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Pääkirjoitus
Tätä Kuksaa työstäessäni ovat katoava luonnonvara. Kuitenkin
huomasin, että deadlinen lä- tämä lehti saatiin kuin saatiinkin valmiiksi.
hestymisnopeus kasvaa sen Summa summarum; lähettäkää juttuja...
lähestyessä ja toimittajat
- Epätoivoinen päätoimittaja Maria

Hyvä ja ei-niin-hyvä
Merkit kannattaa ommella heti, kun Merkkien ompelu on vaikeaa, niin
ne saa ettei ne kasaannu ja partio- jos ne paitaan jaksaa laittaa niin
paita näyttää timmiltä.
sitten liimaa.
Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- erä- ja muitakin vinkkejä.
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Mikä on Hamina 17?
Hamina 17 -projekti on jatkoa projekteille Hannu-97 ja Havas-07.
Hannulla vaellettiin Hangosta Nuorgamiin ja tunnuksena oli ”Lenkkinä ketjussa läpi
harmaan kiven”. Havaksella kuljettiin Hattuvaarasta Vaasaan, tunnuksena ”Halki vapaan Suomen”. Nämä kaksi vaellusreittiä muodostaa ristin Suomen päälle.
Haminalla on tarkoituksena vaeltaa viestinä Savonlinnasta Hämeenlinnaan Kuninkaan- ja Hämeen härkätietä pitkin. Tällä kertaa tunnus kuuluu: ”Suosi Suomea” ja
vaelluksella kunnioitetaan 100-vuotista Suomea. Reitti muodostaa ankkurin, joka kuvastaa toivoa.
Hamina-vaellus alkaa 1.7.2017 ja loppuu 30.7.2017. Vaelluksella viestiä kuljettaa
vanhempien partiolaisten muodostamat vartiot. Nuoremmille ja perheille on varattu
osuus Turun seudulla.
Vaikka vaellus kuljetaan kesällä 2017, projekti alkaa jo syksyllä 2016, jolloin eri tapahtumista on tarkoitus kerätä H, A, M, I, N, A, 1 ja 7.
H:

Hamina-projektin aloitustilaisuus (20.9.2016)

A:

Rover ikäkausiretket (syksyllä 2016)

M:

Adventtikalenterien myynti

I:

Hamina-Kaamos ikäkausileirit (syksyllä 2016)
Sudenhuuto 2017
Ketunkiljaisu 2017

N:

Ruoktu XXXIV (4.-8.3.2017)
Päkmä (kevät 2017)

A:

Hamina 17 vaelluksen aloitusjuhla (kevät 2017)

1:

Hamina-koulutusillat

7:

Hamina 17 -vaellus
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Uutisia ja ei niin uusia uutisia
MeTässä

laisten keskuudessa eräänlaisena eränkävijän diplomina ja se on yksi arvostetuimmista suoritusmerkeistä. Sen perinteet alkavat vuodesta 1955, jolloin ensimmäinen tutkielma hyväksyttiin.

