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KÄRIPÄÄKPÄÄKKÄRI

Partiotoiminta on vapaaehtoistyötä ruohonjuuritasolta valtakunnallisiin johtotehtäviin. 
Vapaaehtoistyö tarkoittaa eri henkilöille hyvin erilaisia asioita. Joillekin vapaaehtoistyö on 
viikonloppuretki kerran vuodessa, toisille taas intohimo ja elämäntapa, jonka eteen tekee 
kaikkensa ja käyttää kaiken aikansa. Jokainen vapaaehtoistyön muoto on yhtä tärkeä. Vaikka 
tavoitteemme ja ajankäyttömme vaihtelee tulee meidän silti muistaa, että tekemisillämme on 
tarkoitus.

Partioliike tähtää Suomen vaikuttavimmaksi nuorisoliikkeeksi. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että järjestömme antaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle eväät aktiiviseksi ja 
vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi, joka uskaltaa tarttua yhteiskunnan epäkohtiin ja itselle 
tärkeisiin teemoihin. 

Jotta pääsemme tavoitteeseemme, meidän tulee järjestää laadukasta toimintaa. Laadukas 
toiminta kantaa myös suurimpien lopettamissyidemme, harrastusten suuren määrän ja 
teinivuosien, läpi. Laadukas toiminta on oma meidän selkäranka. Nähdään sen eteen vaivaa 
ja tehdään laadukasta toimintaa. Vain näin voimme päästä Suomen vaikuttavimmaksi 
nuorisoliikkeeksi.

Ihanaa joulunaikaa teille kaikille!

- Detta

Laadukasta toimintaa Crusoe-retkellä.
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Joka Hetan toimintakalenteri vuodelle 2015
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Hei, me ollaan 
somessa!

Seuraa hetalaisten 
kommelluksia Internetin 
välityksellä! 

Facebook: Henrikin Tapulitytöt ry

Instagram: henrikintapulitytot

Twitter: hetatytot

Nettisivut: henrikintapulitytot.fi

Blogi: henrikintapulitytot.blogspot.com
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Henrikin Tapulityttöjen Kameleontit osallistui 
vuonna 2014 Partiomestari-kisaan. Kolmen hengen 
tarpojaryhmä johon kuuluivat Aurora Santala, 
Sanni Lukka sekä Ruusu Raniinen, kilpailivat 
partioaiheissa tehtävissä viikon ajan Kemiössä 
ja Turussa. Kanssakilpailijat olivat valikoituneet 
mukaan omien esittelyvideoidensa perusteella 
eri puolelta Suomea, kukin edustamaan omaa 
partiopiiriään. Näin ollen osallistujia oli aina 
Torniosta Imatralle.
 
Huhtikuussa 2014 Kameleontit ja muut kisavartiot 
kutsuttiin Helsinkiin ennakkotapaamiseen ja 
sarjan esittelytilaisuuteen. Tilaisuudessa vartiot 
esittäytyivät yleisölle ja kameroille. Tapahtuma 
oli osa Pääkaupunkiseudun partiolaisten 
Kohtaaminen2014-tapahtumaa.

Ikähaarukka kilpailijoilla oli 12-15v ja mukana 
oli niin tyttö- kuin poikaryhmiäkin. Kameleontit 
olivat kisan nuorimmat, sillä kaikki täyttivät v.2014 
vaaditun 12 vuotta. Kilpailun jaksot näytettiin 
Ylen tv2:lta elokuun lopusta aina lokakuun alkuun 
maanantaisin, ja uusinnat lauantaisin. Jaksot kestivät 
kukin puoli tuntia kerrallaan ja sisälsivät noin kaksi 
eri tehtävää. Vihjeitä tehtävistä sai kesällä ja olipa 
joukossa yksi biisinteko-ennakkotehtäväkin jonka 
kanssa vierähti hyvä tovi ennen kisaa. Kisa vaati 
myös kotiväeltä aikaa ja vaivaa kaikkine tehtävineen, 
valtavine varusteineen, sekä mediatreffien kanssa. 
Tyttöjen oma innostus kuitenkin oli kova!

Kisaan valmistautuville vartiolle kuuluivat 
myös Blogien päivittäminen sekä Facebook, että 
Instagram-näkyvyys. Myös mediaa kiinnosti kisa. 
Useat vartiot antoivat haastatteluja lehtiin ja radioille.  
Myös Kameleontit pääsivät Turun sanomiin, 
Turkulaiseen, Aamusettiin sekä radioonkin. 

Tässä muutama tehtävä Kameleonttien itse 
esittelemänä:

Kokkaus Masterchef Junior Erican kanssa: Oli 
hiukan haastavaa, mutta huisin hauskaa. Pöperöt 
meni vähän mönkään, mutta jälkeenpäin tajuttiin 
mikä meni pieleen. Tuli ainakin todettua että 
kokki Erikan perässä on mahdoton pysyä. Teimme 
jotain merihenkistä kalaruokaa ja jälkiruuaksi 
pullaista vanukasta. Siitä emme saanet parhaita 
pisteitä, mutta kokemus oli kokkaustehtävässä tosi 
mielenkiintoinen. Pitäisi ehkä vähän harjoitella 
ennen kuin lähtisi Masterchefiin pyrkimään. 

Iltaohjelma-biisi: Partioaiheinen reggae-biisi.  
Kyllä me viihdyttää osataan! Täydet pisteet (!!) sekä 
hyvä mieli. Jälkeenpäin nauratti kun katottiin tanssia 
telkkarista, mutta hyvillä mielin päästiin eteenpäin. 
Tietysti ennen kuin biisi esitettiin, täytyi meidän 
opetella/keksiä se. Se sitten oli yhtä pohtimista, 
jammaus liikkeet tuli sitten samalla opittua. 
Harjoiteltiin pitkin kesää, ja Piiru-leirilläkin saatiin 
esittää sitä oman kylän väelle. Sävel soi päässä 
koko kesän. Yllättävän hyvä siitä tuli. Aiheenamme 
oli Jamboree 2019.

