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Banaanikilpailu
Kuinka monta kavalaista osallistui 
Elämys- kesäleirille?
Laita vastauksesi juoruboksiin 
tai sähköpostiin 11.4  mennessä. 
Oikein vastanneiden kesken arvo-
taan palkinto! Lisäksi tarjolla on 
mainetta ja kunniaa.
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Pääkirjoitus

Partiolaisen luottoluokitus
Ole luotettava. Kuulostaako tutulta? 
Tämä on yksi seikkailijoille ja sitä van-
hemmille suunnatuista partioihanteis-
tamme, jonka vanhemmatkin kavalaiset 
ehkä muistavat joskus kokousilloissa 
opetelleensa.

Mutta mitä itse asiassa tarkoitetaan 
sanalla “luottettavuus”? Luottettavuus 
on sitä, että tekee niin kuin on sovittu, 
mutta jos ei siihen kykene, uskaltaa 
pyytää apua.Luotettavaa partiolaista 
ei tarvitse patistaa jatkuvasti huolehti-
maan pestistään. Toisaalta luottamus on 
molemminpuolista, ja näin ollen luotet-
tavaan ihmiseen täytyy myös itse kyetä 
luottamaan, että hän voi rauhassa tehdä 
ratkaisunsa vastuualueellaan.

Partiossa luottamus näkyy selkeästi: 
jos olet luotettava, sitä voi verrata 
tietynlaiseen korkeaan luottoluokituk-
seen. Tällaisella luottoluokituksella 
saat vastuullisia pestejä jatkossakin. Tai 
ehkä kaveri uskaltaa antaa karkkipussin 
haltuusi, ilman että rohmuat jokaisen 
herkun pussista. Jos taas laiminlyöt teh-
täviäsi, luottoluokituksesi laskee, etkä 
tule saamaan liioin vastuullisia pestejä 
kuin karkkipussinpitelyvuorojakaan.

Voidaanko sitten partioihanteiden 
perusteella päätellä, että partiolaisen 
sanaan voi luottaa? Ehkä se olisi hieman 
suoraviivaisesti ilmaistu, mutta siihen-

hän me kaikki kavalaiset pyrimme, eikös 
niin? Ja vaikka välillä luottoluokituk-
sesi voikin laskea ja saatat jäädä ilman 
karkkipussia, luottamus on mahdollista 
rakentaa uudelleen. 

Tämä niin abstrakti sana kuin
luottamus muodostaa perustan raken-
nukselle, jonka huipulla häämöttää 
mahtavistakin mahtavampi partioliike.

Lotta Salmi, päätoimittaja 

Kuva: Salla Lyytinen
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Espoonlahden Rynnistys
3.- 4.10.2015

Jo monen vuoden ajan syksyisin kisat-
tava Espoonlahden rynnistys oli taas 
ovella. Mukava leikkimielinen partiotai-
tokilpailu, jossa tärkeimpänä on hyvä 
fiilis ja hauskanpito, ei niinkään kisa-
trikoiden kireys.

Kutsuhuuto kävi Facebookissa - omat 
kavasiskokset Mimi ja Iida olivat läht-
emässä kisaamaan pienen Haha-vah-
vistuksen kanssa, mutta johtajasarjan 
vastustaja puuttui.

Samalla silmänräpäyksellä syntyi voittoa 
tavoitteleva joukkueemme Two Direc-
tions ja olimme valmiina taistoon ainoaa 
vastustajaamme vastaan. Kisa-aamu 
valkeni aurinkoisena ja silmä lepäsi 
uskomattoman kauniissa syyssäässä. 
Voittostrategia oli hiottu, terävin taltta 
lainattu ja kisaeväät suunniteltu sen mu-
kaan, että tästä päivästä selvittäisiin kun-
nialla. Kilpailu alkoi nikkarointitehtävällä, 
jossa meidän piti valmistaa mölkkypeli. 
Sahausta, tappiliitoksia ja reunojen 
hiomista. Laatikkomme pysyi parem-
min kasassa kuin esimerkki ja samalla 
vastustajat porasivat reikiä laudasta läpi. 
Olimme hyvin ylpeitä suorituksestamme.

