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Innostus – mistä se tulee?

Kovasti uusista projekteista innostuvan partiolaisen työlistalla on aina projektien 
vähentäminen. Tunnit vuorokaudessa eivät meinaa riittää. Mutta kun se on liian vaikeaa!

Toisella puolellaan innostus luo mahdollisuuksia ja tekemisen meiningin niille. Partio 
tarjoaa harrastajilleen todella laajan spektrin kokeilla asioita niin pienimmistä paikallistason 
tehtävistä kansainvälisten järjestöjen johtopaikkoihin. Näiden väliin mahtuu vaikka mitä.

Yksi partioihanteista on kehittää itseään ihmisenä. Vaikka nämä ylevät sanat tuntuvat 
kaukaisilta arjessa, on tämä eräs periaatteista, joiden päälle viikkotoimintamme rakennamme. 
Tärkeimmistä tehtävistämme on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus innostua. Innostua 
nimenomaan asioista, jotka kehittävät heitä pidemmälle.

Ehkä partion salaisuus ja veto piilee monimuotoisuudessa. Jokaisella on mahdollisuus kehittää 
itseään sopivimmalla tavalla. Itse toimin tällä hetkellä muun muassa lippukunnanjohtajana, 
samoajajaostossa partiopiirissä, Value Based Leadership –johtajuuskurssilla Suomen ja 
Ruotsin välillä sekä Japanin jamboreen leirilippukunnanjohtajana.

Jokaisella on mahdollisuus innostua ja varsinkin innostua kehittymään. Annetaan se 
mahdollisuus muille ja itsellemme. 

Ihanaa (partio)kesää! Nähdään Piirulla!

- Detta

KÄRIPÄÄKPÄÄKKÄRI



PA R A AT I O H J E
Heta-tytön

Kaikki mukaan marssimaan!

Kevät on taas täällä ja niin on myös partioparaati! Heta-tyttö 

haluaa toivottaa kaikki hetalaiset mukaan paraatiin 4.5.2014 

edustamaan lippukuntaamme ja viettämään hauskaa päivää marssin 

merkeissä. 

Tässä ohje perinteisestä paraatiasustamme, johon on tänä 

vuonna tullut pieniä muutoksia. Lue ohjeet huolella ja käy 

myös tutustumassa merkkien kiinnitysohjeisiin partiopiirin 

sivuilla lounaissuomenpartiopiiri.fi .

Yhteishenkeämme kohottamaan ja mukavaa marssipäivää viettämään 

toivomme, että jokainen heta osallistuisi marssiin ja vanhemmat 

ovat enemmän kuin tervetulleita viettämään kevätpäivää 

kanssamme ja katsomaan upeaa paraatia Turun keskustaan. Tuttuun 

tapaan kokoonnumme Henrikin kirkolla klo 12 ja sieltä lähdemme 

marssimaan kohti Tuomiokirkkoa. Kirkon portailla järjestetään 

paraatijuhla noin klo 14, jonka jälkeen itse paraati starttaa. 

Meidän marssimme tavalliseen tapaan päättyy Kaupungin teatterin 

taakse.



Paraatiasu seikkailija-, tarpoja-, 

samoaja-, vaeltaja- ja aikuis-hetalle

Hiukset hetatyttö laittaa 
kiinni mahdollisuuksien 
mukaan joko leteille tai 
kahdelle ponihännälle. 
Ennen marssille lähtöä 
solmimme hiuksiimme 
lippukunnalta saatavat 
lettinauhat.

Paljas pää! HOKS ei 
barettia.

partiopaita ja 
-huivi, jossa on 
merkit oikeilla 
paikoillaan.

ILOINEN HYMY!

Partiopaidan taskuun 
voi ottaa mukaan 
esim. nenäliinoja 
tai vaikka 
rakkolaastarin. 
Muutama makeinenkin 
on sallittu, sillä 
päivä on pitkä ja 
marssissa sattuu ja 
tapahtuu.

partiovyö
tummansininen 
siisti hame ja 
tummansiniset 
sukkahousut

tummat siistit 
kengät, joilla jaksaa 
koko reippaasti 
kävellä koko paraatin

Huom! Sudenpennuille kuuluu oma partiopaitansa ja sudenpennuilla 

on päässään paraatissa väiski-lakki. Muuten sudenpennut pukeutuvat 

marssiin samalla tavalla.

N Ä H D Ä Ä N  PA R A AT I S S A !



