rastille joka pidettiin kahvilassa 
meidän takapuolistamme jäi penkeille märät 
jäljet. Viehättävyyden tunteella ei ollut rajaa. 

Ylipäätään haikin jälkeen leiri on 
muotoutunut mahtavuuden möykyksi.  Kerran 
kun kävelimme suihkuilta takaisin pysäytti 
joku tuntematon mies meidät paikalleen 
”No tytöt, mikä on parasta leirissä?” Ja me 
vastasimme purjehdus. Se oikeastaan kulkee 

aikalailla ykkösenä, vahvana kakkosena ovat 
merimieskirkon munkit. 

Meidän alaleirimme oli täynnä ”mie sie” 
kieltä puhuvaa kansaa. Emme tunteneet ketään 
joten pidimme jopa vahvemmin yhtä kuin 
ennen olemme pitäneet. Lippukunnat tunsivat 

“‘Hei, ei teillä olis 
ylimääräsiä kiiloja tai 

sadesuojia?’
lähes kaikki toisensa ja me emme olleet 
tehneet kaikkea samoin kuin he olivat.  Meidän 
murrettamme pilkattiin leikkimielisesti (”Mikä 
mää? Ootteks työ lampaita?) Ja jouduimme 
lähestulkoon vaikeuksiin kun emme osanneet 
jonkin ruokalaulun sanoja – alaleirinjohtajaa 
sijaistanut naishenkilö käski meidän sitten laulaa 
yksinämme kun ei kerran ryhmässä kiinnostanut. 
Sen sijaan, että kyseinen henkilö olisi kyennyt 
meitä nöyryyttämään lauloimme ilomielin oman 
versiomme heidän lauluistaan. Tämän lasken 
ehkä yhdeksi leirin parhaista hetkistä. 

Viimeisenä iltana venekuntien johtajat saivat 
kortit joissa venekunnalle annettiin jokin viesti. 
Toinen venekunta sai tekstin: ”Toivottavasti 
kun nähdään ensi kerralla teltat pysyvät pysyy 
pystyssä paremmin” tms ja toinen ”Teillä on 
hyvä yhteishenki, pitäkää jatkossakin yhtä.” Ja 
me toivomme samaa.

Kuvat ja teksti: 
Saana Vaissalo



ILVEKSET
s u d e n p e n t u r y h m ä  e s i t t ä y t y y

Tämän vuoden syksyllä aloittivat supersöpöt Ilvekset! 

Me olemme iloisia ja todella innoissamme partiosta. Lisäksi olemme 
todella taitavia piirtäjiä, joten taiteilimme omakuvamme, jota 
voit ihailla alla olevassa kuvassa. Meitä on ryhmässä kymmenen 
tyttöä: Saaga, Carmen, Kerttu, Lilja, Jenna, Siiri, Sani, Emilin, 
Venla ja Emilia. Johtajinamme toimivat Sarita ja Wilma sekä 
apulaisjohtajina Linnea ja Anna-Liina.

Omakuvansa piirsivät: Lilja (vas.), Jenna, Siiri, Sani, Emilin, Venla ja Emilia. Saagan, 
Carmenin ja Kertun omakuvat puuttuvat, sillä he eivät päässeet paikalle kun kuvia piirrettiin.



Vaellus starttasi lokakuisena 
aamuna 6.10. Turun kauppatorilta 14 
bussipysäkiltä, josta bussi lähti 
kohti Heinänokkaa. Jäätyämme pois 
päätepysäkillä kävelimme luontopolulle, 
josta näki välillä meren. Matkan 
varrella näimme myös kauniin keltaisia 
lehtipuita.

Kävimme hakemassa polttopuita 
matkanvarrella laavulle nuotiota varten 
ja samalla tytöt keinuivat läheisessä 
rengaskeinussa.

Dinojen päiväretki

Kun saavuimme laavulle, tytöt tekivät hienon 
nuotion, jonka hiilloksissa paistoimme 

makkaraa ja paahdoimme leipää juuston kanssa. 
Sapuskat maistuivat hyviltä.

Seuraavaksi oli vuorossa tasapainoilua tukeilla ja 
sitten paahdoimme keppejä hiipuvassa hiilloksessa ja 
raapustimme niillä noitakieltä kiviin. Sitten taioimme 
loitsuja savuavilla taikasauvoillamme. Siivosimme 
nuotiopaikan huolellisesti seuraavia retkeilijöitä 
varten.