MeTässä-kisassa saa pisteitä, kun ryhmänne on ulkona luonnossa. Lähtekää
retkelle, leirille tai vaikka kokoustakaa ulkona. Kisa kestää toimintavuoden 20162017 ja parhaat palkitaan!
Karhunhammas on ennalta valmisteltu raportoitava vaellus, jolla tehdään harrasLisätietoa Niittykärppien nettisivuilla.
tustutkimus. Kaukovaelluksen aikana piPARTIOPAITOJA!
detään lisäksi päiväkirjaa, sekä arvioiOletko uusi partiossa, partiopaita käynyt daan varusteet, vaatetus ja vaellusmuonipieneksi, tuhoutuiko se leirillä vai etkö ole tus oman vaellustietämyksen kartuttamiseksi.” lähde: http://karhunhammas.parvielä saanut hankittua sitä?
tio.net
Oli tilanne mikä tahansa Niittykärppien
ikiomia ja upeita vihreitä partiopaitoja saa Viime kesänä joukko Niittykärppiä vaelsi
tilattua
Mona
Rintalalta Karhunkierroksen haaveissaan Karhun(mona.rintala@niittykarpat.f,
puh. hammas. Alku vuodesta sähköposteihin
kolahti hyväksyvä viesti, ja niinpä Pohjan0405577432), hintaan 49€.
maan partiolaisten kevätkokouksessa
Tee tilaus ajoissa sillä paidat tehdään käkolme Niittykärppää saivat Karhunhamsityönä ja ajoittain tilauksia on runsaasti,
paansa!
eli et saa paitaa ajoissa, jos tilaat sen
Saara Krekilä, 363,”Terveen ihmisen veedellisenä päivänä kun sitä tarvitset.
rensokerin vaihtelu vaelluksella”
Monalta saa myös valmiita partiohuiveja,
Maria Quiroz,364, ”Mielialan vaihtelu ja
hintaan 15€.
siihen vaikuttavat seikat vaelluksella”
JUNTU 2016
Tommi Väyrynen,371, ”Erilaisten eräPartiotaitojen syys-SM-kilpailut kilpaillaan
majoitteiden vertailua”
Lapualla 8.-9.2016. Kisassa ovat sarjat
sininen, punainen, ruskea ja harmaa sar- Myötäpäivät ensi vuonna Kokkolassa
ja, eli mukaan pääsee kaikki vuonna Piirin Myötäpäivät pidetään ensi vuonna
2016 14 vuotta täyttävät! Ilmoita vartiosi Kokkolassa 10-11.6.2017. Myötäpäivillä
viimeistään 18.9.2016 ja lähde mukaan! juhlistetaan Pohjanmaan partiopiirin 10
Lisätietoa: juntu2016.wordpress.com
UUSIA KARHUNHAMPAITA
”Karhunhammas on samoajille, vaeltajille
ja partiojohtajille (väh. 15 v.) tarkoitettu
kaukoretkimerkki. Sitä pidetään partio-

vuoden taivalta.
Pestihaku Myötäpäiville on käynnissä,
pestit löytyvät Piirin kotisivuilta.
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SP:n jäsenkokous Oulussa

Lisätietoa pitäisi tulla pian lisää partion
Suomen partiolaisten jäsenkokous pide- kotisivuille.
tään ensimmäistä kertaa Oulussa. Jäsen- 18-25 vuotiaat voivat taas hakea Islanniskokous pidetään 19-20.11. Jäsenkokous sa järjestettävään World Scout Moot- taon keskusjärjestömme tärkein kokous, pahtumaan/leiriin. Ilmoittautuminen onnisjoka järjestetään joka toinen vuosi. Pesti- tuu jäsenrekisteri Kuksan kautta aina 30haku on käynnissä tapahtumaan.
.10.2016 asti. Yli 25vuotiailla on mahdolliUlkomaan leireille ilmoittautuminen suus ilmoittautua IST- jäseneksi eli kansainväliseksi pestiläiseksi.
käynnissä!
Keskusjärjestö (eli Suomen PartiolaisetFinlands scouter) osallistuu joka vuosi virallisesti johonkin ulkomailla pidettävään
leiriin. Tällä hetkellä ilmoittautumiset ovat
auki kolmeen eri tapahtumaan ja kuksa
raportoi jos näissä tapahtuu muutoksia.
Yli 12-vuotialla Tarpojilla on mahdollisuus
osallistua Tanskan kansalliselle suurleirille, jolle arvioidaan osallistuvan yli 40 000
partiolaista. Leiri pidetään 22-30.7.2017
ja ilmoittautuminen loppuu 30.11.2016.

Lisätietoja leiristä ja sitä edeltävästä
oheismatkasta löytyy Suomen joukkueen
sivuilta www.moot.partio.f, kuten myös
leirin
omilta
sivuilta
www.worldscoutmoot.is
16-26 vuotiailla on vielä 10 päivää (ilmoittautuminen loppuu 30.9) aikaa hakea
Explorer Beltille, joka pidetään Unkarissa
heinäkuussa. Ohjelmaan kuuluu mm. 10
päivän vaellus sekä kiertomatka ympäri
Unkarin lähes kuukauden pituisella matkalla. Katso lisäohjeet osoitteesta
http://explorerbelt.partio.f/