Lääkärin taidoilla paalupaikalle

Seuraavaksi alkoi pistesuunnistus. Muu-
tamien maisemareittien jälkeen kaikki 
rastitlöytyivät ja pääsimme suorittamaan 

ekaa varsinaista rastisuoritusta. Kyseessä 
oli ensiapu ja rastipaikalle päästyämme 
huomasimme maassa makaavan hen-
kilön, joka oli yrittänyt hirttäytyä, mutta 
narun katketessa oli tippunut maahan. 
Pienen alkuhämmennyksen jälkeen 
hoidimme homman kotiin ja tietämät-
tämme lähes samalla tavalla kuin vas-
tustajat mukana olleen tulevaisuuden 
lääkärin opastuksella.

Matka jatkui kohti seuraavaa rastia, ja 
matkalla haimme myös johtajasarjalle 
kuuluvia kylmärasteja. Viimeiseltä sijalta 
olimme nousseet paalupaikalle, ja olim-
mekin ensimmäisinä suorittamassa 
solmutehtävää. Ei muuta kun lassosolmu 
kehiin ja ‘lehmiä’ lassoamaan. Ahneina 
tavoittelimme kauimmaisia lehmiä ja 
suurimpia pisteitä, mutta valitettavasti 
yritykseksi jäi, ja ‘lehmät’ pääsivät pa-
koon. Tästä ei lannistuttu, vaan suun-
tasimme kohti seuraavaa rastia. Matkalla 
mietimme useampaan kertaan, kuka 
reittivalinnan on tehnyt. 

Se on pingviini!

Kisakunnon kohottaminen taisi jäädä 
vähän liian myöhäiseksi, sillä ne aina 
edessä häämöttävät suuret kallion-
jyrkänteet alkoivat tuntua mahdotto-
milta. Onneksi metsä muuttui pian
tutuksi Kattilajärventieksi, ja pääsimme 
ruokarastille lepuuttamaan hyvän 
treenin tehneitä reisiä ja pakaroita. Har-
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mitti, kun vastustajajoukkueesta löytyi 
huippukokkimme, mutta valmistimme 
ruisjauhoilla kuorrutettuja muikkuja ja 
perunamuusia parhaamme mukaan.

 Tämän jälkeen jatkoimme reippaasti 
matkaa. Nyt käveleminen tuntui jo 
paljon helpommalta, kun isot Pirttimäen 
ulkoilureitit johdattivat meidät kierrä-
tysrastille ja parin kylmärastin jälkeen 
maaliin. Maalissa meitä odotti vielä te-
htävä, joka sai aikaan pientä epäröintiä. 
Tehtävänä oli veistää puuhun partioliljaa 
muistuttava muotti ja valaa sen mukai-
nen tina. Valitettavasti meidän muotti ja 
tina muistuttivat enemmän pingviiniä 
kuin liljaa, ja vastustajat valmistivat sa-
malla malliakin upeampaa teosta.

Jokaiselle mieluinen palkinto

Kilpailupäivä oli kokonaisuudessa aivan 
huippu! Kaunis syyssää, hyvä seura ja 

monet naurut takasivat mukavan kil-
pailun. Lopputulos oli Karhunvartijoiden 
osalta hyvin positiivinen, sillä johtaja-
sarjan sekä ensimmäinen että toinen sija 
tulivat lippukunnalle. 

Sara ja Kaisla toivottavat onnea voit-
tajille!  Vaikka Two Directions ei suurista 
odotuksista huolimatta korkeimmalle si-
jalle yltänyt, saimme palkinnoksi piukeat 
peput ja monta hienoa hetkeä!

