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Pääkirjoitus

Tartu toimeen!
Muutama kuukausi sitten istuessani 
kololla samoajakokouksessa en olisi 
uskonut, että voisin lähiaikoina – jos 
koskaan, olla lippukuntalehden pää-
toimittaja. Tässä kokouksessa nimit-
täin kirjoittelimme omia mahdollisia 
ja mahdottomia tavoitteitamme 
sekä  unelmiamme ylös paperille. 
Esiin nousi lippukuntalehden eloon-
herättäminen, mitä oli unelmoitu 
useammissakin papereissa. 
Unelma ei kuitenkaan jäänyt pelkäk-
si unelmaksi. Siitä tuli totta, ja vielä 
aika nopeasti. Todisteena vaikkapa 
se lehti, jota juuri nyt pitelet käsissä-
si. Mutta unelmiensa ja tavoitteiden-
sa saavuttamiseksi ei riitä pelkästään 
haluaminen, vaan tarvitaan myös 
tekemisen tahtoa ja taitoa. Tämänkin 
lehden toteuttamiseen on vaadittu 
usean kavalaisen aikaa ja vaivaa. 
He kaikki ovat kuitenkin tarttuneet      
ennakkoluulottomasti toimeen, ja se 
näkyy tuloksessa. Suurkiitokset siis 
kaikille, jotka ovat olleet tekemässä 
lehteä. Toivottavasti innostus lehden 
tekoon vain kasvaa! 
Nyt haastankin kaikki miettimään 
omia unelmiaan ja toteuttamaan 
niitä. Tarttumalla toimeen ja ehkä 
pyytämällä kaverilta apua ne voivat 
olla yllättävänkin helppo toteuttaa. 
Mitä juuri sinä haluaisit saavuttaa 
partiossa?
Lotta Salmi, päätoimittaja

Seuraava Karhunkierros 
ilmestyy 
Jouluretki Kiljavalla!

PS: Jos innostus lehden tekoon 
heräsi, ota yhteyttä. Apua ei koskaan 
ole liikaa!
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Johtajien osalta retki alkoi jo per-
jantaina kamojen roudauksen 
merkeissä kohti Kavalahtea. Ilta 
kului rennoissa merkeissä seuraa-
van päivän ohjelmaa kerratessa ja 
hyvän ruoan ja kavereiden parissa. 
Yöllä monella tuli kylmä, mutta 
unissapuhujat pitivät huolen, että 
siihenkin saatiin huumoria.

Lauantaina saapuivat retkeläiset 
noustakseen Kava Linelle, jossa 
laivan kapteeni Petrus ja varakap-
teeni Niko hoitivat muodollisuudet 
ja ohjasivat retkeläiset kabinet-
teihinsa. Majoittumisen jälkeen oli 
vuorossa laivapelejä, kuten muu-
misuunnistusta, bingoa ja totta kai 
tax free - shoppailua. Merihenkisen 
kalakeiton jälkeen laskettiin maihin 
Ruotsin rantaan, missä oli mahdol-
lisuus koota IKEAN kalusteita, pelata 
jääkiekkoa kuin ammattilainen, 
vapauttaa sisäinen laulajansa ABBA-
karaokessa, kivuta muodin huipulle, 
huvitella Gröna Lundissa, perehtyä 
Astrid Lindgrenin maailmaan Juni-
backenissa ja totta kai näyttämään 
kyntensä ensiavussa. Illalla pääsi sau-
naan ja rohkeimmat kävivät pulahta-
massa. Pesun jälkeen oli vuorossa 
iltaohjelma, josta ei naurua puuttu-
nut esiintyjien pistäessä parastaan. 
Muutama sudari oli ensimmäistä 
kertaa kipinävuorossa, ja vähän 

jännitti vaikka kaksi johtajaa kierteli 
telttakylässä varmuuden vuoksi.