Kotiin lähdön aika! Nähdään taas!

ps. ensi kerralla suurempi osallistujamäärä?

Teksti: Emma Lapinleimu
Kuvat: Iida Halonen



1.
Retkellä oli hyvää ruokaa.

2.
Suunnistimme retken aikana paljon. Suunnistaminen oli vaikeaa. Yhdellä 

suunnistusrastilla teimme trangioilla ruokaa: jauhelihakeittoa.

3.
Nukuimme teltassa. Meidän kipinämikkovuorot kestivät 1h 30min.

4.
Viereisessä roskiksessa oli peurojen päitä, niiden sisäelimiä ja toukkia, jotka 

syövät niitä. Ne haisivat pahoilta ja näyttivät ällöttäviltä. 

5.
Viimeisenä iltana paistoimme lettuja ison kokon ääressä.

                                
RETKELLÄ OLI MUKAVAA!

HUIPPUHETKET 
HETAPÄÄLTÄ

Lokakuun alussa järjestettiin jo legendaariseksi muodostunut Henrikin Tapulityttöjen ja 
Kupittaan Henrikinpoikien yhteinen syysretki Hetapää. Tänä vuonna retki pidetiin Auran 
Kettulinnassa. Vesikirput-ryhmän Salla ja Lotta listasivat Painovirheelle huiman retken viisi 
mieleenpainuvinta hetkeä.

Teksti: Lotta ja Salla, Vesikirput
Ylin kuva: Inna Kulla
Alemmat kuvat valinneet: Vesikirput



Lumikot olivat valinneet ohjelmastaan tänä 
vuonna yhdeksi aktiviteetikseen “outoihin 
tilanteisiin hakeutuminen”. Mietittyämme 
päämme puhki olimme keksineet loistavan 
idean. ”JOO, ostetaan sitruunoita, kirjoitetaan 
niihin ‘when life gives you lemons make 
lemonade’ ja jaetaan niitä kävelykadulla.” 
(Toim.huom. Tämä Tarkoittaa suomeksi 
käänneettynä ‘Kun elämä antaa sinulle 
sitruunoita, tee niistä sitruunalimonaadia’. Se 
on englantilainen sananlasku ja tarkoittaen 
sitä, miten elämässä on otettava kaikki vastaan 
tulevat tilanteet hyödyksi.)

Ulkona oli jo pimeää meidän siirtyessämme 
ulos jakamaan töittemme hedelmiä – kahta 
pussillista sitruunoita joihin oli kirjoitettu 
jo mainittu teksti enemmän tai vähemmän 
kyseenalaisella käsialalla. Itse hedelmien 
jakaminen paljastui vaikeammaksi kuin 
luulimme. ”Olemme partiolaisia, ota sitruuna.” 
tai vain simppeli ”Ole hyvä.” paljastuivat 
parhaimmiksi sanoiksi ojentaessamme 
sitruunaa.  Eläkeläiset joko ottivat lahjan 
vastaan mielellään tai juoksivat karkuun, 
todistetusti porukka nuoria ihmisiä ei halunnut 
olla missään tekemisissä sitruunoiden kanssa. 

OUTO 
SITRUUNAJUTTU

Ylempi kuva: Wilma ja Saana innoissaan 
aloittamaan sitruunoiden jakamisen.

Alempi kuva: Tiina ja Wilma ja pussillinen 
sitruunoita



Kohtaamamme ihmiset olivat varovaisia 
tarjoamamme tuotteen suhteen – ”Sitruuna? 
Miksi? Mitä? En ymmärrä?” osa otti sen 
hämmentyneenä vastaan, toiset sanoivat 
kohteliaasti ”ei kiitos.” He olivat tosin 
harvemmin kohteliaita kuin töykeitä. 
Me olimme pettyneitä ja kylmissämme 
kun molemmissa pusseissa oli enää yksi 
sitruuna. 

Emme kyenneet ymmärtämään mikseivät 
ihmiset halunneet ottaa vastaan ilmaisia 
hedelmiä, vaikka vain ollakseen 
kohteliaita. 