Spagettisolmu:Tehtävänä oli saada nuotiolla 
spagetit keittymään ja sitten solmuun.  Meidän 
spagetit eivät olleet kilttejä, koska katkesivat ennen 
kattilaan menoa. No sitten tietysti solmukin oli 
vaikea tehdä, mutta Aurora sai vihdoin solmittua 
spagetin ja tehtävä olikin ohi. Valittiin tulenteko 
välineeksi tulukset, Sanni sai tulen tehdyksi, 
mutta se hetken kuluttua sammahti. Se vei kalliita 
minuutteja ja pisteitä…

Flowpark: Tehtävänä mahdollisimman nopea 
radan suoritus. Jokaisella meillä oli oma osionsa. 
Ensimmäinen osio kuuluikin Auroralle toinen 
Sannille ja kolmas Ruusulle. Ruusulla oli vaikeuksia 
tasolle pääsemisessä, mutta kyllä perille pääsi. 
Auroraa jännitti, mutta Sanni oli tsemppaamassa 
kakkososion alussa ja Aurorakin pääsi nopeasti 
Sannille asti. Vaihto tapahtui aina läpsystä . Kun Sanni 

MESTAREIDEN
MATKASSA
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pääsi lähtemään hän tipahti tikkaiden rakoon mutta 
pääsi jatkamaan saman tien. Oltiin harjoiteltukin 
kesällä Flowparkissa, mutta harjoitteluun nähden 
olimme tosi nopeita itse kisassa.

Pitkin poikin Suomea: Tehtävässä tarkoitus oli 
etsiä tietoa netistä, miten pääsee nopeiten Suomessa 
paikasta toiseen. Tehtävä oli hieman haastava ja 
aika meinasi loppua kesken, silti saatiin kaikkiin 
kysymyksiin vastaukset. Kaikkia kulkuvälineitä 
tuli käyttää (autoa, lentokonetta, bussia ja laivaa).
Vauhdikas tietokonetehtävä heti aamutuimaan teltan 
hämärässä.

Aarresaari: Meidän piti etsiä aarretta tekemällä 
tehtäviä. Lopussa meidän piti kaivaa arkku esille, 
ja avata saamillamme avaimilla  lukot. Kun kansi 
avattiin, aika loppui. Arkku oli täynnä erilaisia 
esineitä. Saimme valita niistä yhden esineen. Jos 
otti oikean esineen, saattoi päästä Superpuuman 
kyytiin. Me otimme hopeisen värisen kulhon. 
Valitettavasti onni ei suosinut, simpukan valinneet 
pääsivät mukaan pintapelastajien kyytiin. Me muut 
saatiin seurata rannalta kun Meripelastustehtävässä 
he saivat kyydin helikopteriin. Meteli ja tuuli olivat 
melkoiset!

Finaali käytiin Turun linnan pihalla ja sisätiloissa. 
Finaalissa haettiin puuttuvia kivikirjaimia, ratkottiin 
kysymyksiä, laskettiin nappeja ja suunnistettiin. 
Raskas viikko oli takana ja väsymys painoi jo jonkin 
verran. Silti maaliin asti päästiin ja oltiin onnellisia 
että suoriuduttiin tehtävästä hyvällä fiiliksellä. 
Voittoa ei saatu, kisan vanhimpiin kuuluvat Piraatit 
sen saivat. Mielestämme voitto menikin ihan 
oikeaan osoitteeseen. Onnea heille! 

Kulunut viikko oli ikimuistettava! Saimme uusia 
ystäviä ympäri Suomen ja olemme pitäneet 
yhteyttä jälkeenpäin. Oli tosi hienoa päästä läheltä 
seuraamaan miten realitysarjaa tehdään ja jännää 
kun oma naama sitten syksyllä näkyi telkkarissa. Sitä 
sitten katsottiin kukin omissa ”kisakatsomoissamme 
” ja tutut ja suvut jännäsivät puolestamme. Yhdellä 
sanalla jos Partiomestarikisaa kuvaamme, se sana 
on: MAHTAVAA!

”EI MITTÄÄ LONTEI, ME OLLAA 
KAMELEONTEI” 
 
-Kameleonttien tiimihuuto kisassa

Teksti: Kameleontit
Kuvat: Sanna Santala
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Kesän päätyttyä Hetan ja Khp:n samoajat olivat 
saaneet salamyhkäisen kutsun postissa, jossa 
luvattiin seikkailun alkavan 6.9.2014. Retken 
sisältöä, määränpäätä ja ohjelmaa ei paljastettu 
kutsussa. Mukaansa heitä oli neuvottu 
ottamaan yöpymisvälineet, polkupyörä ja 
kypärä. Erikoinen kutsu sai samoajat kuitenkin 
innostumaan ja heitä ilmoittautuikin retkelle 
kuusi heta-tyttöä ja kaksi kohopäätä.

Aurinkoisen lauantaiaamuna pahaa 
aavistamattomat samoajat saapuivat Henrikin 
kirkolle pyörineen. Osa oli neuvoista huolimatta 
unohtanut kypäränsä kotiin, mutta onneksi 
retken järjestäjät olivat osanneet varautua tähän, 
ja kaikki pääsisivät aloittamaan seikkailunsa 
turvallisissa puitteissa. Lähtöpaikalla koko 
porukalle annettiin mukaan varmuuden varalle 
pyöränhuoltovälineitä sekä gps-laite, josta 
näkyi vain suuntaa-antava nuoli ja määränpää, 
muttei karttaa tai selkeää reittiä.