Kipinävuoroista suoriuduttiin hyvin, 
vaikka pieniä kommelluksia sattuikin, 
niistä selvittiin nauramalla. Valitet-
tavasti kaikki hyvä loppuu aikanaan, 
niin myös retkikin lähestyi loppuaan 
ja oli aika purkaa teltat. Vanhemmat 
auttoivat nuorempia ja kaikki saatiin 
pakattua. Sade yllätti aivan retken 
lopussa, mutta se ei ehtinyt harmit-
taa ketään kun oli aika suunnata 
kohti kotia jälleen yhtä kokemusta 
rikkaampana.

Teksti: Mimo Wasama

Pitvan ja Kavan kevätretki
21.3-23.3.2014

Kuvat: Lotta Salmi ja Petrus Holm
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Seikkailijaryhmä Wompatit kertoivat 
ryhmästään omin sanoin, miksi par-
tio on kivaa ja miksi Kiljava on kiva 
retki. 

Wompatit ovat seikkailijaryhmä. 
Ryhmä on yhteensä �� hengen 
sekaryhmä. Ryhmässä on myös kaksi 
maailman  parasta johtajaa Tiia ja 
Sara. Kokoukset ovat keskiviikkoisin 
�8.00-�9.00. Kokouksessa teemme 
kaikkea kivaa. Käymme myös kivoilla 
retkillä. 
Maija, Saara-Emilia, Tuomas

Partiossa on paljon tapahtumia ja paljon 
hauskaa tapahtumissa! 
Kokouksissa on paljon mielenkiintoista 
tekemistä! Partiossa leikitään, askarrel-
laan, pidetään hauskaa ja opetellaan 
paljon hyödyllistä tietoa luonnosta ja 
ensiavusta. Johtajat ovat mukavia, mutta 
kurin pitäviä. Pidämme paljon leirejä ja 
retkejä. Partiossa opitaan paljon taitoja. 

Ryhmäesittelyssä:

Wompatit Y Partio
Partiossa on tyttöjä ja poikia ja kaikki 
osaavat pitää hauskaa yhdessä. 
Partiossa saadaan oman lippukun-
nan huivi ja partiopaita pitää ostaa 
itse, mutta paitaan kerätään merkkejä 
partiolta ja huiviin tehdään koristeita, 
lopputulos on loistavat partiovarusteet. 
Tärkeillä leireillä merkkejä kerätään en-
simmäisillä kausilla: W.O.S.M on miesten 
lupausmerkki ja tyttöjen W.A.G.G.G.S, ne 
saadaan vain Kiljavalla. Ja jänkäsuden 
saa kun on ollut ahkera partiolainen ja 
käynyt monella leirillä/retkillä ja vaelta-
massa.
Muista ilmoittautua Karhunvartijoihin! 
(Kavaan)
Muista tulla Väiskille! Johtajat ovat 
parhaita. 
Niko, Nea, Jasmin

Kiljavan retki oli kiva ja touhukas . Siellä 
oli TOSI kivat sängyt, koska ne oli kol-
mikerroksiset. Siellä oli karaokesauna ja 
mukava Disco. Siellä oli monta johtajaa 
ja lasta. Kiljavalla saimme myös ihania 

joululahjoja!
Hyviä muistoja:

Nea myöhästyi aamun lipun-
nostosta,

  Venlalla venähti peukalo,
    Milanan pikkuveli suuttui,    
koska hävisi leikissä ja        
juoksi pois.
   Lopuksi oli lupauk-
senantotilaisuus.
Milana, Venla, Oliver, 
Ella
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Olin Päpa goes Vimma -viikonlo-
pussa. Se oli kolmas Vimmani ja siellä 
oli hyvin hauskaa. Pääsin viettämään 
aikaa partiokavereideni kanssa ja 
tutustuin uusiin partiolaisiin. Lauan-
tain ohjelmassa oli paint-ball sotaa, 
jota pääsin kokeilemaan ensimmäistä 
kertaa. Se oli oikein jännittävää ja 
hauskaa!  Vaikka viikonloppuna sää 