Viikonlopun aikana käydyssä seikkailijapelissä vierailtiin yhdeksässä maassa ja 
kulinaarisia nautintoja kertyi niitäkin ainakin viidestä maasta – runsas 40 tuntia ja 14 
eri maata. Meno oli siis todellakin kansainvälistä!

MAAILMAN YMPÄRI PARISSA PÄIVÄSSÄ
eli lippukunnan talvileiri ja seikkailijapeli 14.-16.3.2014

Seikkailijapelissä koettiin monia haasteita, mutta niistä kaikki onnistuttiin selättämään 
huonosta säästä huolimatta. Mitä saatiin aikaiseksi matkalla mailman ympäri?
•	 Ensiapua	Intiassa
•	 Nuotio	keskellä	Etiopiaa
•	 Galapagos-saarten	linnuille	linnunpöntöt
•	 Suomen	lippu	kauniisti	kasaan	ja	Suomi-triviaa
•	 Kylmän	sodan	sieppaus	Venäjällä	ja	selviytyminen	viittomalla	sekä	morsettamalla
•	 Origami	Aasian	tyyliin	itse	kovetetusta	kankaasta
•	 USA:n	jätevuori	pienemmäksi	kierrättämällä
•	 Norsunluurannikolta	orjalaivan	mukaan	solmujen	kanssa	kamppaillen
•	 Ruuan	etsintää	ja	laittoa	Italiassa
→	paljon	opittuja,	kerrattuja	taitoja	sekä	hienoja	kokemuksia	ja	taidonnäytteitä



Mikä on Sinun käsityksesi talvileiristä? Kylmää, tylsää, epämukavaa, vaikeaa, yöllistä 
valvontaa… Tässä vastauksia muutamiin yleisimpiin kuvitelmiin:

TALVILEIRILLÄ ON AINA KYLMÄÄ JA SIELLÄ PALELTUU/SAIRASTUU HELPOSTI
→	VALETTA, tänä vuonna talvileiri järjestettiin lähes keväisissä tunnelmissa, vaikka räntäsade ja 
pikkupakkanen iskivät lauantaina
→	sää	riippuu	täysin	vuodesta	ja	ajankohdasta
→	paleltuminen	ja	sairastuminen	on	pitkälti	itsestä	kiinni,	kunnon	varusteet	vaan	mukaan
→	ei	ole	huonoa	säätä,	on	vain	huonoja	varusteita!

TALVILEIRILLÄ JOUTUU VALVOMAAN, KOSKA TELTTAA LÄMMITETÄÄN KAMINAN 
AVULLA
→	TOTTA, mutta useimpien mielestä tämä valvominen on kiva
→	kaminan	vahtiminen	ja	samalla	valvominen	on	vastuullinen	tehtävä,	mutta	vastuuta	ei	varmasti	
anneta kenellekään enempää kuin tämä pystyy hoitamaan

TALVILEIRIT OVAT VAIN SEIKKAILIJOILLE
→ VALETTA, talvileiri on kaikille lippukuntalaisille (sudenpentuja lukuunottamatta)
→	leirillä	kyllä	järjestetään	seikkailijapeli,	mutta	siihen	tarvitaan	myös	vanhempia	partiolaisia	muun	
muassa rasteille

EN OLE ENNEN OSALLISTUNUT TALVILEIRILLE, OLEN JO LIIAN VANHA
→	 VALETTA, sellaista ihmistä ei ole olemassa, joka olisi liian vanha tai kokematon 
osallistuakseen
→	talvileiri	vaatii	johtajilta	joka	kerta	yhtä	paljon	panostusta,	mutta	jokaikisen	leiriläisen	taidot	ja	
kokemus selvitetään leirin alussa ja kaikkia autetaan juuri niin paljon kuin tarpeen on

TALVILEIRI ON KOKEMUS
→	TOTTA, talvileiriä vastaavaa kokemusta et voi saada mistään muualta
→	jokainen	leiri	on	erilainen,	älä	tuomitse	tulevia	leirejä	vaikka	edellinen	olisi	epäonnistunut	tai	
ollut epämiellyttävä kokemus
Sinä,	joka	vietit	tuon	mahtavan	viikonlopun	Sauvon	Ahtelassa,	voit	yhtyä	Heta-tytön	sanoihin!