Näppärät samoajat osasivat seurata kinkkistä 
gps-laitetta lopulta ensimmäiselle rastille, joka 
heti alkuun koetteli samoajien sisua. Haasteena 
oli kavuta pimeään, ahtaaseen ja sokkeloiseen 
luolaan, josta täytyi löytää seuraavan rastipaikan 
vihje. Luola epäilytti aluksi osaa samoajista, 
eikä vähiten siksi, että siellä väitettiin olevan 

lepakoita. Onneksi rastilla sai 
pukea suojahaalarit ahtaissa 
käytävissä ryömittäessä ja 
taskulampun avuksi. Kaikki 
samoajat uskaltautuivat 
luolan syövereihin ja löysivät 
kirjekuoren, joka paljastui 
valokuvaksi Föriltä.

Toiselle rastille 
saavuttaessa samoajat eivät 
arvanneet osallistuneensa 
miniristeilylle. Förillä 

edestakaisin useaan otteeseen risteily turhautti 
samoajia, jotka halusivat malttamattomasti 
jatkaa matkaa. Perinteinen risteilyohjelma 
bingo osoittautui myös turhan haastavaksi, eikä 
tax freen hyvin suppea tarjonta miellyttänyt 
vaativia samoajia. Lopulta huudettiin BINGO 
ja ansaittiin seuraavan rastin kuvavihje. Vihje 
oli valokuva jättimäisestä Coca-Cola mukista, 
ja samoajat olivat hyvin varmoja, että he 
tietäisivät rastin sijainnin, vaikka puhuivatkin 
lähinnä Hesburgerista. 

Rastille samoajat saapuivat hyvin ripeästi, 
vaikkei se Hesburgerin vieressä ollutkaan. 
Heidän tehtävänään oli valmistaa trangialla 
rastimiehelle luksusateria. Ja jottei tehtävä 
olisi ollut liian helppo, he saivat käyttää rahaa 
ateriaan vain seitsemän euroa! Niinpä samoajat 
suuntasivat läheiseen kauppakeskukseen ja 
toivat maustamattomia porsaan ulkofileepihvejä, 
ananasmurskaa, couscousia ja muumi-tikkarin. 
Epäilemättä rastimiestä jännitti hieman aterian 
lopputulos. Reippaat samoajat uskoivat kuitenkin 
luovuuteensa ja lopulta kaikki saivat maistaa 
hieman miedonmakuista possunpihvejä ananas-
couscous-lisukkeen kera. Koko aterian kruunasi 
rastimiehen voiteluun tarkoitettu tikkari, joka 
teki selvästi tehtävänsä, sillä rastimies luovutti 
seuraavan rastin vihjeen samoajille. Se oli pieni 

KUINKA TULLA
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Muumipeikko-figuuri ja samoajat näppärästi 
päättelivät seuraavan rastin sijaitsevan lähellä 
Naantalin Muumimaailmaa. Tästä alkoi 
varmastikin reissun pisin pyöräilyosuus, jossa 
kysyttiin niin polkuintoa kuin satulassa kestävää 
takapuolta. Onneksi aurinko paistoi ja kevyt 
tuulenvire viilensi pyöräilijöitä.

Naantaliin saavuttuaan Muumimaailman 
porteille, samoajien tehtävänä oli valmistaa 
ruokaa itselleen sekä rakentaa leijat Muumien 
hengessä ja lennättää niitä. Vaikka leijat 
kiisivät ilmassa vain hetken, niin perinteinen 
italianpata kuitenkin maittoi ja matka saattoi 
jatkua. Haastavaa seuraavalle rastille pääsystä 
teki osin maantiellä jatkuva pyöräilyosuus, 
sekä kuvavihjeenä olleen puoliksi uponneen 
laivan puuttuminen rastipaikan läheisyydestä. 
Samoajat selvisivät rastille kuitenkin ongelmitta 
ja pääsivät kaivamaan syvimpiä luovuuden 
lähteitään, sillä tehtävänä oli valmistaa omaa 
partiopolkuaan kuvaava toteemi tarpeettomista 
roskista kierrätysteemalla. Tuotokset olivat 
yllättävän veistoksellisia ja moniulotteisia, 
joten rastihenkilökunnan oli pakko luovuttaa 
viimeisetkin vihjeet matkan määränpäähän.

Pitkän matkan uuvuttamat samoajat saapuivat 
määränpäähän eli Omenorkoon kunnossa ja 
nälkäisinä. Illanvietto Engblomien kesäpaikalla 
sisälsi herkulliset grillijuhlat, saunomista ja 
lempibiisien kuuntelua ja lautapelien pelaamista. 
Lopulta pahaa-aavistamattomat samoajat 
raahautuivat nukkumaan, epätietoisina siitä, 
että heidän samoajariittinään toiminut matka 
ei ollut vielä tullut huipennukseensa. Keskellä 
yötä herätetty samoaja ei ole helpoin kaveri, 
mutta muita vaihtoehtoja ei ollut. Samoajat 
kävelivät pilkkopimeän metsän läpi pimeän 
järven rantaan, jonka toiselta laidalta soihtujen 
valossa souti kaksi huppupäistä hahmoa usvan 
keskeltä. Vaikuttava näky hiljensi väsyneet 

samoajat, ja heille selvisi että muinainen 
vanha samoaja oli saapunut kertomaan heille 
tarinan ja kastamaan heidät samoajiksi. Vanhan 
samoajan johdattamina samoajat saivat polttaa 
raudalla merkin nahanpalaan, ja tämä merkki 
säilyisi heidän huivissaan aina kertomassa tästä 
samoajasiirtymästä ja jännittävästä seikkailusta. 
Samoajat tutustuivat viikonlopun aikana 
varmasti paljon toisiinsa, mutta myös itseensä 
samoajina ja partiolaisina.