Innokas joukko Kavalaisia suden-
pennuista tukeviin aikuisiin, äitejä, 
isiä, sisaruksia ja mummoja kokoon-
tui aamutuimaan Helsingin kult-
tuuritalon edessä ja odottivat mitä 
päivä toisi tullessaan. Kyseessä oli 
tietenkin Partioviikon huipennus, 
johon oli osallistumassa yhteensä 
�000 partiolaista tai kaveria pääkau-
punkiseudulta tai uudeltamaalta. 
Mimon anettua ohjeet päivästä 
partioviikon liilat rannekkeet kä-
sissämme suuntasimme Linnan-
mäelle, jossa saimme kokea vauhdin 
huumaa muutaman tunnin ajan. 
Itsekin uskaltauduin Ukkoon, vielä 
heti ensimmäisenä, mutta onnek-
seni seuralaiseni ilmoitti heti tämän 
jälkeen, ettei enää tällaisiin. Ikinä! 
Joten loppuaika meni mukavasti 
hurjissa, muttei liian, laitteissa. Hat-
taroiden ja laitteiden sulkeutumisen 
jälkeen kokoonnuimme ja muo-
dostimme nelijonon, jossa osallis-
tuimme Hyvän mielenosoitukseen. 

oli hiukan sateinen, se ei menoa 
haitannut.  Lauantai-ilta huipentui 
mahtaviin kekkereihin.  Vimma oli 
hienosti järjestetty, ja ihmiset ja 
ohjelma siellä tekivät viikonlopusta 
parhaan!

Teksti: Ella Hako  

Vimma-viikonloppu 11–13.4.2014

Marssi huutoineen kulki Lintsiltä 
Olympiastadionille, jossa näimme 
mm. Partiomestarin ensimmäisen 
kisan! Ylpeitä saimme olla omista-
mme, kun todistimme Sara Touhosen ja 
Tiia Monosen saavat rintaansa II-luokan 
Mannerheim-soljen sekä Pihla Pitkäsen 
I-luokan Mannerheim-soljen. Onnea 
vielä! Illan päätti yleisön täysin villit-
sevä Haloo Helsingin keikka. Huikea 
päivä!
Teksti:Salla Mustonen Kuva: Senna Nuotio

Vauhdin huumaa Kohtaamisessa 
27.4.2014
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Johtaesittelyssä esitellään aina yksi 
lippukunnan johtajista. Ensimmäi-
seen esittelyyn on päässyt rakas lip-
pukunnanjohtajamme Pihla!

Nimi ja ikä? 
Pihla Pitkänen, ��vee. 

Pesti(t)? 
Karhunvartijoiden lippukunnanjohta-
ja. Lisäksi toimin Päpan viestintäryh-
män    somevastaavana  ja  päivitän 
Väiskin nettisivuja. 

Pesti(e)n tehtävät? 
Lippukunnanjohtajan pesti on 
aikalailla paperipartiota. Järjestän 
hallituksen kokouksia, hoidan lip-
pukunnalle tarvittavat avustukset 
ja olen yhteydessä muihin alueen 
lippukuntiin sekä piiriin sekä edustan 
lippukuntaa virallisissa tapahtumissa. 
Yritän olla lippukunnan johtajien 
tukena ja innostaa sekä ennen 
kaikkea toimia esimerkkinä niin 
johtajille kuin lapsillekin. Itse ainakin 
muistan pienempänä katsoneeni 
lippukunnanjohtajaa kuin mitäkin 
jumalhahmoa (vaikka lippukunnan-
johtaja silloin olikin Heka). 