Toisaalta, levitimme iloa jopa niiden 
ihmisten elämään jotka eivät olleet 
ottamassa vastaan sitruunoita. Joku oli 
jättänyt yhden niistä kultatalon BikBokin 
pukukoppiin ja BikBokin henkilökunta 
postasi siitä kahdesti kuvan instagramiin. 
Olen ylpeä meistä

Ylempi kuva: Tehtävä suoritettu!
Alempi kuva: Tiina ja pahaa aavistamaton ohikulkija

Teksti: Saana Vaissalo
Kuvat: Iida Halonen



Flamingot testasivat kolmea eri salsakastiketta. Jotta homma ei olisi mennyt liian 
tuliseksi, olivat testissä miedot kastikkeet, joita edustivat Pirkka, Santa Maria ja 
Old El Paso. Testissä arvioitiin ulkonäköä sekä hajua, koostumusta ja makua 
sokkotestin avulla. Tässä ovat testin tulokset.

SUURI SALSATESTI

OLD EL PASO TACO SAUCE

Ulkonäkö: kastikkeen väri oli 
hieman outo, etiketin väri ei 
miellyttänyt silmää sekä purkin 
muotoilu oli hyvä.
Haju: Haju oli voimakas, 
ristiriitainen
Koostumus: Kastike oli vetistä, 
siinä oli outoja vihreitä möykkyjä
Maku: Ei tulista, liian mietoa, 
mauton, ”ketsuppi vedellä”
Arvosana: 6

SANTA MARIA TACO SAUCE MILD

Ulkonäkö: Etiketissä hyvä info, siinä 
kerrotaan voimakkuus selkeästi, purkin 
muoto yksinkertainen ja hyvä
Haju: Miedompi kuin Pirkka
Koostumus: Hieman litkua, vetistä, 
sipulimöykkyjä
Maku: Vartion mielestä tulinen ja mieto
Arvosana: 7

PIRKKA MIETO TACOKASTIKE

Ulkonäkö: Ei kutsuva, kastike näyttää 
keitolta, purkin muoto ei ole niin hieno 
kuin muissa
Haju: Tulinen ja mausteinen, perinteinen, 
yleisestikin hyvä
Koostumus: Väri on hyvä, isoja sipuleita, 
täyteläinen
Maku: Mehevä, ei liian tulista, täyteläinen 
ja hyvä
Arvosana: 9-

Kuten silmät kiinni tehty arvio osoitti, 
merkki ja hinta eivät aina kerro 
laadusta.

KA
LL
EI
N!

Lahjomattomat sokkotestaajat.

Kuvat ja teksti: Flamingot



Sateisena ja todella pimeänä marraskuisena iltana 
järjestettiin jo 20. kerran vuosittainen Turun 
Metsänkävijöiden organisoima Kaikki Rastit 
Hukassa- autosuunnistuskilpailu eli KaRHU. 
Hetalaisia oli mukana kisaamassa yhteensä viidessä 
autokunnassa!
Kilpailussa on ideana, että vartio saa kirjekuorellisen 
vihjekuvia Turussa ja lähikunnissa sijaitsevista 
rasteista, joissa pitää käydä leimaamassa EMIT-
kortti. Rasteista saa eri määrän pisteitä riippuen 
niiden sijainnista ja vihjeen vaikeudesta ja lisäksi 
ajalla on väliä: kilpailussa on aikaa tasan kaksi 
tuntia ja ajan ylityksestä ropisee pisteitä pois 
vauhdilla.

KAikki Rastit HUkassa

Kannon jäsenistä muodostunut viisihenkinen 
vartio HeTat sulloutui Einin autoon innokkaana ja 
valmiina rastijahtiin. Kisassa kaikki lunttauskeinot 
ovat sallittuja ja me olimmekin varustautuneet 
padilla, älypuhelimilla ja taskulampuilla. Kuoren 
avattuamme tunnistimme heti useamman kuvan 
ja lähdimme kaasuttamaan ensimmäistä kohti. 
Matkan aikana vihjeitä yritettiin ratkoa kotijoukoille 
soittelemalla ja kuvia lähettelemällä sekä raivokkaalla 
googlailulla. Yhden rastipaikan sijainnin (vihjeenä 
kuva rakennuksesta, jonka seinässä on Scandinavian 
Outdoor Storen logo) Ammi ratkaisi soittamalla 
suoraan erääseen ketjun myymälään ja kysymällä, 
missä heidän tuotevarastonsa sijaitsee. Tapulikillan 