SAMOAJAKSI?

Kuvat ja teksti: Iida Halonen
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Dinot olivat syyskuussa HeTan ja KHP:n 
yhteisellä syysretkellä Crusoella. Näin retkeä 
muisteltiin seuraavalla viikolla:
Lahjasaareen saavuttiin perjantai-iltana veneillä 
ja meidän kasatessa telttoja samoajatkin 
meloivat rantaan. Melkein heti menimme 
nukkumaan.
Lauantaina oli kaksi ohjelmaa, joista toinen oli 
kolmivaiheinen;
Ensin meloimme ja etsimme 
hampurilaistarvikkeita. Kun menimme etsimään 
tomaatteja, kivikkorannasta löytyi kuollut 
hirvenvasa. Toisen ryhmän henkilöt yrittivät 
pyydystää meduusaa ja heidän kanoottinsa 
kaatui. Apua tuli onneksi pian. Haettuamme 
hampurilaistarvikkeet meidän piti sytyttää tuli 
tuluksilla ja kuljettaa se uiden vastarannalle. 
Lopuksi teimme trangialla hampurilaisia 
hakemistamme hampurilaistarvikkeista. 
Paistoimme jauhelihapihvit, mutta ne eivät 
oikein onnistuneet.
Iltapäivällä ohjelmana oli jousiammuntaa. 
Menimme toiseen saareen joko pelastuslautalla 
tai vaihtoehtoisesti soutuveneellä, jota eräs 
mies souti. Saimme kolme ampumayritystä. 
Maali tauluina toimivat pahvinen lehmä ja 
kaksi pahvista hirveä. 
Lähtiessämme takaisin päin Sara Dinoista ja 

Ruusu Kenguruista halusivat ihan välttämättä 
mennä vaatteet päällä uimaan, kun he olivat 
liukastuneet kalliolta veteen. Lisäksi monen 
sukat kastuivat. Kun saavuimme rantaan, meitä 
ei meinattu päästää vastarannalle. Onneksi 
mies, joka souti soutuveneellä, tuli päästämään 
meidät. 
Olisimme voineet mennä saunaan, mutta 
päätimme tehdä pojille kepposen, kun oli 
heidän saunavuoronsa. Ripustimme poikien 
makuupussit tuulettumaan, siistimme vähän 
heidän telttaansa ja ripustimme vaatteita puihin, 
jopa käytettyjä vaatteita ja pistimme kengät 
järjestykseen. Rakensimme vieläpä kepeistä 
pienen polun heidän telttansa eteen. 
Illalla pimeän tultua tehtiin iltanuotio, jossa 
paistettiin tikkupullaa ja makkaraa. Samoajat 
katosivat ennen iltanuotiota jonnekin metsään 
ja meille ei kerrottu mihin he menivät.
Sunnuntaina söimme aamupalaksi puuroa ja 
kiisseliä, jonka jälkeen aloimme pakkaamaan 
ja siivoamaan. 
Leirillä oli hyvää ruokaa.

(Huom! samoajat eivät kadonneet pitkäksi 
aikaa)

Teksti: Dinot
Kuvat: KHP:n facebook-sivut

Yksi syksyn huimimmista retkistä oli 
Hetan ja Khp:n yhteinen syysretki 
Crusoe. 
Dinot-ryhmä pääsi kokemaan 
tämän seikkailun ja näin he siitä 
kirjoittivat:

CRUSOE
- ja näin Dinot sen kokivat



11

Kuvissa: 
Melontaa, tulen kanssa veden 
ylitytstä, jousiammuntaa ja 
kalliolaskeutumista. Tätä 
kaikkea oli Crusoe!
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Luovuus-tarppoon kuuluu tutustua omaan lippukuntaan ja tällä kertaa Kengurut 
tutustuivat HeTa:n partionimiperinteeseen: millaisia partionimiä johtajien joukosta 
löytyy, mitä tarinoita partionimien takaa paljastuu.

Kengurut pohtivat partionimiä omalla yöretkellään ja arvosteluun osallistui 8 
tarpojaa.
Arvostelussa kiinnitettiin huomiota kahteen asiaan:

 

Partionimien
syövereissä
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Partionimiä voisi tutkiskella ja arvostella 
lähes loputtomiin, mutta kyseessä on 
kuitenkin asia, johon jokaisella on oma 
mielipiteensä. Myös näiden kahdeksan 
arvostelijan mielipiteet menivät hyvin 
ristiin, jopa näissä yksinkertaisissa 
tykkäyskysymyksissä. Selkeän tiukkaa 
linjaa pidettiin toisen kysymyksen kanssa, 
kun piti pohtia, miltä tuo nimi tuntuisi 
kutsuhuutona tai puhuttelunimenä.

Partionimiin liittyy lukemattomia 
tarinoita. Kuten tarinoissa yleensä, 
parhaat jäävät ja elävät yhä uudestaan 
ja uudestaan eli nimiä käytetään ja 
niiden tarinoita kerrotaan. Toiset nimet 
taas jäävät unholaan – ehkä itse nimen 
saanut ei pidä nimestään, ehkä siihen ei 
liity kunnollista tarinaa tai ehkä tarina on 
enemmänkin muisto, jonka ymmärtävät 
vain läsnäolleet.