Millainen partiolainen olet? 
Vastuuntuntoinen ja kilpailuhen- 
kinen. Pienempänä piti suorittaa 
niin monta taitomerkkiä kuin ehti, 
puhumattakaan siitä miten monta 

niitä sitten suoritettiin kun itse olin 
vartionjohtajana. Kisoissa mentiin, ja 
mennään edelleen sata lasissa. Teen 
kaikki hommani huolella ja kunnolla, 
ja jos teen virheitä niin aivan varmasti 
opin niistä enkä tee niitä toiste. Siksi 
olen varmaan myös nyt “isompana” 
hakeutunut paperipartiohommiin 
ja vaativampiin pesteihin. Nuorem-
pana minusta oli maailman siisteintä 
olla metsässä retkillä ja Saran kanssa 
raahauduttiinkin yhdessä vaiheessa 
sinne varmaan joka viikonloppu. 
Myöhemmin homma on jäänyt taka-
alalle ajanpuutteen vuoksi, mutta 
osaan nauttia niistä kerroista kun 
metsään sitten pääsen. Toisaalta pa-
peripartio on minulle mieluista, niin 
miksi en tekisi niitä hommia mistä 
tykkään? 

Mitä olet saanut aikaan partiossa? 
Kasvatin yhden superpartiolaisen 
Saran! Voisin sanoa, että se on ehkä 
minun suurin saavutus, koska ilman 
sitä ihmistä meidän lippukunnassa 
olisi varmaan puolet asioista päin 
prinkkalaa. Varmaan nyt tässä al-
kaneen lippukunnanjohtaja-pestin 
aikana saan enemmän asioita aikaan, 
joilla voin sitten kehuskella. ;)

Hankalin tilanne mihin olet joutunut par-
tiossa? Apua! En ole tosiasiassa jou-
tunut varmaan yhteenkään oikeasti 
hankalaan tilanteeseen. Tosin yksi 

Pihla Pitkänen 
Johtajaesittelyssä:
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mikä tulee mieleen, on edelleenkin 
käynnissä oleva rahojentilitysfarssi. 
Joten rakkaat johtajat, hoitakaa ne 
tilitykset kerralla kuntoon! 

Mikä partiossa on parasta? 
Partiossa ehdottomasti parasta ovat 
sieltä saadut ystävät ja kaverit sekä 
muistot.  Partion kautta olen saanut 
kokea ja oppia niin paljon, etten usko 
että mikään muu on kasvattanut 
minua niin paljon. 

Mitä haluaisit muuttaa partiossa? 
Sekä partiossa, että elämässä yleis-
estikin, haluaisin päästä eroon selän 
takana puhumisesta. Asioista selviää 
niin paljon helpommin kun ne tulee 
sanomaan suoraan! Mutta jos puhuu 
toisesta pahaa selän takana, niin se 
kannattaisi pitää ihan omana tiet-
onaan. Jos ihmisestä ei ole mitään 
hyvää 
sanottavaa, niin sitten ei kannata 
sanoa mitään. Partiossa tämä nyt 
onneksi on vähemmän yleistä, mutta 
välillä siihenkin törmää. Kaikilla on 
kivempaa kun ollaan positiivisia!

Kämppäretki vai maastoretki? 
Nuorempana olisin varmasti sanonut 
kämppis, kun syötiin kuin mitkäkin 
norsut ja tuijotettiin leffoja. No ei, 
ei me ehditty kattoa leffoja siltä 
syömiseltä. Mutta nykyään sanon 
maastis! Mikään ei voita sitä fiilistä 
kun voi kömpiä lämpimään makuu-
pussiin kavereiden väliin ja nukahtaa 
siihen ulkoilmaan. Mutta mikään ei 

ole kyllä yhtä inhottavaa kuin se, että 
sieltä makuupussista pitää aamulla 
tulla pois… 

Heräät Kiljavan jouluretkellä Madagas-
car- musiikin säveliin ja huomaat, että 
leirikeskus on koristeltu palmunlehvillä. 
Mitä on tapahtunut? 
No eihän tuossa ole mitään ihmeel-
listä, ihan normaali Kiljavameininki ! 
No ei, todennäköisesti siellä on mun 
sekopääluottomiehet Sara ja Kaisla 
asialla kun niille on tullut suunnaton 
tarve veivata. 