porukka kyseli erään rastipaikan sijaintia 
Facebookissa ja me tietysti vahdimme 
keskustelua tarkasti vinkin toivossa. Myös 
vaihtokauppaa yritimme käydä kisan 
lähestyessä loppuaan Hymen autokunnan 
kanssa, mutta heiltä puuttuivat juuri samat 
rastit kuin meiltäkin. 
Hetkellinen paniikkikin ehti iskeä 
muutamaksi sekunniksi, kun jossakin 
Liedon rajalla Metsämäen ravirataa 
etsiessämme kännykän navigaattori 
ilmoitti, että ”GPS-signaalia ei löydy”. 
Signaali kuitenkin palautui melkein saman 
tien ja matka jatkui..
Loppupeleissä tiesimme 14 rastipaikasta 12 
ja ehdimme hakea niistä 10 ajassa 1:53:57. 
Tällä suorituksella sijoitumme sijalle 25/35. 
Parhaiten HeTa-vahvisteisista autokunnista 
pärjäsi Tapulikilta, jonka sijoitus oli 12. 
Kilpailun kruunasi perinteisesti jälkipelit 
Hesburgerissa kunnon hetatyyliin :)
Ensi vuotta innolla odottaen! Kaikki 
tulokset ja vihjekuvat ovat nähtävillä 
KaRHU:n Facebook-sivulla.

Valmiina kisaan! HeTat-vartio eli Eini, Sarita, Ammi, 
Roosa ja Pauliina

Päänvaivaa 
aiheuttanut vihje 
rastipaikasta. 
Tunnistatko, mikä 
kenttä on kyseessä?

Teksti: Sarita Välimäki



Noin kuukausi sitten kolon seinälle ilmestyi mystinen 
Jamboree-mainos. Mutta mikä ihme on Jamboree?
World Scout Jamboree on neljän vuoden välein 
järjestettävä suurleiri, jonne osallistuu leiriläisiä 
joka puolelta maailmaa. Vuonna 2015 leiri 
järjestetään Japanin Yamaguchissa, ja aiomme lähteä 
matkaan ennätyksellisen suurella HeTa–laumalla! 
Osallistumme leirille osana Suomen joukkuetta ja 
viemme mukanamme suomalaisen partion meininkiä 
sekä perinteitä – otamme mukaan muun muassa 
saunan! 

Leiriläiset ovat 14-17-vuotiaita, mikä tarkoittaa, että 
Jamboreelle on mahdollista osallistua leiriläisenä 
vain kerran. Suomen joukkueen leiriläiset jaetaan 
leirilippukuntiin, joissa jokaisessa on neljä 
leirilippukunnanjohtajaa. Saman kotilippukunnan 
leiriläiset ovat samassa leirilippukunnassa. 
Leirilippukunnat tapaavat ennen Jamboreeta 
muutaman kerran, jotta toisilleen vieraat leiriläiset 
tutustuvat toisiinsa hieman ennen leirille lähtöä. Itse 
osallistuin leiriläisenä vuoden 2007 Jamboreelle 
Englannissa. Kokemus oli vertaansa vailla ja nyt aion 
lähteä Japaniin kokemaan Jamboreen myös IST:in 
näkökulmasta. Lippukunnastamme on lähdössä 
myös muita johtajia mukaan, joten leiriläisille löytyy 
leiripaikalta tuttuja ja turvallisia HeToja, joiden 
puoleen kääntyä, jos oman leirilippukunnan johtajat 
tuntuvat liian vierailta.

Yli 18-vuotiaat toimivat leirillä palveluleiriläisinä, 
mikä ei kuitenkaan menoa hidasta! Palveluleiriläiset 
eli IST:t saavat olla mukana toteuttamassa maailman 
suurinta partioleiriä saaden aivan mielettömiä 
kokemuksia muista kulttuureista!

Suomen joukkueen ilmoittautuminen alkaa 1. 
tammikuuta ja päättyy 31.maaliskuuta 2014. Jamboreen 
hintaa ei ole vielä tämän jutun kirjoitushetkellä 
julkaistu, mutta joulukuun alkupuolelta lähtien sen 
pitäisi löytyä Suomen joukkueen Jamboree-sivuilta 
www.jamboree.fi . Aloitamme heti alkuvuodesta 
yhteisen varainkeruumme, jotta kenenkään ei tarvitsisi 
maksaa koko pottia itse. Jamboree paitsi maailman 
suurin, myös maailman kallein partioleiri, mutta sieltä 
saatavat kokemukset ovat unohtumattoman upeita, 
joten rahat eivät todellakaan mene hukkaan!