Jos näitä partionimiä ajattelee sanoina 
(kuten Kengurut pitkälti tekivät), voi 
niihin liittää outoja mielleyhtymiä ja tätä 
kautta voi nimikin tuntua epämukavalta. 
Johtajat voivat todennäköisesti vain 
ihmetellä, miten Sorja ja orja, Roli ja Rölli, 
Fyffeli ja strösseli, Tari ja tarinamurhaaja 
tai Nimbu ja Leijonakuningas liittyvät 
toisiinsa. Kuitenkin tarpojille nämä 
olivat ensimmäisiä asioita, joita nimistä 
tuli mieleen.
Kerroimme, millaiset tarinat näiden 
arvosteltujen partionimien taakse 
kätkeytyy ja pohdimme vielä, muuttiko 
nimen tarina suhtautumista siihen. 
Kysymys osoittautui luultua paljon 
vaikeammaksi ja lähestulkoon jokaiseen 
nimeen saatiin vastauksia “kyllä”, “ei” 
ja “en tiedä”.

Yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että partionimet 
ovat hieno perinne ja niiden saamista odotetaan jo 
malttamattomasti. Myös nimien ympärille luotu 
salamyhkäisyys ja jännittävyys kiinnostaa kaikkia. 
Partionimi on henkilökohtainen, samoin tarina 
sen takana. On vaikea – tai no mahdoton – sanoa 
etukäteen, mikä nimi miellyttää ja mikä ei. Toiveina ja 
tykkäysperusteluina kuitenkin esitettiin muun muassa 
asioita:
- hyvä ja hauska tarina taustalla
- helppo lausua
- kuulostaa kivalta
- ei outoja mielleyhtymiä

Partionimien syövereihin ja saloihin Kenguruita 
opastivat: Moosa, Hobi, Jubi ja Mudi

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Marraskuun toisena viikonloppuna 
Taivassalon Tippsundiin saapui innokas ja 
äänekäs joukko Henrikin Tapulityttöjen ja 
Kupittaan Henrikin Poikien sudenpentuja. 
Sisaruslippukuntien yhteinen yöretki alkoi 
lounaan valmistamisella trangialla. Sen 
jälkeen majoituimme Tippsundin pieniin 
mökkeihin ja lisäsimme lämmintä vaatetta 
päälle, sillä seuraavaksi oli luvassa ulkoilua 
rastiradan merkeissä. Rastiradalla sudarit 
pääsivät harjoittelemaan ryhmän yhdessä 
toimimista esimerkiksi pussihyppelyviestin 
kautta. Partiotaitoja harjoiteltiin kierrätys- 
ja laavurasteilla. Pienoiskoossa suoritettu 
öljykatastrofin torjuminen oli monen 
sudenpennun suosikkirasti.

Retkellä suoritettiin Nuotio-taitomerkki. 
Se suoritettiin kilpailun muodossa, jossa 
tehtävänä oli polttaa nuotion yläpuolelle 
viritetty naru. Sudenpentujen tuli ryhmissä 
rakentaa toimiva ja turvallinen nuotio, jonka 
avulla naru palaisi poikki mahdollisimman 
nopeasti. Monet osasivat jo valmiiksi tehdä 
kiehisiä ja monilla oli hyviä ideoita erilaisten 
nuotiomallien toteuttamiseksi. Kovan 
kannustuksen siivittäminä kaikki ryhmät 
onnistuivat polttamaan narun poikki!

Sudenpennut olivat jaksaneet olla ulkona 
koko päivän, ja seuraavaksi oli aika syödä 
päivällistä ja saunoa. Saunomisen jälkeen 
oli iltaohjelman vuoro. Iltaohjelmassa 
huudettiin perinteisiä partiohuutoja ja 
laulettiin kitaran säestyksellä. Lopuksi 
laulettiin Ilta pimenee kaanonissa, mikä 
onnistui yli johtajien odotusten! Illan 
päätimme sisaruspiiriin, jonka jälkeen 
siirryimme omiin mökkeihin nukkumaan. 

Aamuherätyksen ja aamupalan jälkeen 
pakattiin tavarat takaisin rinkkoihin. 
Seuraavaksi oli vuorossa yllätysretki. 
Kävelimme noin kilometrin verran ja 
saavuimme lammasfarmille! Siellä meitä 
oli vastassa maatalon emäntä, joka johdatti 
meidät lampolaan. Retkemme tapahtui 
sattumalta aivan oikeaan aikaan, sillä farmille 
oli juuri syntynyt pieniä karitsoja. Farmilla 
oli lampaita yhteensä liki kaksisataa! 
Lampolassa pääsimme silittämään ja 
ruokkimaan lampaita. Karitsojen ja niiden 
äitien kanssa sudenpennut pääsivät samaan 
aitaukseen rapsuttelemaan niitä. Aluksi 
osa sudenpennuista vierasti lampaiden 
äänekästä määkimistä, mutta lopuksi emme 
olisi halunneet jättää lampaita ollenkaan. 
Lampaat sulattivat niin tyttöjen, poikien 
kuin johtajienkin sydämet! 

SYYSSEIKKAILUA
TIPPSUNDISSA
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Ennen kotiinlähtöä veisteltiin ja kerättiin 
jälkemme leirialueelta. Lounaalle 
muonittaja Ammi oli paistanut pullaa. Sen 
olivat kaikki ansainneet, niin reippaasti 
kaikki pakkasivat tavaransa. Marraskuinen 
sää suosi retkeä, sillä sateen sijasta saimme 
nauttia viileästä mutta aurinkoisesta säästä. 
Yhden aikoihin kurvasi bussi leirialueelle 
ja paluumatka alkoi. Bussissa taisi pari 
sudaria nukahtaa raskaan mutta hauskan 
retken väsyttäminä. Tyttöjen ja poikien 
yhteisretki oli sujunut hyvin, ja taas 
tutustuttiin sisaruslippukuntalaisiin vähän 
entistä paremmin.

Ylhäällä: Kaikkia laulatti iltaohjelmassa.