OKKI WOKKI HERKKUKOKKI
Tuhkaperunat

Vinkki: Tee perunoi1. Laita kuorimattomat perunat kuu- den kaveriksi joku
kastike!
maan tuhkaan
2. Kun noin 30-60min perunat tuntuvat
pehmeiltä, ota ne pois tuhkasta
3. Lisää voita ja syö sisus lusikalla tai
kaavi pois
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Retkipaikat syynissä: Telkkien kota
Sijainti: Tuhkasenjärven
Partiokämpän vastarannalla

rannalla, Ruuanlaitto:
Onnistuu sisällä avotulella, ritilät olemassa

Kuvaus: Puukota, jossa sisällä avotuli Koko:
Sisälle mahtuu reilu 10 henkipaikka, maalattia, ei vessaa
lö, nukkumaan noin 4-6
Kulku:
Metsätie noin 500m, mahdolli- Suositellaan: Oman ryhmän retkille ja
suus jättää auto kämpän p-paikalle
leireille, mutta ei talvella yöksi
Kunto:

Hyvä

Muuta:
Kylmenee nopeasti, puita voi
Sähköt/vesi:
Ei kumpaakaan, vesi olla jonkun verran, mutta kannattaa viedä
mahdollista hakea vesipostista parin kilo- lisää
metrin päästä
Arvosana: 6/10
Ympäristö:
Soista metsää, järvi lähellä (ei uimakelpoinen ranta), pystyy
pystyttämään majoitteita hyvin
Tällä palstalla esitellään retkikohteita niin lähellä kuin kaukana, niin tuttuja ja turvallisia kuin suurelta yleisöltä pimennossa olevia paikkoja. Palsta on avoin, joten kuka
vaan voi lähettää arvostelunsa mistä vaan retkipaikasta!
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Mitkä ihmeen orvi, sipu ja ruha?
Olet varmaan joskus kuullut puhuttavan orvista tai sinisestä sarjasta, ja ihmetellyt
että mitähän tämäkin nyt meinaa. Termit liittyvät PT-kisoihin eli partiotaitokilpailuihin
ja niitä läpi kolunnut Kuksan toimittaja avaa teille nyt tätä koodikieltä.
Sarja