Kuva ja teksti: Lea Laaksonen



Life hacksit ovat pieniä vinkkejä joiden tarkoitus on helpottaa elämäämme. Lumikot päättivät 
testata toimivatko ne vai eivät. Mukana testaamassa olivat Tiina, Saana, Wilma ja Iida. 

 

LIFE HACKS
- NIKSIPIRKAN HAASTAJA?

BROWNIE MUKISSA

Tässä hacksissä Lumikot onnistuivat aika 
hyvin. Brownieiden resepti oli hyvin 
yksinkertainen ja ne oli helppo valmistaa eikä 
mikään mennyt pieleen. Sanoisin siis, että 
tämä life hack on todettu toimivaksi.  Ainoa 
negatiivinen seuraus oli vatsakipu, mutta 
sitäkään ei ilmennyt kaikilla. 

Ohjeet	mikäli	haluat	kokeilla	kotona:
¼ kuppia sokeria
¼ kuppia jauhoja
2 rkl kaakaojauhetta
ripaus suolaa
2 rkl oliviiöljyä
3 rkl vettä

Sekoita mukissa kaikki kuivat aineet, lisää 
sitten vesi ja öljy. Sekoita kunnes on tasaista 
ja laita mikroon noin 2 minuutiksi. Kannattaa 
antaa jäähtyä hetki ennen kuin syöt sillä se on 
kuuma. 

Iloiset leipurit Tiina, Saana ja Wilma

Brownie ennen mikroa ja jälkeen 



KELTUAISEN EROTTELU PULLON AVULLA

Tarkoitus tässä life hacksissä on erotella 
kananmunan	keltuainen	valkuaisesta	limsa-	
tai vissypullon avulla. Se on helppoa ja sen 
osasimme tehdä lähes virheettömästi. Toisaalta, 
kuinka moni oikeasti jaksaa alkaa erottelemaan 
keltuaista valkuaisesta pullon avulla? Life hacks 
kuitenkin on todettu toimivaksi, ja mikäli haluat 
sitä kokeilla, niin siitä vain. Ei ole vaikeaa.

NINJA-VIIKKAUS

Tämän hacksin tarkoituksena oli viikata paidat 
yhdellä sulavalla liikkeellä. Sen tulisi säästää 
aikaa ja vaivaa, mutta se osoittautuikin yllättävän 
vaikeaksi. Ainakin Lumikoille. Lopputuloksena 
oli vain rumia ja epäsiistejä pinoja ja vaatekasoja. 
Jos kuitenkin jaksaa harjoitella tarpeeksi saattaa 
jossain vaiheessa onnistuakin, mutta Lumikoiden 
kärsivällisyys ei ihan kestänyt.

Munan erottelun vaiheet

Ninja-viikkaus ei mennyt niin kuin Strömsössä.

Teksti: Wilma Kilpeläinen
Kuvat: Iida Halonen



Viileän merituulen puhaltaessa huhtikuun 
toisena lauantaina innokkaat, hieman 
palelevat Hetat, ja heidän perheensä kohtasivat 
lippukunnan yhteisen kevätretken tiimoilta. 

Paikkana oli Ruissalon Camping alue ja 
sympaattinen nuotiopaikka, aivan meren 
rannassa. Paikalle oli tullut mukava määrä 
ihmisiä, vaikka yllättävänkin kylmä ilma 
pakotti muutamat perumaan osallistumisensa. 

hetat kevätretkellä

Päivä aloiteltiin neljän rastin mittaisella rasti radalla, jota 
sai kiertää haluamassaan järjestyksessä haluamassaan 
porukassa.	 Rasteilla	 oli	 leikkimistä	 Miina-nimisen	
leikin muodossa, hieman ensiapua, tähtitiedettä ja 
raketin rakentamista. 

Päivä loppui nuotiopaikalle omien eväiden, kuten 
makkaroiden ja vaahtokarkkien, sekä perinteisen 
tikkupullan	 paistamiseen.	 Ilta-päivä	 meni	 nopeasti	 ja	
kaikilla vaikutti olevan hauskaa, auringonkin uskaltaessa 
pilkistämään aamuisen pilviharson takaa.

Kuvat: Telma Michelsson ja Johanna Reponen
Teksti: Johanna Reponen



Lumikot	vierailivat	Wäinö	Aaltosen	museossa	Outi	Heiskasen	näyttelyssä.	Ihan	ensiksi	huomasimme	
ulkoikkunassa	tosi	TOSI	lihavan	kissapatsaan.	Se	ei	tosin	kuulunut	näyttelyyn	tai	mitään,	mutta	mun	
mielestä se oli tosi hieno.