Vasemmalla: Nuotio-merkin tuotoksia

Oikealla: Yllätysretki lampolaan!

Teksti ja kuvat: Sofia Engblom
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Menimme Vienolan leirikeskukseen perjantai-
iltana seitsemän aikoihin. Teimme olomme 
kotoisaksi ja meikkasimme itsemme 
Halloween kuntoon. Aloitimme kihartamaan 
ja kreppaamaan toistemme hiuksia. Matildan 
hiukset krepattiin ensimmäisinä. Sillä aikaa 
muut pitivät tanssiesityksen Matildalle. Sen 
jälkeen oli Miljan vuoro mennä Emman 
hiussalonkiin. Miljan hiukset kiharrettiin ja 
toiset puolestaan menivät suihkuhuoneeseen 
bilettämään. Pistimme taskulamppuja ympäri 
pimeää suihkuhuonetta. Sitten aloimme 
kaivertaa vesimelonista ”halloween-kurpitsaa”, 
jonka nimesimme Paasvartiksi. Veimme sen 
ulos ja laitoimme palavan kynttilän sinne 
sisälle. Teimme pyhän rituaalin, jossa söimme 
Paasvartin sisälmykset, eli hedelmälihan. 
Jatkoimme rituaalin jälkeen bilettämistä. 
Menimme sitten rukoilemaan ulos Paasvartin 
eteen. Söimme iltapalaksi tortillaa ja kävimme 
nukkumaan.

Lauantaiaamuna heräsimme klo 9 aikoihin. 
Miljan hiuksia alettiin kihartamaan lähes heti 
heräämisen jälkeen. Biletimme ja menimme 
syömään aamupalaa, jonka jälkeen Johanna 
joutui lähtemään, koska oli niin kipeä. 

Myöhemmin teimme oma lippukunta-kyselyä. 
Saatuamme sen valmiiksi menimme ulos 
leikkimään. Sisälle tultuamme teimme kurpitsa 
origameja Emman opastuksella. Sitten Emma 
kiharsi Norskun hiuksia ja me muut sillä 
välin pelasimme korttia. Menimme sitten taas 
bilettämään. 

Kaiversimme ananaksesta Paasvartille kaverin. 
Myöhemmin söimme leipää, jonka jälkeen 
Noora ja Matilda menivät laittamaan saunan 
lämpiämään. Se tulikin tarpeeseen, sillä Matilda, 
Sara ja Milja menivät pulahtamaan hyiseen ja 
myrskyävään mereen. Aluksi Sara ei uskaltanut 
hypätä veteen, sillä luuli, ettei laiturissa 
ole portaita ja seisoi siinä varmaan vartin 
verran. Sitten hän päätti mennä vielä saunaan 
lämmittelemään ennen todellista koitostaan. 
Nämä kolme tyttöä saivat myöhemmin palkkion 
urheudestaan. Pelasimme totuutta ja tehtävää 
syöden nachoja ja suklaata. Tytöt pelasivat 
vielä korttia ennen nukkumaanmenoa. Matilda 
ja Noora olisivat halunneet vielä mennä 
bilettämään, mutta muut eivät jaksaneet. Noora 
ja Matilda palvoivat Paasvarttia ja Sansvarttia, 
etteivät ne kiroaisi heitä. He suomensivat 
Benjamin Peltosen kappaleen. Emma meni 
nukkumaan. 

Seuraavana päivänä aamiaista syötiin klo 9 
aikoihin. Sitä seurasi omien tavaroiden pakkaus 
ja kämpän siivous. Lounaaksi oli kalapuikkoja 
kanasalaatin kera ja ruisleipää. Sitten vielä 
tiskattiin astiat ennen kuin oli lähdön aika.

DINOT
Halloween-retkellä

Tarpoja-ryhmä Dinot vietti hauskan syysretken 
Halloween-viikonloppuna Vienolassa. Lue Dinojen 
itse kirjoittama kuvaus jännittävän viikonlopun 
tapahtumista!

Kuvat ja teksti: Dinot
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Kolmisenkymmentä innokasta sudenpentua 
Kupittaan Henrikinpojista ja Henrikin 
Tapulitytöistä kerääntyi lauantaina 22.11 
luonnonkauniin Ruissalon kansallispuiston 
kärkeen partiotaitokisoihin. Retkellä 
sudenpennut etsivät rasteja, joita pitävä 
rastihenkilö antoi tehtävänannon ja pisteytti 
kisavartion tuloksen sekä yhteistyön hengen. 
Rastit ja ohjelma oli merirosvoteeman ympärille 
suunniteltu, ja tarkkanäköisempi saattoikin 
löytää johtajien joukosta ilmiselvän Itämeren 
piraatin.

Sudarien kisapäivä alkoi klassisella mutta 
maittavalla Trangia-lounaalla, lihapullapastalla. 
Lasten iloksi perjantai-illalla oli satanut useita 
senttejä erinomaista lumipallolunta, ja monelle 
lumipallojen viskomisen houkutus kävikin liian 
suureksi. Pian lounaan jälkeen kisan alettua 
rastien metsästys ja tehtävien ratkominen 
vei kuitenkin sudenpentujen huomion pois 
lumileikeistä.

Rastit oli siroteltu ympäri niemenkärkeä, ja 
rasteihin kuului merirosvoteemaan liittyviä 
tehtäviä kuten ensiaputilanteita, askartelua, 
ongelmanratkaisua, merenkulkuun liittyviä 
tehtäviä ja partioaiheinen tietovisa. Yhteensä 
rasteja oli 9, mutta kaikkien löytäminen ei ollut 
pakollista saatikka tarpeellista, kuten voittajat 
osoittivatkin.