Kirjoittajat:  Sara Touhonen ja Kaisla Pitkänen
Kuva: Jenna Juuti



  �  

Ryhmäesittelyssä: 
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Lähdimme SamoajaExploon,  koska 
olimme kuulleet, että siellä on tosi kivaa, 
ja monet meidän kaverit muista lippuku-
nnista suosittelivat sitä meille. 

Ensifiilikset oli jännät, kun tultiin Rau-
tatieasemalle ja huomattiin, että se oli 
täynnä partiolaisia. Rautatieasemalta 
hyppäsimme ExploRail junaan, joka 
vei meidät Riihimäelle. Kuuntelimme 
musaa matkakaiuttimesta ja aloimme 
siirtymään majoituskoululle. Rehellisesti 
sanottuna, meillä ei ollut mitään hajua, 
minne olisi pitänyt mennä, mutta men-
tiin vaan ihmisvirran mukana pitkin Rii-
himäen katuja. Olimme hetken hukassa, 
ja pyörittiin siinä sitten nelisteen, kysyt-
tiin apua ohikulkijoilta, mutta lopulta 
löysimme perille.
 
Explossa oli paljon mahtavaa ohjelmaa, 
mutta henkilökohtainen suosikkimme 
oli perjantai-illan ExploSpa, joka oli Rii-
himäen uimahallissa majoituskoulumme 
vieressä. Siellä pääsi heti Explonfiilik-
seen mukaan. Uimahallissa oli musaa ja 
valoja. Jotkut tanssivat altaan reunalla 
ja muut olivat altaassa kavereiden ja 
uimalelujen joukossa.
Jos emme olleet ohjelmassa, kuunte-
limme musiikkia ja vierailimme muilla 
kouluilla. Melkeinpä aina, kun käve-
limme kaduilla, niin kajari oli matkas-
samme. Näimme tuttuja ja kävelimme 
edestakaisin koulusta toiseen. Kävimme 
välillä kaupassa ostamassa syötävää. 
Ohjelma oli todella vapaata, vapaa-aikaa 
oli paljon, ja oli kiva, että muilla kouluilla 
sai vierailla vapaasti. Teimme vapaa-
aikana myös tehtäviä, jotka saimme 

paperilapulla toiselta koululta. Tehtävät 
kuuluivat someralliin, eli tehtävät piti 
julkaista kuvien tai videoiden muodossa 
somessa.

Tutustuimme ihmisiin joita tuli eri 
paikkakunnilta, esimerkiksi Oulusta. Ex-
plon yhteishenki oli hyvä ja kaikki vaikut-
tivat mukavilta.
Kaiken kaikkiaan tapahtuman ohjelma 
oli hyvin suunniteltu ja siihen osallistui 
mielellään. Ohjelma oli hyvin vapaata, ja 
sai itse päättää mihin menee, kunhan oli 
tilaa.
Lähtö oli ainoa hieman huonosti suun-
niteltu asia. Kaikki eivät mahtuneet 
paluujunaan, koska juna oli liian pieni. 
Me ja pari muuta jäimme odottelemaan 
Helsinkiin menevää junaa noin tunniksi, 
mutta aika kului nopeasti kuunnellen 
musiikkia, syödessä ja jutellessa.
Kirjoittajat: ensimmäisen vuoden samoajat Venla 

Vesala ja Katariina Karhumäki

Samoajaexplo -Kava ja 350 muuta lippukuntaa!

Sunnuntain ExploExposssa tututustuttiin erilaisiin 
toimintapisteisiin.

23.10 - 25.10. 2015
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Nimi ja ikä?

Iida Rantanen, 17

Pesti(t)?

Haukkojen akela ja rahastonhoitaja äidin 
suurella avustuksella.

Iida Rantanen
Pesti(e)n tehtävät?

Sudarikokouksen pitäminen kerran 
viikossa, kokousten suunnittelu, retket 
ja niiden suunnitteluun osallistuminen. 
Rahastonhoidossa äiti pitää huolta 
päivittäisistä rahamenoista sekä tuloista 
ja minä lähetän laskuja ja selvtän asioita 
lippukuntalisilta.