Missä
kisoissa

Vartion Ikähaarukkoko
ka*

Max yh- Sukuteisikä**
puoli

Lisätietoa

ORanssi

talvi,
kevät

5

12-17v

73v

tytöt

joskus
myös 4hlö
vartioita

Vihreä

talvi,
kevät

5

12-17v

73v

pojat ja joskus
seka
myös 4hlö
vartioita

SIninen

talvi,
syksy

4

14-18v

68v

tytöt

PUnainen

talvi,
syksy

4

14-18v

68v

pojat ja yösarja
seka

RUskea

talvi,
syksy

3

väh 18v

ei ole

naiset

yösarja

HArmaa

talvi,
syksy

3

väh 18v

ei ole

miehet
ja seka

yösarja

VaaleanPunainen

talvi,
syksy

3

väh 18v

ei ole

kaikki

sarjaa ei
jokaisissa
kisoissa,
yösarja

/Pinkki
*ikä=paljonko täyttää kilpailuvuonna

yösarja

**kilpailijoiden yhteenlaskettu ikä (katso *)
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Roihu
Roihu, eli toisin sanoen Finnjamboree VII
järjestettiin Hämeenlinnan Evon retkeilyalueella 20-28.7 välisenä aikana. Paikka
oli ainakin osalle leiriläisistä valmiiksi tuttu, sillä samalla alueella järjestettiin myös
edellinen Finnjamboree
VI Kilke.
Suomen yhteen suurimmista partioleireistä ikinä
osallistui niittykärpistäkin
mukavasti
porukkaa
n.120 henkilöä jaoteltuna
perheleiriin ja omaan savuun, joka kantoi tällä
kertaa lippukunnan perinteisen kesäleirin nimeä Pökkelö.
Leirillä ehti sattua ja tapahtua monenlaista ja tekemistä riitti ainakin kirjoittajan
kohdalla omasta pestistä tarpojien metsälaaksosta aina suppailuun ja hiilillä kävelyyn. Kaikille sopivaa tekemistä varmastikin löytyi jokaiselle, sillä tarjolla oli
monien tapahtumalaaksojen lisäksi mm.
discoa, roolipelaamista, uimista ja saunomista, purjehtimista, leirimuistojen tekoa,
kirjojen lukemista, paneelikeskusteluja ja
kahviloiden erillaiset ohjelmat live-esiintymisistä alkaen.
Kansainvälisyys oli leirillä myöskin huipussaan, kun savuumme oli asettunut
myös kirjoittajan arvion mukaan n.15hengen Taiwanin partiolaisten ryhmä. Moni
ehtikin heidän ja monen muun kanssa
swopata (eli vaihtaa, jos swoppaaminen
sanana ei ole tuttu) mm. huivinsa ja monia kymmeniä merkkejä ym. partiotavaraa jota mukana sattui itse kullakin mukana olemaan, vaikka minkälaiseen merkkiin ym. tavaraan.

Olipa yksi iltapäiväkin (ja alaleireissä yksi
ilta) omistettu kokonaan kv-vieraiden
omien maiden esittelyille, jonka aikana
pääsi kuuntelemaan mm. skottien säkkipillien soittoa, irlantilaisten laulamista ja

runonlausuntaa, katselemaan taiwanilaisten perinnetansseja, maistelemaan omanilaista teetä ja jonkinlaista makeaa jälkiruokaa sekä kartuttamaan nippelitietojansa mm. siitä, että Luxemburgissa on
paikallisten mukaan yli 30 kaupunkia ja
että Omanissa suurin osa ihmisistä asuu
rannikolla.
Monenlaisia leirirakennelmia aina savujen porteista leirin omiin kahviloihin nähtiin. Vaasan metsänkävijät olivat pystyttäneet ilmeisesti sammaleesta ison karhun
(kirjoittaja ei ikinä käynyt katsomassa
karhua lähempää eikä muista tarkkaan
mistä Make kertoi karhun koostuvan ),
kun taas jotkin savut olivat rakentaneet
savuporttinsa muistuttamaan linnan porttia vallihautoineen kaikkineen.
Sveitsiläiset taasen olivat rakentaneet leirin pääraitin päähän 6 päivässä 10 hengen voimin 14,5m korkean puumajan,
joka oli rakennettu pääosin narua käyttäen (jota heidän arvionsa mukaan oli
mennyt 2.1km). Puumajan huipulta oli komeat näkymät ympäri leiriä, mitä nyt puut
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hieman olivat näkökentän edessä tiettyi- neille, josta ei menoa ja meininkiä puuttuhin suuntiin katsoessa.
nut. Haluankin näin lopussa kiittää kaikKaiken kaikkiaan Roihu oli varmasti hie- kia leirillä mukana olleita mahtavasta leino kokemus kaikille leirillä olleille ja käy- ristä josta ei tunnelmaa puuttunut.
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Seikkailijakauden aloitus
Maanantaina 29.9 oli seikkailijaosaston aloitustapahtuma. Lomalta palanneet seikkailijat ja heidän johtajansa oleskelivat Tupoksen alakoulun pihalla noin puolitoista
tuntia. Ohjelmassa oli muun muassa lättyjen ahmimista ja hauskoja leikkejä, joiden
avulla kerrattiin kierrätystä sekä tutustuttiin uusiin jäseniin.
Sää suosi meitä ja saimme viettää illan aurinkoisessa säässä, eikä pienoinen tuuli
säikäyttänyt partiolaisia!
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Suurin osa kuulemistamme kommenteista ovat olleet positiivisia, mutta negatiivista
palautetta on tullut tapahtuman lyhyydestä ja sekavuudesta. Itse pidimme tapahtumasta, vaikkakin minä (Sonja) myönnän olevani samaa mieltä saamiemme negatiivisten kommenttien kanssa, sillä sisältöä ja aikaa olisi voinut olla hieman enemmän.
Haluamme myös lisätä, että oli kiva saada vanhempia paikalle, mutta heidät olisi
voinut ottaa mukaan ohjelmaan tai kehittää heille jotain muuta, koska nyt vanhemmat vain seisoskelivat koko ajan.