Kello kolmen aikaan sudarit pääsivät paistamaan 
ja syömään hyvin ansaittuja vaahtokarkkeja 
lämpimän nuotion ääressä. Samalla laskettiin 
pisteet ja julkistettiin voittajavartio- tai tässä 
tapauksessa voittajavartiot, sillä vartiot Ketut 
ja Pöllöt saivat saman määrän pisteitä. Kisa 
oli erittäin tiukka, ja kaikki vartiot pärjäsivät 
loistavasti.  
Uupuneet sudenpennut pääsivät tuntia 
myöhemmin kotimatkalle yhden hauskan 
partiokokemuksen verran rikkaampana.

Teksti ja kuvat: Erik Haapa

TAIDOT
TESTISSÄ
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SUDARISIVUT!SUDARISIVUT!

SUDARISIVUT!SUDARISIVUT!

Sanasokkelossa on partioon liittyviä sanoja 
pystysuunaataan, vaakatasossa molempiin suuntiin ja 
vinnottain. Löydätkö kaikki?

S V A K P O A H A W D M I T S 
U E O T E U U P A J A Y S A B 
D Z I F E I U I B K Q J S A D 
E I U K V H G K U O J J A O X 
N Z D I K N D U K V Y J P L J 
P P J B A A P R V O P A M O D 
E M T R Q U I Y N Y Y T O K Y 
N I T A S E X L P O J U K I E 
N H B S J Y I R I E L Ä S E K 
U L I M W O P J F J O E R Y T 
T J S Q A P P E C M A W I M A 
Y Ö R E T K I R J S W T N K W 
L F A Z D A E J A D F L K G K 
O D G O D P O U C T X E K I R 
Z W W L O P O X U F Y E A Y H 

HETA
HUIVI
KESÄLEIRI
KOLO
KOMPASSI
MAKUUPUSSI
PUUKKO
RINKKA
SEIKKAILIJAT
SUDENPENNUT
TARPOJAT
TRANGIA
TYYNY
YÖRETKI

Mikä on tärkein juttu mitä tarvitaan partioleirillä?
a)korkokengät b)partiohuivi c)sipsit

Kuka perusti partion?
a)Robert Baden-Powell b)James Boxter c)Minna Kuusisto

Missä maassa partio perustettiin?
a)Britanniassa b)Namibiassa c)Venäjällä

Mitä tarvitaan talvisin teltassa?
a)nuotio b)kamina c)suihku

Mitä tarkoittaa EA?
a)ensiapu b)eläimen aistit c)ei aikuisi

Oikeat vastaukset b,a,b,b,a

Ympyröi oikea vaihtoehto!
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SUDARISIVUT!SUDARISIVUT!

SUDARISIVUT!SUDARISIVUT!

Sivuttain
3. sitä pitää juoda tarpeeksi kuumana päivänä 
kesäleirillä
7. partiolaiset kokoontuvat täällä
8. leirillä alkaa ______ kun aletaan nukkua
10. tällä voi tehdä leirillä ulkona ruokaa

Alas
1. näitä saa kevätjuhlassa ja ne ommellaan 
partiopaitaan.
2. Henrikin Tapulitytöt on tälläinen
4. kesällä 2014 järjestettävä iso leiri
5. ulkona nukutaan tässä
6. kolomme sijaitsee tälläisessä rakennuksessa
8. meidän lippukuntamme
9. nostetaan salkoon

Ratkaise partio-ristikko!

Sivut laativat: Chinchillat
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HuHu tulee!!! Oletko valmis???

HuHuu! Miltä kuulostaa samoaja- ja vaeltajaikäisten eksklusiivinen ja eeppinen 
kesäleiri? Näin joulukuussa tuskin yhtään hullummalta. Toivotamme siis Sinut ja 
kaverisi tervetulleeksi 4.-7.6.2015 kesällä HuHu-leirille, meren rannalle Sauvon 
Ahtelaan. 

Samoaja, HuHu on juuri Sinua varten — leiri, joka järjestetään samoajille. Päivisin 
pääset osallistumaan parhaaseen samoajaohjelmaan koskaan ja nauttimaan kesästä 
Ahtelan hiekkarannalla. Illalla voit taas bailata leirikahvilan bileissä. Tulet varmasti 
pian saavuttuasi huomaamaan, ettei HuHu ole ihan mikä tahansa kesäleiri, vaan 
aivan toisen magnitudin kerran elämässä -kokemus. Tuskin kukaan pääsee kokemaan 
HuHun samoajana kahdesti, eli tätä ei kannata missata. 

Vaeltaja, saat kunnian osallistua kesän parhaimman leirin toteutukseen. Kiinnostavatko 
turvan tehtävät, vaiko kenties ohjelma? Kaikkea löytyy, vaeltajien omaa ohjelmaa 
unohtamatta. Pestautumalla pääset tekemään sitä, mikä kiinnostaa, tai tutustumaan 
sinulle uuteen leirinteon osa-alueeseen — oppimaan uutta ja ennen kaikkea pitämään 
hauskaa. 
On ikuinen kysymys, onko kivempaa olla leiriläinen vai leirin tekijä. HuHulla siihen tuskin 
saadaan vastausta, mutta leiristä kehkeytyy taatusti paljon nähneelle vaeltajallekin 
mitä ikimuistoisin kokemus. 

Etkö ole partiolainen? No problemo, ei-vielä-partiolaiset ovat HuHulle aivan erityisen 
toivottuja. Mikä voisi olla parempi tilaisuus kokeilla partiota, kuin nuorten ikioma 
kesäleiri? Niin, sitä saa hakea. Koskaan ei ole liian myöhäistä, tervetuloa joukkoon!

