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Pääkirjoitus
Tätä kirjoittaessani ulos on satanut ensilumi. Ensilumi on asia, jota varmasti
lähes kaikki odottavat yhtä innolla. On ihanaa kun maa peittyy valkoiseen ja
puut saavat valkoisen peitteen. Syksyn pimeys on poissa ja yhtäkkiä ulkona
on paljon valoisampaa.
Viimeistään lumen myötä kesäiset takit on syytä laittaa odottamaan ensi
vuotta ja kaivaa esille ihanan paksut ja pörröiset talvitakit, muhkeat
kaulahuivit, unohtamatta tietenkin lämpimiä pipoja ja talvikenkiä. Talvinen
metsä ja luonto on täynnä mahdollisuuksia ja kunnon varusteilla ulkona
lumen keskellä jaksaa temmeltää vaikka koko päivän!
Vapaapäivänä voi lähteä kavereiden kanssa pulkkamäkeen, luistelemaan tai
vaikka tunnistaa eläinten jälkiä lumihangessa. Koko perheen kanssa voi
lähteä viettämään talvipäivää esimerkiksi Kuhankuonon retkeilyreitistölle ja
ihailla talvisia maisemia, grillata taukopaikalla makkaraa ja juoda kuumana
höyryävää mehua. Ulkona vietetyn päivän kruunaa kotiin tullessa lämmin
sauna ja punaisena hehkuvat posket.
Partiossakin pääsee kokemaan erilaisia elämyksiä talven tullen. Voi osallistua
talvileirille, testata partiotaitojaan talvikisoissa tai lähteä vaikka
talviretkeilykurssille!
Ensilumen ja talven tullessa ihmiset alkavat valmistautua pikkuhiljaa myös
joulun tuloon ja samoihin aikoihin partiolaiset myyvät reippaana aina yhtä
haluttuja adventtikalentereita. Minäkin sain omani näppärästi tilattua netin
kautta ja samalla pystyin tukemaan omaa lippukuntaani välimatkasta
huolimatta!
Rauhallista joulun odotusta ja ihania talvipäiviä kaikille!
Laura Jalonen

– Elämäntapapartiolainen Tampereelta
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HIIHTOVAELLUS
28.2.-1.3.2015
Lähdimme Rantapihalta lauantaina klo 11. Tulimme töykkälän laavulle 17.
Teimme nuotion. Valpperilaiset tulivat jonkin ajan päästä perästä. Sitten
söimme makkaraa, loimulohta ja paistettiin vaahtokarkkeja ja lättyjä. Emma ja
Siiri toivat tarvikkeita.
Sitten teimme sauvat koska meille kerrottiin että reitillä oli vaikea kävellä
mutta silti kiersimme asfaltilla. Se oli ärsyttävää.
Rajakivellä söimme nuudelit. Loppukiri oli huikea 100 km/h tunnissa.

LOPPU

Elmeri Suontama ja Matias Översti
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Samoajien ja vaeltajien oma leiri

Huhu on 2003 vuodesta lähtien järjestetty Samoajien ja vaeltajien oma neljän
päivän mittainen kesäleiri, joka tänä vuonna järjestettiin Sauvon Ahtelassa,
meren rannalla. Samoajat ja vaeltajat leiriytyvät eri alaleireihin, jotka olivat
teemoiltaan peliaiheisia. Alaleirejä oli muunmuassa Mario, Snake, Tetris,
Habbo, Flappy bird, Sims, Pacman, Gta.
Lähdimme leirille yhteiskuljetuksella Maskusta 4.6.
odotimme innolla tulevaa leiriä ja uusia ystäviä.

kello 10.25. Lähtiessä

Leirille päästyämme majoittauduimme Mario-alaleiriin. Ensimmäinen päivä
meni majoittautumisesssa ja ryhmäyttämisleikeissä.
Seuraavina päivinä luvassa oli ennakkoon valitsemiamme aktiviteetteja.
Aktiviteetit olivat suunniteltu hyvin ja sisälsivät ohjelmaa monipuolisesti,
teoriasta huimaan kiipeilyyn ja kisailuun. Illat kruunattiin kahvilassa
järjestettyjen bileiden merkeissä.
Huhu oli kaikin puolin hauska ja unohtumaton leiri, josta saimme paljon uusia
ystäviä eri puolilta Suomea. Huhulta kotiin palattuamme olimme väsyneitä,
mutta hyvin iloisia ja onnellisia sekä yhden mahtavan kokemuksen
rikkaampia!

Anni Laine ja Iida Rantasalo
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SAAGA
LEIRILEHTI
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Saagan Haikki (1. päivä)
Joonas, Konsta, Elias ja Matias.S olivat innoissaan. Ei ainuttakaan tyttöä!
Pojat hihkaisi. Matias Ö. suuttui koska hän joutui ryhmään, jossa oli pelkkiä
tyttöjä.
1 rastilla tehtiin katapultti jonka jälkeen lähdettiin tarpomaan 2. rastille, jossa
haisteltiin ja maisteltiin erilaisia mausteita ja piti arvata mitä ne olivat.
3 rastilla meidän poikien piti tehdä toimiva kainalosauva. Pojat etsi sopivaa
keppiä kunnes Konsta katsoi maahan ja siinähän sellainen oli. Testasimme
sen toimivaksi ja jatkoimme matkaa.
4 rastia ei löytynyt koska rastilla ei ollut ohjaajaa.
5 rastilla kokkasimme ruokaa. Joonas paistoi jauhelihaa ja keitti makaronit,
Elias ja Konsta maustoivat ruoan ja Konsta teki munakkaan ja koristeli
annoksen. Ohjaajat ja pojat pitivät ruoasta.
Lähdimme 6 rastille, jossa piti luottaa kaveriin. Eliaksen, Matiaksen ja
Joonaksen silmät sidottiin huivilla. Konsta ohjasi poikia sokko radalla.
Joonaksella ja Matiaksella oli jotain kärhämää jonka takia emme saaneet ihan
täysiä pisteitä rastilta. Matkalla eksyimme asuinalueelle.
7 rastilla piti vastata kummiin kysymyksiin.
8 rastilla tehtiin iltatoimet ja mentiin laavuun nukkumaan.
LOPPU

Seikkailutyttöjen

GALLUP
Keväällä 2015 Seikkailutytöt-vartio teki ryhmässään haastattelun, jossa
selvitettiin, mitä tytöt ajattelevat partiosta ja vasta alkaneesta
seikkailijaikäkaudesta.
Seikkailutytöt-vartioon kuuluvat Sara F, Emilia R, Jenny K, Siiri V, Iina K, Sofia
H, Sofia T, Helene L ja Tiia S sekä johtajat Siiri ja Emma. Porukan tunnistat
huudosta: SEIKKAILU- SEIKKAILU- SEIKKAILUTYTÖT!
Onko partiossa kivaa? Mikä on parasta partiossa?
• On! Kaikki paitsi unilelut ja haukkaavat kuutit [kikatusta].
Onko partioleireillä kivaa? Miksi?
• On. Koska saa olla pois kotoa ja siellä tehdään kivoja juttuja.
Mikä on mielestänne kivoin leikki?
• Ei ainakaan Laurentsia… Naapurin täti!
Milloin olette aloittaneet partion?
• Kaksi on aloittanut vasta tänä syksynä, muut aloittivat ykkösluokalla.
Onko seikkailijana kivaa?
• On, joo! Tehdään jännempiä juttuja ja on pienempi ryhmä, ei oo liikaa
tyyppejä. Ja seikkailijoilla on paljon tyylikkäämmät vaatteet!
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Syksyn 2015
lupauksenantotilaisuus

Kokoonnuimme runsain joukoin Korsvuorelle lokakuun alun aurinkoisena syysiltana
kuulemaan, kuinka tulevat sudenpennut ja seikkailijat antoivat lupauksensa elää
partioihanteiden mukaisesti. Tällä kertaa 21:llä sudenpennulla oli määrällinen
ylivoima paikalla olleesta neljästä seikkailijasta. Lupauksen ottivat vastaan ja
huivituksen suorittivat partiojohtajat Emma-Kaarina, Siiri ja Henna.
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Seuratessani lupauksenantoa mieleeni muistuivat oma sudenpentulupaukseni 80luvun puolesta välin sekä useat hienot partiomuistot retkiltä ja vaelluksilta
pitkäaikaisia ystävyyssuhteita unohtamatta. Partio on sittemmin jäänyt omalta
osaltani taakse, mutta on ollut upeaa seurata, kuinka omat tyttäret jatkavat samaa
harrastusta.

Ohjelmallinen osuus jatkui partioperinteisiin kuuluvalla Puolalaisella nuotiolaululla
(”Meill’ on metsässä nuotiopiiri…”), joka johdatteli kuulijat kirkkoherra Lasse
Mustosen iltahartauteen. Tilaisuus päättyi illan jo hämärtyessä yhteiseen
makkaranpaistoon.

Kiitos kaikille paikallaolijoille ja vapaaehtoisille, jotka teitte tilaisuudesta hienon.
Teksti ja kuvat: Jari Rahja
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Havutalkoot 24.10.
Aamu valkeni raikkaana ja aurinkoisena Saksalantien varrella. Pienen alku
sähellyksen paikasta ja havun mittojen selvityksen jälkeen siirryimme pienen
matkan, vielä syvemmälle metsään ja porukka hävisi metsään intoa puhkuen.
Paikalle oli saapunut ihan hyvä määrä ihmisiä 12 aikuista ja 11 reipasta lasta,
jotka lähinnä hoitivat havujen roudauksen traktorin lavalle. Aikaa urakkaan
kului n. 1,5h, jonka jälkeen talkoo koordinaattori Tuija oli meille valmistanut
keittolounaan metsään.
Keitto maistui urakan jälkeen ja osa porukasta olisi varmaan nauttinut
kauniista aurinkoisesta syysilmasta vielä pitempäänkin, metsässä kannon
nokassa istuen, itseni mukaanlukien.
Suuri kiitos talkooväelle ja Tuijalle maukkaasti keitosta. Ja tietenkin myös
seurakunnalle joka meiltä tämän vuoden havut pyysi.
Syysterveisin, Jyri
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