Millainen partiolainen olet?

Kun rupean johonkin pestiin niin haluan 
tehdä sen hyvin, ja mielellään vähän eri 

Johtajaesittelyssä:

Seuraavaksi johtajaesittelyyn pää-
see  henkilö jota ilman lippukunnan       
talous ei pyörisi.
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tavalla kun ennen.

Mitä olet saanut aikaan partiossa?

 Paljon erilaisia kokemuksia, mitä ei mu-
uten olisi varmaan koskaan tullut nähtyä 
ja koettua.

Hankalin tilanne mihin olet joutunut 
partiossa?

Ei tule mieleen mitään yksittäistä tilannet-
ta, mutta ajankäyttö tuntuu joskus olevan 
vähän hankalaa, ja se aiheuttaa hankalia 
tilanteita.

Mikä partiossa on parasta?

Parasta partiossa on retkiruoka ja met-
sässä kokkailu, tietysti hyvässä seurassa. 

Mitä haluaisit muuttaa partiossa?

Aika vaikee. Tää ei nyt suoranaisesti liity 
partioon itseensä, mutta haluaisin että 
partiolaiset kokeilis retkillä erilaisia ja 
haastavampiakin ruokia, mitä ei vält-
tämättä edes kotona tuu tehtyä, eikä aina 
söis sitä purkkihernaria 

Kämppäretki vai maastoretki? Pe-
rustele.

Maastoretki, koska ulkona on niin kiva 
nukkua ja herätä!

Kavalle on tullut 100e lahjoitus Mc 
Donaldsilta. Mitä on tapahtunut?

Ihanat sudarit ovat olleet viihdyttämässä 
mäkkärin asiakkaita ja työntekijöitä lau-
luleikeillä ja mäkkäri on halunnut antaa 
siitä korvauksen

Mitä haluaisit sanoa kaikille Kav-
alaisille?

Olkaa aktiivisia ja kivoja toisillenne!
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Makeat lakut
Jo tutuksi tullut Karhunvartijoiden tiukka testiryhmä päätyi yksimielisesti 
suuntaamaan kriittisen katseensa kohti maukkaita lakuja. Testaajilla ei ollut 
mitään ennakkotietoa herkuista. Seuraavasta testistä selviää, kannattako 
Kavan 30-vuotissynttärikakku koristella lakumatolla vai olisiko parempi sit-
tenkin tyytyä täytelakuherkkuihin? 
1. Sugarland Allsorts 1,25€ 
(5,43€/kg) 230g EDULLISIN

Maku: Hieman outo, melko mauton, 
ei maistunut lakulta. Neliölakut pus-
sissa olivat sokerisia ja jännän makui-
sia. 
Koostumus: Hyvin pehmeä ja jauh-
oinen.
Ulkonäkö: tylsä, masentava ja hal-
van näköinen pussi, joka ei houkuta 
syömään. 
Kouluarvosana: 7-

2. Halva täytelaku 2,39€ (6,37€/
kg) 375g KOTIMAINEN

Maku: Raikas, minttuinen ja 
laadukkaan tuntuinen. Joidenkin 
mielestä maistui ällöltä hammas-
tahnalta.
Koostumus: Pehmeä, täyteläinen, 
normaalin lakun koostumus.
Ulkonäkö: Perinteinen ja klassinen 
pussi, valmistettu Suomessa. Ko-
risteena oli hieman pelottavia (tai 
hauskoja?) naamoja. Lakumaut on 
esitelty selkeästi ja pussin sisään 
näkee hyvin.
Kouluarvosana: 7+

3. Sweet Corner täytelaku 1,69€ 
(6,76€/kg) 250g VOITTAJA!

Maku: Raikas ja hedelmäinen, täydel-
lisen makea!
Koostumus: Tahmea, hyvä pureskella, 
suussa sulava. Mukana myös pieniä 
yllätyksiä.
Ulkonäkö: Se ei ollutkaan Pandaa! 
Ruma pussi piilottaa hyvän sisällön. 
Pussin suussa kätevä suljin.
Kouluarvosana: 9