Terveisin:
HuHun tekijät

PS: Lisätietoa HuHusta ja ilmoittautumislomakkeen pesteihin löydät leirin verkkosivuilta: 
http://huhuleiri.fi/

LEIRIMAINOS
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Partioystävämme 
sisupartiolainen Sammakot-vartiosta

Jaana Linko 
30.7.1968 - 15.8.2014

Osanottomme perheelle ja läheisille.
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Painovirheen kolumni

HETA-TYTTÖ AVAUTUU
“Tauti”, jonka ainoa hoito on PARTIO

Lapsuuteeni ja nuoruuteeni kuului tärkeänä osana partio, joka kuitenkin jäi muuttaessani kotikaupungista 
opiskelun takia. Suurimpiin partiovierareihin auttoi joka jouluinen partiolaisten joulukalenteri. Tyttäreni 
aloitti partiouransa syksyllä 2011 Henrikin tapulityttöjen sudenpennuissa. Hänen kertoessa laumailtojen 
tai viikonloppuretkien puuhista, omat partiomuistoni alkoivat taas plopsahdella pintaan. Kärvistelin talven 
yli, mutta toukokuussa mikään ei enää estänyt minua sanomasta Innalle “jos joskus tarvitsette apua jossain 
partiojutussa niin voin tulla...” Kuukauden päästä oli lippukunnan kesäleiri, josta löysin itseni “apujohtajana”. 
Pari yötä puolijoukkueteltassa sudenpentujen kanssa, iltanuotiotunnelma ja partioperinteet riittivät 
aktivoimaan piilossa olleen partiovirukseni ja partiolaisuuteni roihahti liekkeihin! Samalla tosin aktivoitui 
myös MS-tauti, mutta partiossa aikanaan hankitut seikkailukokemukset ovat auttaneet sopeutumaan myös 
siihen extreme-tautiin. MS-taudin puhkeamisen ja partiolaisuuden aktivoitumisen välillä ei ole tieteellisesti 
löydetty minkäänlaista yhteyttä, eli MS-taudin pelossa tätä upeaa harrastusta ei kannata jättää aloittamatta!

Nyt, lähes 18 äitiysvuoden jälkeen, tiedän suurinpiirtein miten lapset toimii ja se on helpottanut uusiopartiolaisena 
olemista paljon! Kasvattajakokemus korvaa partiofaktojen unohtelun... Syksyllä 2014 osallistuin Akela- 
eli sudenpentujohtajakoulutukseen (yksi viikonloppu opiskeltiin sudenpentujohtajana huomioonotettavia 
asioita). Porukkamme koostui kolmestakymmenestä 
keski-ikää lähestyvästä hengenheimolaisesta: osa 
uusiopartiolaisia, osa konkareita ja osa ihan vasta-
alkajia! Aamulla ei ollut pää kipeä, vaikka illalla oli 
ollut tosi hauskaa! Ihailtavaa, eikö totta?

Nyt minulla on oma sudenpentulauma Pingviinit ja 
vuoden 2015 alusta aloitan sudenpentutoiminnasta 
vastaavan johtajan pestin hoitamisen.

Partiotoiminnan pyörittäminen perustuu 
vapaaehtoistyöhön, mutta positiivisesti ajatellen: 
eipähän pääse verottaja nakertamaan muruakaan 
uusista kokemuksista tai itsetunnonkohotuskikseistä! 
Omalla panoksellani mahdollistan partioperinteiden 
ja itsetuntoa kohottavien elämysten jatkumisen tämän 
päivän lapsille ja nuorille. Lasten into ja iloisuus 
antavat voimaa minulle itsellenikin, mikseipä myös 
sinulle!

Terveisin,
Koxa
Pingviini pataljoonan päällikkö

Ps. Sain oheisen piirustuksen Aamu-pennulta marraskuisen sudenpentuyöretkemme jälkeen. Retkellä (ja 
kuvassa) kisasimme, minkä joukkueen nuotio katkaisee nopeiten nuotion yllä pideltävän köyden.
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Hei sinä partiolaisen äiti, isä, kummi tai mummi (tai jokin vastaava tuote)! 

Retkillä, laumailloissa tai partiotapahtumissa yksikin ylimääräinen 
silmäpari tai auttava käsipari on enemmän, kuin tervetullutta! 

Voisitko ajatella, että...
- auttaisit hetalaisia vanhempainillan kahvituksessa?
- kerran kuukaudessa tulisit ylimääräiseksi silmäpariksi esim sudenpentujen 
laumailtaan?
- leipoisit hetalaisille myytävää ensi vuoden joulumyyjäisiin?
- auttaisit leiri-ym tarvikkeiden huolto- ja kunnostushommissa?
- auttaisit kesäleirin valmisteluissa, tavaroiden pakkaamisessa ja 
purkamisessa?
- toimisit kimppakuskina hetalaisten viikonloppuretkellä?
- esittelisit oman työsi, harrastuksesi tai kädentaitosi meille hetalaisille, 
varsinkin jos se on sellainen, jossa on “partiolaissivistystä” (muiden 
auttaminen, kulttuurien kohtaaminen, vanhat tavat/perinteet...)

JOS vastasit edes yhteen kohtaan “kyllä”, soita minulle (044-2006292), laita 
sähköpostia (katja.t.oksa(a)gmail.com) tai tule nykäsemään hihasta Hetan 
tilaisuuksissa!
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Huhutaan että...

... Kiira on saanut perheenlisäystä! 
Onnea! Lippukunta odottaa jo uutta 
jäsentään :)

... HeTan on saanut soluttautujan 
piirihallitukseen. Onnea Anniina!

... HuHu on hyvissä käsissä. Inna, 
johtaa ensi kesänä aisaparinsa kanssa 
unohtumatonta samoaja-leiriä!

... Lea on valmis! Onnea 
korkeakoulunsa päättävälle ja tsemppiä 
uusiin koitoksiin.