Oli kuitenkin mukavaa aloittaa partio kesäloman jälkeen ja odotamme innolla tulevaa
partiovuotta.
Sonja Haarala ja Janina Salmio, Metsätähdet
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Partion syvintä olemusta etsimässä - osa 1
Oletko aina halunnut tietää, miltä palovamma tuntuu? Entä se, kun väsyttää,
mutta on vielä kolme kilometriä matkaa
enne pysähdystä? No nyt se on mahdollista! Tervetuloa partioon!
Partiossa opit myös, kuinka sytytetään
maastopalo kaatamalla sinolilla täytetty
trangia. Samoin kuinka se maastopalo
sammutetaan makuupussilla.

sinulle ainutlaatuiset olosuhteet joutua
hukkaan ja olla siellä.
Ja te vanhemmat: oletteko koskaan miettineet kuinka likainen lapsenne voikaan
olla? Tai mitä oikeasti tarkoittaa "tosi nälkäinen lapsi"? Päästäkää lapsenne yhdelle partioleirille ja sen jälkeen teillä on
elävä (toivottavasti edelleen elävä) todistusaineisto. Hän ei ole peseytynyt kunnolla pariin päivään, ei vaihtanut kaikkia
vaatteitaan pariin päivään, eikä ottanut
deodoranttia mukaan, koska se vie rinkassa liikaa tilaa. Parin päivän nälkiintymisen jälkeen lapsenne arvostaa mitä tahansa ruokaa, esimerkiksi keitettyjä käpyjä heinämuhennoksen kera. Ja ottaa
vielä useamman santsikierroksen. Eikä
tässä vielä kaikki, sillä kaupan päälle
saat vielä tönkköhikikuivatut sukat, jotka
voi laittaa koristeeksi kirjahyllyyn. Ne pysyvät tukevasti pystyssä omin avuin.

Tuntuuko sinusta joskus, että upouudet
vaatteesi menevät sekaisin, kun niin monella on samanlaiset? Ei hätää, sillä partiossa tuunaamme käden käänteessä
vaatteistasi persoonalliset noen, pihkan
ja repeämien avulla. Näin erotat varmasti
omat vaatteesi. Entä oletko koskaan
miettinyt miten paljon vettä kumisaappaihisi mahtuu? Tai kuinka kauan saappaiden kuivuminen kestää? Partiossa saat
tietää nämäkin asiat. Entä oletko koskaan miettinyt, miltä kännykästäsi on tuntunut, kun se on hukassa? Partio tarjoaa Tervetuloa siis partioon�

Terveisin Sisäpuolinen tarkkailija

Muorit ja waarit haastavat sinut!
Kauanko ryhmälläsi menee
pystyttää
kaminateltta?
Löydättekö rastit vaikeassakin
maastossa? Onko tietonne vailla
vertaa? Vai tarvitseeko erätaitonne kertausta?

malla. Ryhmän ei tarvitse
aina koostua samoista henkilöistä tai olla tietyn kokoinen,
mutta kisailkaa aina saman ni- men
alla niin pisteet tulevat oikeille henkilöille.

Ensimmäinen haaste oli 12.9. ja teemana
Oli tilanne mikä hyvänsä olette tervetul- oli kaminateltta. Seuraa Niittykärppien
leita barettipäiden Erätaitohaasteeseen! nettisivuja, jonne tulee haasteiden ajanKisa koostuu viidestä osasta, jotka jär- kohdat ja vinkit!
jestetään joka toinen kuukausi. Jokaisel- Terveisin Muorit ja waarit
la kerralla on pari-kolme tehtävää eri tee-
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Suurennuslasin alla - LASSI
Kuka/mikä olet?
Olen vajaa 2-vuotias kultsupoika, Lassi. Toimin Kuksan maskottina silloin tällöin.
Milloin aloitit partion?
Minut raahattiin ekalle leirilleni, kun olin 8kk. Sen jälkeen olen satunnaisesti ollut kokouksissa ja retkillä, muutamissa talkoissa ja sitten olin Jotoksella.
Hauskin partiomuistosi?
Viime keväänä oltiin kämpällä talkoissa ja minut ja Boby jätettiin rannalle, kun ne
meni semmosella lautalla siellä ja sitten lähin perään ja Boby kans vaikka ei se aikasemmin osannu uida. Mut takasin päästiin sen lautan kyyissä.
Jos olisit ruoka, mikä olisit?
Makkara ehottomasti, muutenkin
näytän jo nyt samalta.
Kenelle haluat lähettää terveisiä?
Bobylle, se on mun paras kaveri
ja Nooralle, kun se melkee aina
rapsuttaa mua ja sille mä vaan
tuon pallon takasi.
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Pökkelö, vaiko sittenkin Pökelö
Lippukunnan kesäleiri Pökkelo 2016 La- haavereilta mutta ei siitä sen enempää.
piosalmessa, Posiolla 13-17-7.2016
Maastoleikin jälkeen oli herkullinen lou13.7. Matka alkoi kauniina keskiviikko nas. Lounaan jälkeen oli pidempiaikainen
aamuna klo 9.30 kotikololta. Linja-auto uinti, josta siirryttiin PT- kisoihin. Uuvuttalastattiin ja leiriläiset laskettiin. Klo 10.00 van PT- kisan jälkeen oli onneksi makumatka kohti Lapiosalmea alkoi. Meno- nystyröitä hivelevä päivällinen. Päivällisestä siirryimmatka meni hymekin sitten iltavin ja periteipäivän
aktivisesti samoajisteetteihin. Vaihta 2/3 valtasivat
toehtoina olivat
takapenkin. Pykalastus, melonsähdyimme
ta, lättyjen paiskoillisportilla
to ja kaikkien rasekä kaadoimkastama
leirime
kuumaa
muisto, eli unijuomaa päälsieppareiden
lemme, sotkien
askarteleminen
vaatteet ja paritselle ja salaitiohuivit. Saaselle ystävälle.
vuimme lapioPT- kisojen vesalmelle
noin
klo 14, purimme tavarat bussista sekä nymisen takia jäimme aikataulusta jälmajoituimme… Aikaa kyllä meni hyvän keen joten emme ehtineet pitämään iltapaikan etsimiseen, ainakin osalla. Leirin nuotiota, joten pidimme sinä iltana vain lirakentamisaloituksen jälkeen söimme oi- punlaskun ja hartauden. Iltapalan jälkeen
kein maukkaan päivällisen. Iltapäivä ei jäänyt enää aikaa iltauinnille, joten memeni leirin loppuun rakentamisessa, ja nimme vain nukkumaan. Paitsi johtajat
sitten tuikin jo iltanuotio, jossa myös jaet- siirtyivät uimaan.
tiin salaiset ystävät. Lipunlaskun sekä
hartauden aika tuli ja meni, sitten siirryttiinkin jo iltapalalle. Herkullisen iltapalan
jälkeen siirryimme iltauinnille ja nukkumaan. Kunnes koitti johtajien vapaaaika, joten ryntäsimme suorinta tietä uimaan.
14.7. Torstai aamu alkoi päivystäjän torven töräytyksellä, jonka jälkeen siirryimme aamupalalle. Lipun- noston ja hartauden jälkeen oli viirinryöstöä läpsäyttämällä, emme säästyneet tälläkään kertaa

15.7. Perjantai aamu, ja päivystäjän töräytys, aamupalalle siirtyminen ja lipunnosto sekä hartaus menivät nopeasti. Sitten olikin jo haikille vamistautuminen
(#vainpökelöjutut). Sudenpennut saapuivat noin klo 13 valloittamaan leirin. Isommat partiolaiset olivat lähteneet haikille,
kun sudenpennut söivät lounaan sekä rakensivat leirin. Tämän jälkeen myös he
lähtivät haikille. Parista harhailusta huolimatta kaikki pääsivät takaisin leiriin ja
ruokapöydän kimppuun. Päivällisen jälkeen oli taas aktiviteettien vuoro, josta
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siirryimmekin sitten iltanuotiolle. Lipunlasku ja hartaus menivät ohitse kuin tuuli
ja väsyneet ja ahkerat partiolaiset siirtyivät iltapalalle ja iltauinnille. Ja siitä sitten
suorinta tietä nukkumaan. Samoajilla taisi kuitenkin jäädä uni vähäiseksi.

16.7. Lauantai aamu koitti ja toi tullessaan uuden aamupalan, lipunnoston ja hartauden. Aamulla
oli taas viirinryöstöä
mutta
tälläkertaa suoritimme
sen
suihkepulloja
käyttäen. Harmi
että kaikilla ei ollut
toimivaa
suihkepulloa.
Lounaan jälkeen
oli mahdollisuus
mennä uimaan,
jonka jälkeen siirryimmekin vihreälippuprojektin pariin ( Aiheena oli terveys, jos
mietitte). Herkullisen päivällisen jälkeen
oli koko leirin saunat, josta leiriläiset olivat kiitollisia. Aktiviteetit jäivät hieman vä-
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häiseksi, sillä porukka viihtyi saunassa
niin hyvin. Iltapalan jälkeen siirryimme lipunlaskuun ja iltanuotiolle. Iltanuotiolla oli
erittäin hyviä esityksiä (kuten joka iltanuotiolla) ja illan kruunasi palkintojen
jako sekä SYNTYMÄPÄIVÄKAKKU
synttärisankareille. Sitten tulikin jo iltapesujen vuoro, josta siirryttiin nukkumaan.
17.7. Sunnuntai aamu valkeni, mutta
missä oli päivystäjän töräytys? Oliko syynä liiallinen juhliminen syntymäpäivien
kunniaksi vaiko leiriväsymys, tarkempia
tietoja… samoajilta...eikun… ette te saa
tietää sittenkään. Leirirakennelmat purettiin ja siirryimme syömään. Brunssi oli
herkullinen (Tiinan brunssi koostui vain
salaatista.. ihime jänis). Siivousten jälkeen paljastimme salaiset ystävät sekä
pidimme leirin päätöksen.
Linjaauto saapui
noin klo 14
ja voittekin
arvata ketkä
valloittivat takapenkit. Kotimatka alkoi
hyvin paitsi
Sanjan osalta, nimittäin
pari yliväsynyttä varasti
kaiken Sanjan omaisuuden, joka oli bussin sisällä. Koillisportin pysähdys tapahtui
nopeasti ja koti jo häämötti. Saavuimme
kotikololle klo 17 ja väsyneet leiriläiset
pääsivät kotiin nukkumaan.
- Tiina ja Sanja

ERÄSKOOPPI

Sudenpentu
Edessäsi voi olla ensimmäisiä leirejäsi, mutta turha potea koti-ikävää, kyllä leiritkin joskus loppuvat, eivätkä yöherättäjätkään pahaa tahdo!

Samoaja
Apua, jatko-opiskelupaikka pitäisi hakea,
mutta sopivaa vaihtoehtoa ei löydy. Olethan
kuitenkin tutustunut Pihtiputaan ja Eurajoen
partiolukioihin? Siellä esimerkiksi rakkomarsseista saa kursseja ;)

Seikkailija
Puhkut varmasti intoa ja energiaa näin kesän jälkeen, mutta muista välillä myös rauhoittua säästääksesi johtajiasi.

Vaeltaja
Oletko
käynyt
jo
partiojohtajan
peruskurssin? Entä tehnyt raportin? Pj-pk on
hieno kokemus jonne jokaisen kannattaa
mennä. Ja jos kurssin on käynyt ja johtamisharjoituksen tehnyt, mikä pointti jättää raportti tekemättä ja pj-valtakirja saamatta?
Miettikääpä sitä.

Tarpoja
Yläaste alkoi ja koulu vaikeutuu. Partio antaa kuitenkin hyvän keinon päästä irti koulupaineesta ja -stressistä, eikä aikaa ole niin
vähän kuin luulisit.

Aikuinen
Alkaako lapset käymään hermoille ja väsymys painaa? Muista välillä ottaa aikalisä ja
pyydä vaikka tarpojia vetämään yksi kokous
ryhmällesi.