HeTa goes
JAMBOREE 

2014



Helmikuun lopulla 2006 vartiokaverini soitti into 
piukassa ja kysyi lähdetäänkö Jamboreelle. Olin 
pihalla kuin lumiukko, sillä sana Jamboree oli 
vain etäisesti tuttu. Ilmoittautumisaikaa oli jäljellä 
vain muutama päivä, joten tarvittiin pikaisia 
päätöksiä: lähes 7 vuotta myöhemmin en voisi olla 
onnellisempi siitä, että äiti lopulta antoi luvan lähteä. 
Ensimmäinen ennakkotapaaminen järjestettiin 
syyskuussa 2006, jolloin pääsimme vihdoin 
näkemään tulevan Jamboree-lippukuntamme. 
Viikonlopun aikana opimme, että Nuotiotytöt 
ovat hyvin tarkkoja teltan narujen kiristyksistä 
(HeTa-tyttö ei voinut ymmärtää!) ja että Turun 
Partio-Sissit ovat erittäin omalaatuista porukkaa. 
Jamboree-into kasvoi kasvamistaan emmekä 
olisi millään malttaneet odottaa helmikuun 2007 
toista tapaamista! Harmikseni sairastuin itse 
sopivasti muutama päivä ennen toista tapaamista 
vesirokkoon (kiitos sisko! <3), joten jouduin 
jättämään tapaamisen välistä. Kesäkuussa 2007 
näimme vielä kerran ennen Jamboreelle lähtöä 
ja hioimme yhteishenkeä ja Jamboree-kuntoa 
pyöräilemällä Naantaliin ja takaisin.

Vihdoin koitti heinäkuun 24. Päivä, ja bussit lähtivät 
kohti Englantia (ei huolta, Japanin Jamboreelle 

menemme lentokoneella emmekä bussilla!). Matka 
kesti kolme päivää, joista matkustimme vain yöt ja 
päivät tutustuimme matkalle osuneisiin Euroopan 
kaupunkeihin: menomatkalla näimme Lyypekin 
sekä Brysselin, paluumatkalla Lontoon, Kölnin sekä 
Kööpenhaminan. Vihdoin saavuimme Englantiin, 
ja McDonald’sin kautta suuntasimme bussit kohti 
leirialuetta! Vastassamme oli mitä ihanin ja valtavin 
puisto, joka ei parin viikon kuluttua ollut enää aivan 
samannäköinen. Jamboreen aikana tallautuneet 
polut näkyvät edelleen Google Earthissa! 

Spektaakkelimaisen avajaisseremonian jälkeen 
leiri saatiin kunnolla käyntiin. Seuraavan 12 päivän 
aikana kävimme läpi ohjelmapisteitä laidasta 
laitaan. Parhaiten mieleen muistuvat World Villaget, 
joissa pääsi tutustumaan eri maiden kulttuureihin, 
päivä Gilwell-parkissa Baden-Powelin jalanjäljissä 
sekä palvelupäivä, jolloin lähdimme auttamaan 
paikallista maataloa mm. ojan kaivamisessa. 
1. Elokuuta vietimme partion 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi Sunrise dayta, jonka aikana keräsimme 
huiveihimme nimikirjoituksia partiolaisilta ympäri 
maailman!

Kokemuksia Jamboreelta 2007



Aivan liian pian koitti päättäjäispäivä. Vaikka 
nyrkkipyykillä pestyt vaatteet alkoivat jo tuntua 
epämukavilta, ei kukaan odottanut kotiinpaluuta 
innosta puhkuen. Vielä avajaisseremoniaakin 
spektaakkelimaisempia päättäjäisiä seurasi 
yön yli jatkunut juhlinta ympäri leirialuetta. 
Swoppasimme* viimeisetkin ylimääräiset väiskit 
ja huivit pois ja haikein mielin muistelimme 
kuluneita paria viikkoa. Seuraavana päivänä 
bussit starttasivat pikaisen Lontoo-visiitin kautta 
kohti koti-Suomea eikä Englannin kanaalin alitus 
junalla tuntunut enää yhtään niin jännittävältä kuin 
menomatkalla, sillä kaikki kertailivat innoissaan 
Jamboree-tarinoita toisilleen. 
Kun puhuin niistä unohtumattomista kokemuksista, 
niin olkoon tämä kirjoitus osoituksena niistä – 
kaiken kirjoitin omasta muistista jättäen pois 
toinen toistaan huikeampia muistoja, jotka ovat 
jälleen palanneet mieleeni tätä juttua kirjottaessani. 
Nähdään siis Japanissa 2015!