Testissä:
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5. Halva lakritsimatto 0,49€/kpl 
(8,2€/kg) 60g 2!
Maku: Suussasulava ja ihana, mutta tah-
mea ja suolainen. Aito lakun maku!
Koostumus: Jää hampaisiin kiinni, erit-
täin pehmeä, pötkylämäinen ja tahmea.
Ulkonäkö: Kätevä ja tiivis paketti. Vähän 
hassu, mutta hyvä, kun ei ole pelkkä 
musta pakkaus.
Kouluarvosana: 8-

4. Klassikkohyvä Allsorts 2,49€ 
(8,3€/kg) 300g TREENILAKU
Maku: Vähän ällönmakea, mielenkiin-
toisen sitruunainen. Keinotekoinen. 
Neliölakut pahanmakuisia.
Koostumus: Kova ja sitkeä, oikea 
hammastreeni! 
Ulkonäkö: Värikäs, hyvä fontti. Hieno 
pussi, joka kertoo värejä leikitellen, 
mitä pussi sisältää. 
Kouluarvosana: 7-

6. Brunberg Kauralaku 2,30€ 
(11,5€/kg) 200g PAHA mutta 
TERVEELLINEN
Maku: Olematon, halpa, ei maistu 
oikein miltään. Jälkimaku on ihan ok, 
aika suolainen. 
Koostumus: Pitkulainen, pötkömäin-
en ja kumimainen. Aivan kun söisi 
kuminauhaa!
Ulkonäkö: Hieno ja houkutteleva 
pussi, sopivan kokoinen. Pirteän 
oranssi ja vielä osittain läpinäkyvä.
Kouluarvosana: 6,5

JATKUU --->
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7. Klassikkohyvä lakusekoitus 
2,49€ (8,3€/kg) 300g NUOREKKAIN

Maku: Pelkkä täyte (raikas minttu) 
maistui, tosi makea.
Koostumus: Kova kuori, mutta peh-
meä sisus. Vähän sitkeä. 
Ulkonäkö: Selkeä, tietää heti mitä 
sisältää. Nuorekas ja kaikkein hienoin 
pussi, joka houkuttelee syömään, ebin! 
Kouluarvosana: 7

Ylivoimaiseen voittoon lakutestissä ylsi siis Sweet Cornerin täytelaku, joka 
pussin ulkonäöstä huolimatta valloitti testaajiemme sydämet täyteläisellä 
Pandan lakuja lähentelevällä maullaan. Tässä kätevä ja halpa herkkulaku ret-
kille tai kokoukseen nyyttäreihin!
Toiselle sijalle selvisi perinteinen lakumatto, joka jakoi mielipiteitä täyden 
kympin makuelämyksestä heikompiin numeroihin asti. Ehkä synttärikakun 
voisi sittenkin koristella vielä näillä herkuilla!

*arvostelussa painotettiin makua

Kuvat: Lotta Salmi
Testiryhmään kuuluivat: Senna Nuotio, Katrin Väyrynen, Jyri-Eemeli Vesala, 
Jaakko Enarvi, Tiia Mononen, Jenna Juuti ja Olli Hurme



     �� Koonnut: Lotta Salmi

Kavan tulevien kolmikymppisten kunniaksi toimitus päätti kaivella hieman 
menneitä, ja voi, mitä aarteita sieltä löytyikään! Ehkäpä ensi Karhunkierrokses-
sa aloitetaan samanlainen palsta. ;)

Kuin kaksi kymmenen vuotta vanhaa marjaa  
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Näkökulma on palsta, jolle  lippukuntamme 

johtajisto kirjoittelee ajatuksiaan.

Näkökulma

Juuri kun kuvittelit pääseväsi eroon 
minusta, päätoimittaja on sitä mieltä, 
että voisin kommentoida asioita kolum-
nimuotoisessa kirjoituksessa. Täällä siis 
minä Uu, edellistä edellisempi lippukun-
nanjohtaja. Kun minua kysyttiin taas 
kirjoittamaan u-nurkkaa, mietin, että 
kai sitä sisältöä kaivataan kipeästi, kun 
kaavitaan näin pohjalta :). Huvittavin-
tahan on, että minulle tuli saman tien 
mieleen parikin aihetta, joista yhden 
(Minun Kavani) säästän ensi vuoteen 
(sikäli kuin kelpaa lehdelle tai kronikkaan 
alkusanoiksi).

Valitsin nyt hieman raskaamman aiheen 
näin alkuun. Raha. Partion ollessa uudel-
leen nousussa, muu maa on laskussa. 
Onneksi partion eteneminen menee  
enemmän hartiavoimin kuin rahalla, 
mutta kyllä sekin jossain välissä tulee 
vastaan. Helsingissä on tällä hetkellä 
seurakunnilla kova säästön tarve, ja 
monen lippukunnan kolo uhkaa olla 
säästön kohteena. Vaikka asiat varmasti 
saadaan puhuttua ja tuskin kukaan 
koloaan menettää, niin kompromisseja 
varmasti tulee. Se tuntuu sitten lippuku-
nnan kukkarossa tai muuttona uusiin 
tiloihin.

Kaikkien antajien pitäessä rahahanat 
samassa asennossa tai kiristäessä niitä, 
partio etsii kovasti uusia lähteitä janoon-
sa. Esimerkkinä nyt Yhteisvastuukeräys. 

Minä näen Yhteisvastuukeräyksen hie-
man kaksijakoisesti. Toisaalta hienoa on, 
että saadaan rahaa toimintaan, vaikka 
onkin korvamerkittyä, mutta tämä on 
kuitenkin kertaluontoinen ilo. Ei kai 
tämä ole palkinto siitä, että olemme aina 
osallistuneet keräykseen ilman ennakko-

odotuksia (kyyniset voivat sanoa, että 
osallistumme, koska kirkko tukee meitä) 
ja palvelemisen ilosta. Pelkään myös, 
että kirkkoväki voi nyt olla tyytyväinen 
omaan osaansa ja sen takia leikata muu-
alta.

Synkkenikö maailma? Onko tummia 
pilviä taivaalla? Ei kannata hätääntyä. 
Minuakin fiksummat ihmiset miettivät 
näitä asioita. Enkä usko, että asiat meni-
sivät kovin huonoiksi. Halusin vain muis-
tuttaa tuosta rahasta. Sitä ei saa palvoa 
ja se ei ole kaikki kaikessa, mutta monet 
asiat vaativat sitä. Niinpä rakas luki-
jani, jos olet päässyt tänne asti: muista 
myydä adventtikalentereita, käydä isän-
nöimässä, osallistumassa talkoisiin tai 
keksiä mukava rahoittaja lippukunnalle.

U-nurkka ja putoava taivas

“Monen lippukunnan kolo 
uhkaa olla säästön kohteena”
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Toimitukselta:
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Pikkulinnut lauloivat...

Lähetä oma Juorusi osoitteeseen lehti(at)karhunvartijat.net tai mene 
kivenlahden kolon juoruboxille.
Lähetä juorusi viimeistään 29.4 niin se pääsee seuraavaan lehteen.

Oona on kaunis!

Lotta, Senna ja Emil 
parhaat kärpäset! Ja 
Emil on boss

Eksyttiin riihityksessä

Jee me saatiin adventti 
kalenterit! Aijon myydä 
ainakin 10

Kate on pimee tyyppi! 
Varsinkin pimeäpiilosta 
leikkiessä

Auralla on mahtavat ilmeet

Riihityksellä muumit hyökkäsivät. 