Mitä haluaisit sanoa kaikille Kavalaisille? 
Partiosta saa elinikäisiä kavereita ja 
upeita muistoja, joten käykää retkillä 
ja ennen kaikkea nauttikaa! Nähdään 
viimeistään Suurjuhlassa ja Väiskillä! 
:) (Ja jotta minulle aikanaan vart-
sulaisena opetettu suuri viisaus ei jää 
vain pienen piirin tiedoksi: elämän 
tarkoitus on syntyä, syödä ja kuolla. )
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Maitosuklaat
Karhunkierroksen testiryhmä laittoi eri valmistajien suklaat koetuksille ja 
arvosteli ne paremmuusjärjestykseen kouluarvosana-asteikolla. Suklaita 
maisteltiin silmät kiinni eikä suklaista kerrottu mitään etukäteen. Arvioimme 
myös, mikä suklaista olisi kätevin ottaa mukaan partioreissulle. 

Marabou Mjölk choklad
�00g �.09€ (�0.��€/kg) 
+suklaan kaakao tulee sademetsiä suojelevan Rainforest Alliancen sertifioim-
ilta viljelmiltä
Maku: Vahva ja makea, ihan ok. 
Hyvä jälkimaku.
Arvosana: 6.5

X-tra Maitosuklaa 
�00g 0.�9€ (�.9€/kg) HALVIN 
+testin halvin, ainoa suklaa joka maksoi alle euron
Maku: Narskui hampaissa. 
Maistui halvalta, mauttomalta 
ja pääsiäissuklaalta. Kamala jälkimaku.
Arvosana: 6-

Pirkka maitosuklaa
�00g �.09€ (�0.��€/kg) 
-vähän liiankin paksua suklaata,
huono koostumus.
Maku: Liian makea, liikaa nugaata. 
Ällöttävä jälkimaku.
Arvosana: 6+

Testissä:
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Royal maitosuklaalevy 
��0g �,��€, (��.��€/kg) �. 
+Perus keskihintainen suklaa 
Maku: Erittäin vahva ja makea. Hieman jouluinen.
Arvosana: 8-

Fazer Milk Chocolate
�00g �.��€ (�0.��€/kg)�.VOITTAJA! 
+kotimainen suklaa, kallis mutta riittoisa
Maku: Maukas, pehmeä ja täyteläinen. 
Suussa sulava.
Arvosana: 9.5

Brunberg sokeriton suklaa 
�0g �.0�€ (��€/kg) 
+sokeriton, laktoositon ja gluteeniton
+kotimainen
-kallis
Maku: Suklaa maistui karkilta ja kookosrasvaan 
tehdyltä kaakaolta 
sekä oli liian makeaa. Rasvainen ja jauhoinen. 
Jos ei olisi ollut sokeriton,
olisi varmasti maistunut paremmalta.
Arvosana: 5+

Panda Maitosuklaa 
��0g �.�0€ (�0.��€/kg) �.
+valmistettu Suomessa
Maku: Maistui hyvältä, maukkaalta ja voimakkaalta, 
ehkä vähän jauhoinen. 
Vahva, maitoinen perussuklaa.
Arvosana: 8+
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Pirkka Luomu 
�00g �.�9€ (��.9€/kg) YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIN, mutta PAHIN!  
+luomusuklaa
+reilun kaupan suklaa
-testin kallein suklaa
Maku: Maistui testaajien mukaan 
”syövältä ja kissan kakalta”. 
Sisällä outoja kokkareita, 
myös punaviinin maku tuli esille.
Arvosana: �,�

Testin voittajaksi nousi siis kestosuosikki Fazer. Retkelle mieluiten mukaan 
testiryhmämme taas ottaisi Pandaa, Royalia tai X-traa, koska ne olivat halpoja ja 
maukkaita.

Koonnut:Lotta Salmi   Kuvat: Niko Rantanen
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Näkökulma on palsta, jolle                
lippukuntamme johtajisto kirjoittelee 
ajatuksiaan.