*swoppaus on 
partiotavaroiden vaihtoa. 
Eri maissa partiolaisten 
asut ja tunnukset ovat eri 
näköisiä, ja kansainvälisillä 
leireillä tavaroiden 
vaihtoon avautuu 
oivallinen tilaisuus! 
Eritoten suomalaisten 
väiskit ovat muiden maiden 
partiolaisten silmissä 
kuumaa kamaa.

Teksti ja kuvat: 
Pauliina Seulu



SUDARISIVUT!SUDARISIVUT!

SUDARISIVUT!SUDARISIVUT!
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SUDARISIVUT!SUDARISIVUT!
Laatineet: Dinot



 

Joulun parhaat 
piparit

Näin joulun alla Kameleontit halusivat testata kaupan joulupiparivalikoimaa, jotta kenenkään 
joulupöydän piparit eivät paljastuisi täydelliseksi katastrofiksi! 
Testin voittajaksi nousi Tasangon suklaiset piparkakut, joille appelsiinilla maustetut Annas-piparit 
niukasti hävisi. Suklainen maku vei raadin mennessään, vaikka johtajistoa vaikeasti nieltävä 
suklaakerros ei saanut yhtä lailla innostumaan. Testin hävinneet Fazerin perinteiset piparkakut 
eivät meille kelvanneet, joten lahjoitimme ne Vesikirpuille. Lähes yhtä surkeat X-tran piparkakut 
lahjoitimme sudenpennuille. Muut piparit söimme/syömme itse – NOMSKIS!

PIPARI

PAK-
KAUS

MUO-
TO

MAKU

HINTA

ARVO-
SANA

Annas original 
(2,19€)

X-tra piparkakut 
(1,49€)

Fazer perinteiset 
piparkakut (1,99€)

Tasangon suklaiset 
piparkakut (2,50€)

Annas appelsiini 
(2,19€)

Tylsä
Sokeille hyvä 
(pakkauksessa 
teksti sokeainkir-
joituksella!)
Koristeellinen

Kamala
Muovinen
Liian valkoinen
Piparit ei saa näkyä 

Nätti
Piparit näyttää 
kuvassa kauniilta

Suklaa houkuttaa
Perustylsä
Näyttää salmiakkiselta

Ei jouluinen
Oranssi on outo

Liian ohut
Korppuinen
Söpö

Liian paksu Onpa tummia
Hieno kuvio

Nam suklaata!
Liian paksu

Ihan samanlaisia 
kuin tavalliset
Järjettömän hyvä 
tuoksu!

Inkivääri maistuu 
liikaa!
Outo
NAM!

Mauton
Hyi

Hyi
Liian voinen 
maku
Liian makea

Kova
Maistuukin 
salmiakilta!
Vaikea niellä

Menee liian 
helposti  halki
Hyviä! Erilaisia

Iso paketti, 
melkein 
hintansa 
veroinen

Selkeästi 
halvimpia, mutta 
ei silti ostamisen 
arvoisia

Ei todellakaan 
hintansa arvoinen!

Onpa kallis!
Suklaa saa maksaa!

Vähän liian kallis, 
mut ihan ok!

8 6 5,5 9 8,5

JOKERI: Myllyn 
paras piparitaikina
 
MMMMMMM…..
- Mahtavaa!
- Ihanaaaaaa
- Arvosana: 10



Huhutaan että...

... Kiira on sormustettu virallisesti 
ja Saritan vuoro on seuraavana! Onnea!

... monta Heta-tyttöä on palannut 
maailmalta monta kokemusta 
rikkaampana. Tervetuloa takaisin! Ja 
miten sanotaan nakkikone englanniksi?

... Minipandat ovat historiaa ja 
huutoäänestyksen päätteeksi ryhmän 
nimi on vaihtunut Kameleonteiksi.