Niiskuneidillä on tiukka ote

Kava on varma tapa oppia kaikki 
partion salat ja ohjaajatkin on kivoja. 
Olen ainakin itse oppinut paljon 
kavassa t. Kukka

Maanantait eivät ole minun juttuni

Päivänsäteillä oli suklaahaaste

Lotta on ahkera opiskelija 

ja pirteä lukiolainen

Olli on hidas

Mun serkku värjäs sen hiukset

Kate ja Namu on vaan puhelimella =(

Lotta oli ameba

Sara <3 O
lli

Puuhanurkka nro 1 
vastaus: Paja
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Elukat pitävät aina joka kokous hauskaa 
ja elukoissa oppii nopeasti ja varmasti. 
Kirjoittanut Kukka Elukat

Äiti paljasti että joulupukkia ei ole 
olemassa  (ei kannata uskoa, koska se 
on)

Seuraava Karhunkierros 
ilmestyy Toukokuussa

Pöydän ääreen sudenpennut 

rientää...

Lenkkitossu = 
ameeba

Joku superpallo on liian tärkeä Iirik-
selle Ella-alisalle ja Kukalle!

Senna myöhästyi tapaamisesta

Venla on keskittynyt

Ville on tosi hauska ja 
sillä on kaunis musta 
tukka

Senna meinasi pölliä 
juoruboxin kynän! :o

Banaanikisa 50 
johtajaa

Päivänsäteet tekivät kokouksessa 
laavupusseja

Hyvää joulua kaikille Karhunk-ierroksen lukijoille1

Leijonat jäi ilman karkkia :o

Janette on hauska!

Nippe kiusaa

Onneksi olkoon kaikille hal-

lituksen valituille!

Ruoka oli kyllä pahaa, mutta jäi vielä 
nälkä.

U-nurkka tekee comebackin!

Kavalle tuplavoitto Rynkyssä!

Tervetuloa häihin 1.-6.8.2016
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Puuhanurkka
Auta liila laattikko muiden laatikkojen luokse



     �� by:Senna Nuotio

Karhunvartijoiden juhlan-
täyteinen kesäleiri

1.-6.8.2016

SAVE THE DATE!

Vastaus:  Hyvää _______________ !

Ratkaise sana vihjeiden avulla

3. Numero tai puu

3.

5.

5. Menestyi heikoiten 
lakutestissä

2. Päätoimittajan nimi

2.

6. Mitä karhunvartijat 
viettää ensivuonna?

6.

4. Järjestetään 11.12

1.
1. Kannatta lukea 
juorut tarkkaan läpi ;)
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Tulevat tapahtumat

 9.12.15: Partioglögit (Sa->)

 11.12.15: EPT-gaala (Sa->)

 19-20.12.15: Perinteinen jouluretki (kaikki)

 20.1.16: Vimma-johtajailta (SaVa) 

 29.1.16: Samoajat Gone Wild 

 11.2.16: Ystävänpäivä KITT (tarpojat)

 13-14.2.16: Hanki Ystävä -piirin talvikisat (Se->)

 14.2.16: klo 18 Kevätkokous kololla 

 23-27.2.16 Vinkuli-talvileiri (Se->)

 6.3.16: Sudenpentujen lumiveistoskisa

 19.3.16: Tarpojien taitopäivä

 19.3.16: Johtajahuoltopäivä

 15-16.4.16: Sudarikämppis

 16-17.4.16: Johtajakämppis
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 15-17.4.16: Vimma-viikonloppu (Sa->)

  16.4.16: Supersupe (sudenpennut)

 23.4.16 Törmä (SeTa)

 24.4.16: Kohtaaminen (kaikki)

 7.5.16: Espoon Vihree (Se->)

 7.5.16: Sudenpentujen meriretki

 20-22.5.16: Ömeising Reissu (Sa->)

 21.5.16 Repliikki 16- päiväsarjojen PT-SM (TaSa)
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Ellin 20-vuotissyntäreillä pidettiin koko 
perheen kanssa hauskaa. Illemmalla 
johtahat kokoontuivat juhlimaan Soukka-
seuran talolle gaalaan.