Kiitollinen Karhunvartija
(VAROITUS! Saattaa sisältää piilomainontaa)

Kuluneen kevään aikana jätin Nu-
uksion varakohdevastaavan pestin 
taakseni perehtyäkseni muihin         
partiokiireisiin. Väiskin ja kalustotais- 
telujen ohella ajankohtaiseksi puu-
hastelukseni oli noussut Lpk:n pape-
riarkistojen siivoaminen ja sähköinen 
tallettaminen. Samalla ryhdyin 
keräämään materiaalia mahdol-
lista Karhunvartijoiden �0-vuotisen 
taipaleen juhlapainosta varten.

Homman alkajaisiksi istuin eräänä 
iltana kolon takahuoneessa 
silmäilemässä mappien sisältöjä. 
Lueskeltuani hetkisen opin paljon 
uutta ja ihmeellistä lippukuntamme 
värikkäästä historiasta ja toiminnasta. 
Pyörittelin päässäni ajatusta, että 
mitä jos Karhunvartijoita ei olisikaan 
koskaan perustettu? Millaiseksi olisi 
kehittynyt nykyinen Espoonlahti? 
Entäpäs Elli tai EPT?
Joitakin viikkoja myöhemmin raa-
pustelin sekä omia, että lainattuja 
ajatuksia lehtiöön. Partiokollegojeni 
kanssa olimme selvästi samoilla 
linjoilla. Lippukunnan olemassaolo 
on ollut lähinnä välttämättömyys 

lähiseudun partiotoiminnalle.              
Esimerkiksi Espoonlahden alueella 
toimivat muut lippukunnat eivät 
välttämättä pystyisi vastaamaan 
kysyntään. Jonotusajat lippukuntiin 
kasvaisivat valtavasti.
Karhunvartijoiden erähenkinen 
toiminta on myös ollut näkyvästi 
esillä Espoonlahden lippukuntien 
keskuudessa jo vuosikymmeniä ja 
ylpeinä olemme näyttämässä tietä 
jatkossakin. Metsässä talvi, lumi ja 
pakkanen eivät aja näitä Karhuja hor-
rokseen. Ilman näitä Karhuja Elliltä 
puuttuisi niin kynnet kuin hampaat-
kin.

EPT:n järjestämä kesäleiri Väiski on 
saanut taas tänäkin vuonna useat 
kavalaiset astumaan isoihin kenkiin. 
Kavalaiset tähdittävät mm. Huolto-, 
Turva-, Haikki-, ja Laaksopääl-
likkön rooleja tänä kesänä, mikä on 
melkoinen suoritus yhdelle lippukun-
nalle noin �0 osallistuvan joukossa. 
Sen lisäksi lukuisat muut kavalaiset 
johtajat työstävät omia pestejään 
leirin aikana. Tekemisen meininkiin 
perehtyneitä johtajia siis löytyy. 

Hankalin kysymys, mihin kavalainen 
kuitenkin useimmiten kompastuu, 
koskee hänen omia partiomuisto-
jaan. Muistatko itse parhaan par-
tiomuistosi? En minäkään, liikaa 
valinnanvaraa. Lippukuntamme ja 
sen aktiivisten toimijoiden tarjoamat 
muistot ja kokemukset ovat kaverei-
den lisäksi paras anti, mitä se on mie-

Näkökulma
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lestäni pystynyt tarjoamaan. Näin on 
ollut jo kohta �8 vuotta ja mukavasti 
näyttää siltä, että samanlainen meno 
on vielä jatkumassa pitkään.
Voin siis todeta olevani kiitollinen 
karhunvartija.

Kiitokset myös Nipelle, Jassulle ja 
Minnalle rakentavista ajatuksistanne 
aiheen parissa.