Itse näyttely oli aika mielenkiintoinen ja siinä oli paljon erilaisia teoksia. Monet niistä oli aika 
tummia ja mustavalkoisia, mutta siellä oli muutama värillinen teos. Esillä oli myös muutamien 
muiden	taiteilijoiden	tekemiä	teoksia	Outi	Heiskasesta.

Teoksissa oli paljon omituisia otuksia  ja ne olivat tosi mielikuvituksellisia. Siellä oli myös muutama 
isompi teos, kuten esimerkiksi ikkunoista tehty puutarha vajaa muistuttava pieni lasivaja, jonne pääsi 
sisään ja ikkunoissa oli muista teoksista tuttuja kuvia painettuna. Siellä oli myös yhden kokonaisen 
huoneen täyttävä telttaa muistuttava kangaskatos, jonka sisällä näytti olevan ruumis. Telttaan ei 
saanut mennä sisään, vaikka se kyllä houkutteli kovasti astumaan sisälle. 

Kun	 olimme	 kiertäneet	 näyttelyä	me	menimme	museon	 työpajaan,	 jossa	 teimme	 grafiikka	 töitä	
kuivaneula-tekniikalla.	Moni	 Heiskasen	 töistä	 on	 tehty	 juuri	 sillä	 tekniikalla.	 Se	 oli	 tosi	 kivaa.	
Työpajassa meitä ohjasti mies, joka oli aika persoonallinen henkilö. 

TAIDETTA! TAIDETTA!
Lumikot vierailivat Outi Heiskasen näyttelyssä Wäinö Aaltosen taidemuseossa. 
Lue jännittävä ja sanoja säästelemätön arvostelu taiteilijan näyttelystä.

Outi Heiskanen

Heiskasen teoksia

Teksti: Iiris Halsvaha



Flamingot vartio päätti haastaa itseään hieman hankalampien leivonnaisten parissa ja 
osa porukastamme päätyikin tekemään tuulihattuja. Onnistuimme hyvin, joten tässä 
onkin käyttämämme resepti ja muutamia kommentteja, minkä avulla saimme taikinan 
onnistumaan. Leipomisen iloa! :)

Painovirheen 
kokkinurkkaus: tuulihatut

Ainekset, n. 16 kpl
2 dl vettä 
100g voita
2dl vehnäjauhoja
3 munaa

1. Mittaa vesi ja voi kattilaan ja kiehauta. 
Lisää kaikki jauhot kerralla ja sekoita 
voimakkaasti puuhaarukalla vatkaten. 
Vink! Taikina on valmista kun se irtoaa 
kattilan reunoilta.

2. Anna jäähtyä n. 5 minuuttia ja lisää sen jälkeen 
munat yksi kerrallaan sähkövatkaimella vatkaten.

3. Nostele taikinasta pelille kahden lusikan avulla 
palloja.

4. Paista tuulihattuja 200 asteisessa uunissa noin 25 
minuuttia.
Vink! Älä avaa uunia, ennen kuin tuulihatut ovat 
valmiita. Ne saattavat litistyä jos luukku avataan.

5. Halkaise joko kokonaan halki, tai jätä kansi 
kiinni toiselta reunalta. Täytä haluamallasi 
täytteellä, esim. kermavaahdolla ja mansikoilla.

6. Bon appétit! Nauti!

Teksti ja kuvat: Johanna Reponen
Respti: Maailman ihanimmat leivonnaiset, MAKU	
(muunneltu)



KOKEILE UUTTA!
KOKEILE KIIPEILYÄ!

Olimme	 16.3.2014	 Lumikkojen	 kanssa	
kiipeilemässä kiipeilypalatsissa. 

Itse olin kiipeillyt jo aiemmin, mutta muut tytöt (Iiris, 
Tiina, Wilma ja Mimmu) kiipeilivät ensimmäistä 
kertaa. Iida pysytteli vain maankamaralla köyden 
toisessa päässä. Aiemmilla kiipeilykerroilla meitä 
on tervehditty tarkoin varoituksin, nyt kävimme 
läpi kepeän opetuskierroksen ja pääsimme 
kiipeämään lähes välittömästi. 

Aktiviteetin ideana oli etsiä jokin uusi urheilulaji 
jota ei ole kokeillut, kiipeily oli kaikkien mieleen. 
Kaikki pääsivät koettelemaan voimiaan, kykyjään 
ja rohkeuttaan. Muutamat meistä koskettivat jopa 
kattoa ja korkeita paikkoja pelkäävät pääsivät 
jokaisella seinällä hieman korkeammalle. Pääsimme 
myös kipuilemaan kamalia kiipeilykenkiä ja 

inhottavia valjaita. 
Parasta kiipeilyssä on itsensä ylittäminen, mutta 
pahinta kiipeilyssä on ne viimeiset kauhun 
sekunnit	kun	et	löydä	käden-	tai	jalansijaa.	

Johtajan näkökulmasta kiipeily on hyvä 
aktiviteetti uudellekkin vartiolle, Se on The 
Ultimate	 luottamusharjoitus,	 sillä	 oma	 henki	
on köyden varassa, joka sekin on partiokaverin 
käsissä. Sen lisäksi, että kiipeily opettaa 
luottamusta ystävään se opettaa myös puolia 
itsestä ja ystävistä. Esimerkiksi annoimme 
Mimmun kiipeillä hyvällä omatunnolla koko 
ajan vaihtamatta tätä pitelemään köyttä, 
(selvistä syistä) ja oppisin Tiinan olevan 
oikeasti luottamukseni arvoinen. 
Olemme	yhä	elossa.	

Kaikille jäi kiipeilystä hyvä maku suuhun 
ja uskon, että kaikki meistä voisivat mennä 
kiipeilemään vielä toistekkin. 

Teksti ja kuvat: Saana Vaissalo



Painovirheen kolumni

HETA-TYTTÖ AVAUTUU

Kirjoitusvuorossa: Jubi

Jokaisella on oma näkemyksensä siitä, millainen on 
paras johtaja. Yleisimpiä “vaatimuksia kuitenkin 
ovat hauskuus, luovuus ja auktoriteetin omistaminen. 
Itse kun olen myös toiminut johtajana niin tiedän, 
että siihen tarvitaan luotettavuutta ja ennen kaikkea 
vastuuntuntoa. Isona plussana olisi myös se, jos 
johtajalle uskaltaisi kertoa omia huoliaan ja miksei 
myös ilojaan.

Uskoisin, että jokaisella partiolaisella on oma 
suosikkijohtajansa, joka todennäköisesti on ryhmän 
johtaja tai vanha sellainen. Parhaan johtajan 
määritelmää on hankala tehdä, koska jokainen meistä 
on erilainen ja tarvitsee tietynlaista ohjaamista. 
Jos minun kuitenkin pitäisi sanoa millainen on paras, 
niin sellainen joka pystyy sopeutumaan kaikkien lasten 
kanssa, joka saa lasten luottamuksen, osaa pitää heidän 
kanssaan hauskaa ja järjestää hyviä leirejä, mutta 
kuitenkin tarpeen tullen saa lapset hiljentymään ja 
keskittymään.



LEIRIMAINOS

Tulossa syksyllä...

LEGENDAKSI MUODOSTUNUT 
HETÄPÄÄRETKI JÄRJESTETÄÄN 

12.-14.9.2014 KUPITTAAN 
HENRIKIN POIKIEN KANSSA

ROBINSON
CRUSOE
LUVASSA: 

SAARISTOA
VENEITÄ

SEIKKAILUA
SELVIYTYMISTÄ

KAIKKI INNOLLA MUKAAN!



KIITOS!	TACK!	THANK	YOU!	MERCI!

Toimitus haluaa kiittää kaikkia 
Painovirheeseen juttuja laatineita! 
Ne olivat kaikki huippuhyviä, mutta 
kaikki eivät valitettavasti mahtuneet 

tähän numeroon. Seuraavassa ne 
varmasti ilmetyvät! Jatkakaa juttujen 
kirjoittamista ja ideoimista, niillä 

tämä lehti pyörii! Kiitos ja kumarrus ja 
hauskaa kevättä ja kesää!

KIITOS!	TACK!	THANK	YOU!	MERCI!



Huhutaan että...

... Kameleonteista tulee tv-tähtiä! 
HeTa maailmankartalle! Onnea koitokseen 
Kameleontit!!!

... moni hetatyttö pääsee 2015 kesällä 
haistelemaan Japanin tuulia.

... syksyllä saattaa tulevia samoajia 
odottaa elämyksellinen viikonloppu...