PS. Väiskin jälki-ilmoittautuminen 
loppuu �0.�.��
       
Teksti: Ville Söderlund
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Hoitiko joku pestinsä hyvin? Auttoiko joku toista pakkaamaan 
tavaransa? Oliko joku hyvä kaveri vai tekikö joku jotain niin hyvää 
että antsaisee kiitoksen. Kiitä kaveriasi Karhunkierroksessa! Lähetä 
kiitoksesi lehti(at)karhunvartijat.net tai mene www.karhunvartijat.
net ennen ��.�� ja kiitoksesi pääsee seuraavaan lehteen.
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Pikkulinnut 
lauloivat...

Kavan maavaatteet on parhaita! Niitä voi lainata 

jos ei ole omia... ;)))

Lähetä oma Juorusi osoitteeseen lehti(at)karhunvartijat.net tai mene 
nettisivulle www.karhunvartijat.net ----> lehti
Lähetä juorusi viimeistään ��.�� niin se pääsee seuraavaan lehteen.

Uudet memeläiset samoajat vaihtaa Hahaan! :O

On kuultu että jos ei harrasta partiota saa käydä jokaisessa kokouksessa.PolarPop/5 maistuu hämeenlinna

Moi kaikki ♥

Vimman aamuherätyksen ei ois tarvinnu olla niin epämukava..

Karhunvartijoiden salainen saunakerho kokoontuu kuitinmäen sykkivässä keskustassa.

PitValla on luuseri kalusto

Ella kakkonen on tavattu PitValaisessa seurassa! :O

Olli haluaa paremman puhelimen

Poistin/10

Tietojen mukaan vain kaksi kavalaista on 

lähdössä Japanin Jamboreelle...

Thomasilla on jotain naamassa

Emppu meinattiin myydä orjaksi :O

Jupperi on ghetto

SUKLAA TESTISSÄ OLI HYVIN MONTA 
CANZUR!!
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Puuhanurkka
Auta eksynyt Sinol takasin trangian 
luo!
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Satu:

MIE ROMAAHAN!                              
 Maltat sie, jos kerron siul miten tää juttu oikeestaan män?

No, se ol noin kuukaus sitten, kun yx likkakkaveri pyys miult jos voisin kirjoit-
taa tähän lehteen tarinan? ”Tarinan? Tarinan mistä?”  – mie uteelin? Hää sano, 
et: ”Janzku, kirjoittaisit sie tarinan lehen lukijoille siitä, mite elämässä ei saa 
luovuttaa vaa pittää olla kui ”PEUKKUU PYSTYY, ZEMPPII  JA SITÄ MEININKII..”

Ja mie olin kauhust soikiana, aatelin et: ”Nyt mie romaahan!” En mie ossoo 
mitää tarinaa kirjoittaa, ei siit mittään kuiteskaan tuu.

Viikkoi kulus, mie valvoi, murehi, mie pohi ja pähki. Mitä mie osaan muille 
kertoa – millaisen tarinan mie heille muka kirjotan? Lopult mie olin niin 
umpikujas, et ainoa asia mikä tuli mieleen, oli soittaa Maikulle ja kertoa mihin 
liemeen mie olin miut upottannut. Mie ulvoin luuriin, et: ”Nyt mie kyllä ro-
maahan!”

Mut tiiättex työ mitä Maikku miulle sanoo? Hää sano, et: ”Et sie Jantsku 
mitään romaaha. Elä luovuta! Nyt sie kuule istut alas ja kirjotat. Kirjotat ta-
rina tästä siu omasta jutusta..” Ja niin mie sit kirjoitin! En luovuttanut, eläkä 
siekään luovuta – tai mie oikeesti romaahan!!

-          Janzku       -
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        Tulevia Tapahtumia
�0.�-��.� Brand New Riihitys 
��.� Ellin tarpojien Kitt 
��.-��.� Länkkäri Peikkari 
�-8.� Suurjuhla 
�8.�-�.8 Väiski
��.8 EPT Rantalentisturnaus 
�0-��.9 Espoon Punanen 
�.�0 Pinkki
��-��.�� Vimma
��.�� EPT �0-vuotisjuhlagaala

Partioviikon tapahtumiin osallistuttiin ahkerasti:


