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Banaanikilpailu

Kuinka monta joukkuetta 
osallistui tämän vuoden 
Kava Raceen?
a) 6
b) 5
c) 4 
d) 3

Lähetä vastauksesi sähköpostiin lehti@karhunvartijat.net  
1.3.2021 mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto  

seuraavassa Karhunvartijoiden yhteisessä tapahtumassa!  
Lisäksi tarjolla on mainetta ja kunniaa.
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Lippukunnanjohtajan joulutervehdys
Vuosi 2020 on pian lopussa. Vuoteen on mahtunut mitä oudoimpia, mutta 
samalla hienoimpia asioita. Vaikka partiota ei olla voitu järjestää normaalisti 
koko vuotta, on silti tapahtunut paljon hienoa. Tammikuun Erätaidolla oli hu-
ima määrä osallistujia kisaamassa selviytyjät-teemalla kahdessa heimossa, 
keväällä partiota harrastettiin enimmäkseen etänä, mutta kesällä päästiin 
taas retkeilemään niin pienryhmien kuin johtajiston voimin. Syksy startattiin 
johtajiston kesken Kava Race -tapahtumalla, jonka jälkeen pienryhmien 
toiminta käynnistyi kokouksineen ja retkineen. Sudenpennut ja tarpojat 
ehtivät vielä antamaan uuden lupauksenkin ikäkausiretkien yhteydessä 
ennen kasvokkain tapahtuvan partiotoiminnan jäämistä tauolle. Ja seik-
kailijat, ei hätää, te pääsette antamaan lupaukset heti, kun pystytään taas 
turvallisesti tapaamaan! Näiden lippukunnan isompien tapahtumien rinnalla 
on ollut käynnissä pienryhmien viikottaiset kokoukset, joissa ollaan päästy 
näkemään partiokavereita ja oppimaan uutta. Maasto- ja kämppäretkiä 
unohtamatta - onhan retkeily parasta partiossa! 

Se, että kaikki tämä, ja moni muu asia, on ollut mahdollista poikkeuksel-
lisesta vuodesta huolimatta, on lippukunnan toiminnan mahdollistavien 
vapaaehtoisten ansiota. Karhunvartijoissa toimii kymmeniä aktiivisia yli 
15-vuotiaita, joiden korvaamaton panos on mahdollistanut tänäkin vuonna 
kolmentoista pienryhmän toiminnan ja niissä toimivien lasten ja nuorten 
harrastuksen. Näiden lisäksi lippukuntamme toimintaa pyörittää useat taus-
talla toimivat vapaaehtoiset eri tehtävissä, joita viikkotoiminnassa ei aina 
huomaa, mutta joiden poissaololla olisi merkittävä vaikutus toimintaamme. 
Kiitos kaikille teille vapaaehtoisille ahertajille ja partion mahdollistajille, 
olette korvaamattoman tärkeitä! 

Lämmin kiitos kaikille Karhunvartijoille tästä vuodesta! Toivottavasti 
päästään jatkamaan partiota myös kasvokkain pian. Partiokavereiden 
tapaaminen, eri retket ja muut tapahtumat sekä uudet kokemukset ovat se, 
minkä takia itse partiota harrastan. Olkoon vuosi 2021 juuri näitä asioita 
täynnä!  

Lämpimin terveisin,

Sara Touhonen, Lippukunnanjohtaja

Pääkirjoitus
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Ugien kämppäretki 
26.-27.9.2020

Ugaviiri valmiina.

Käytiin kaupassa ilman johtajia ja lähdimme kämpälle  
Kattikselle. Saavuimme kämpälle ja siivosimme. Söimme  
lounaan. Harjoittelimme tuluksien käyttöä. Tuluksina käytim- 
me Biltemasta ostettuja tuluksia, ja ne ei toiminut kunnolla  
(älkää ostako tuluksia Biltemasta!). Lähdimme melomaan  
ja joku putosi järveen (kukahan?). Sitten söimme tortillapitsoja,  
joiden ohje on alhaalla. Illalla teimme iltanuotion, söimme 
vaahtokarkkeja ja luimme partiopojan opaskirjaa.  
Viimeistelimme ugaviirin.

Pienryhmät
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Käytiin kaupassa ilman johtajia ja lähdimme kämpälle  
Kattikselle. Saavuimme kämpälle ja siivosimme. Söimme  
lounaan. Harjoittelimme tuluksien käyttöä. Tuluksina käytim- 
me Biltemasta ostettuja tuluksia, ja ne ei toiminut kunnolla  
(älkää ostako tuluksia Biltemasta!). Lähdimme melomaan  
ja joku putosi järveen (kukahan?). Sitten söimme tortillapitsoja,  
joiden ohje on alhaalla. Illalla teimme iltanuotion, söimme 
vaahtokarkkeja ja luimme partiopojan opaskirjaa.  
Viimeistelimme ugaviirin. Ugat suosittelevat: Tortillapizut

1. Laita uuni kuumenemaan 200c.
2. Täytä tortillawräps haluamillasi täytteillä, esim.  
    tomaattisose, kinkku, ananas ja juusto.
3. Laita tortillalevyt uuniin n. 8 minuutiksi.
4. Ota pois uunista ja taita wräpiksi.
5. Nauti!
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Laamalauman kämppäredu 
23-24.10.2020

Urheat Laamat tapasivat kololla ja lähtivät sitten kohti Myllistä. Laamoja 
oli seitsemän kappaletta kaikki valmiina kämppiksen viettoon. Retken 
tavoitteena oli purkaa ja polttaa vanha puuvaja. Eli retkellä oli remp-
pa-ukko teema. 

Jo aluksi kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaisesti sillä yksi autoista oli 
kääntynyt liian myöhään. Onneksi kaikki pääsivät kämpälle ehjin nahoin. 
Kämpälle päästyään Laamat jakoivat nukkumapaikat, hakivat vettä ja 
sytyttivät takkaan tulen. Tarkoituksena olisi päästä illaksi saunaan.

Albert oli ottanut saunakamat mukaansa viedäkseen ne saunalle 
etukäteen. Harmillisesti Albert oli törmännyt matkalla Mörköön, joka 
otti Albertilta kamat ja antoi kartan tilalle. Tämän jälkeen Albert palasi 
mökille ja antoi kartan Laamoille. Laamat ottivat kartan ja kompassin, 
ja lähtivät suunnistamaan karttaan merkittyä reittiä pitkin. Ensimmäiset 
kamat löytyi helposti kallionjyrkänteen alta. Sen jälkeen Laamat suun-
nistivat tiheän kuusikon läpi seuraavien kamojen luokse. Näitä he etsivät 
useampaa minuuttia, jonka aikana ainakin kahdelta oli loppunut akku 
lampuista. Lopulta he löysivät kamat ja jatkoivat seuraaville kamoille. 
Harmillisesti seuraaville kamoille pääsi vain seuraamalla savista säh-
kölinjaa pitkin, sen jälkeen Laamoilla oli iso ongelma. Heidän edessään 
lorisi useamman metrin levyinen mutainen puro. He etsivät ylityskohtaa 
30-minuuttia. Ylityksen jälkeen Laamojen piti vain nousta kallion rinnettä 
ylös saavuttaakseen kolmannet kamat. Onneksi loppumatka sujui hel-
posti ja he löysivät neljännet kamat ja lopulta saunankin. Laamat saunoi-
vat jonka jälkeen he palasivat takaisin kämpälle. Oli keskiyö, kun olimme 
takaisin kämpällä ja aloitimme puuvajan purkamisen. Purimme puuvajaa 
varmaan noin puoli tuntia jonka jälkeen menimme nukkumaan. 

Aamulla nukuimme pitkään ja söimme vähän aamupalaa. Lähdimme 
heti sen jälkeen jatkamaan purkamista. Kun purku edistyi siirsimme 
vajan osia nuotiopaikalle ja sytytimme nuotion. Nuotio syttyi helposti ja 

Pienryhmät
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lisäsimme siihen jatkuvasti lautaa. Laamojen retki lähestyy loppua ja 
he menivät laittamaan sisälle pasta carbonaraa ruuaksi. Sitten oli aika 
lähteä kotiin vanhempien kyydeillä.

LOPPU
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Banaanikärpästen kämppistarina 
23.-24.10.2020

Olimme Nuuksiossa. Teimme nuotiotulen ja minä ja Saaga luimme kir-
joja ja Saagan kirjassa luki monta kertaa A-H-R-U-M. Illalla kaikki tulivat 
vainoharhaisiksi pimeässä. Seuraavana päivänä minulla oli melkein 
koko ajan kylmä, ja sitten mentiin nukkumaan. Yöllä valvoimme.  
Karkkini jäivät kotiin. Puhuimme oudoista paikoista löytyi kirjoituksia, 
koska kukaan ei halunnut puuroa. Emme siis syöneet puuroa. Emme 
menneet ajoissa nukkumaan ja puhuimme kaikesta turhasta. Söimme 
paljon karkkeja ja herkkuja. Vaahtokarkit olivat todella todella hyviä!

Pienryhmät
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Pikkulinnut lauloivat

Pikkulinnut eivät laulaneet tällä kertaa :(

Auta lintuja ja lähetä juorusi sähköpostiin  
 

lehti@karhunvartijat.net  
 

tee se 1.3.2021 mennessä,  
jotta juorusi kerkeää seuraavaan lehteen!
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Toimintavinkki (Tarpojat >)
Olkaa pienryhmän kanssa ajan hermolla. Ottakaa satunnaisiin kokouksi-
in mukaan lehtiä ja leikatkaa niistä irti juuri teitä kiinnostavia artikkeleita. 
Miten maailma muuttuu? Mikä asia on juuri tällä hetkellä muutoksen 
keskellä? Vaikuttaako tämä asia partiotoimintaan tai nuorten elämään 
jollain tavalla?

Ryhmänjohtaja hankkii vartiolle leikekirjan tai vihkon, johon vartiolaiset 
voivat liimata heitä kiinnostavat artikkelit. Puhukaa keskustelua herät-
tävistä tai muuten mielenkiintoisista aiheista avoimesti.

Toimintavinkit

10 Kuva: Google
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Toimintavinkki ryhmänjohtajille!
Kirjoittakaa pienryhmäläisten kanssa itsellenne kirjeet, jotka saa avata 
vuoden päästä (esim. kirjoitus toimintakauden alussa, avaaminen  
toimintakauden lopussa keväällä). Kirjeeseen voi kirjata, millaista toivoisi 
elämän olevan vuoden kuluttua esimerkiksi koulussa, henkilökohtaises-
sa elämässä, kodissa, harrastuksissa tai kavereiden kanssa. Kirjeeseen 
voi lisätä tavoitteita itselle tai jonkin selkeän päämäärän, josta tietää 
toiveen tai tavoitteen toteutuneen. Kirjeen voi kuvittaa piirroksilla tai  
lehtikuvilla. Jokainen kirjoittaa kirjeen päälle oman nimensä ja päiväyk-
sen vuoden päähän kirjoituspäivästä. Johtaja laittaa kirjeet hyvään 
talteen vuodeksi odottamaan jakamista.

Tehtävä on osa tukioppilastoiminnan koulutusmateriaalia itsetuntemuk-
sesta. Partio-ohjelmassa tämä on paussi tarpoja-ikäisille, mutta soveltuu 
myös esimerkiksi seikkailijoille kevyemmäksi tehtäväksi. Myös sudarit 
voivat tehdä tämän kevyempänä ja vaikka piirtää sekä kirjoittaa  
yksittäisiä sanoja tai lauseita, joita toivovat seuraavalle vuodelle.

11Kuva: Google
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Nimi ja ikä
Senja Rapila, 26

Pesti(t)?
Ryhmänjohtaja,  
viestintävastaava (hallituksessa)

Pesti(e)n tehtävät?
Tarpojaryhmä Ugien johtaminen, 
lippukunnan sisäisestä ja ulkois-
esta viestinnästä huolehtiminen. 
Kavan nettisivujen uudistaminen 
ja päivittäminen. Kavan sosiaal-
isen median henkiinherätys.

Millainen partiolainen olet?
Sanoisin nautiskelija ja kasvattaja. En niinkään saa kiksejä hc 
viimeisen päälle viilatuista partiotaidoista, vaan enemmän pidän 
ajanvietosta luonnossa ja hyvien elämänarvojen opettamisesta 
nuoremmille.

Mitä olet saanut aikaan partiossa?
Enpä osaa tähän vastata. Toivottavasti inspiroinut nuorempia.

Hankalin tilanne mihin olet joutunut partiossa?
Koska palasin partion pariin vasta reilu vuosi sitten, eikä mitään 
hurjan villiä ole tapahtunut teininäkään, sanon tähän ajankäytön 
hallinta! Ehdottomasti. Miten partiojutut kannattaa tehdä fiksusti: 
yhtenä päivänä viikossa tai kuussa alta pois, ellei ole akuutteja jut-
tuja. Ennakkoon suunnitteleminen ja aikatauluttaminen on tärkeää, 
muuten tässä palaa puhki aika äkkiä, jos joka päivä tekee jotain 
pientä ja venyttää projekteja.

Johtajaesittely
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Mikä partiossa on parasta?
Luonto ja se, että näkee kuinka lapset ja nuoret kasvavat arv-
ostamaan luontoa ja oppivat nykyään nuorella ikäpolvella todella 
harvassa olevia erätaitoja. Ja tietty, ruoka. Ja koulutusmahdollisuu-
det. Ja uudet samanhenkiset kaverit, vaikka ikäeroa onkin!

Mitä haluaisit muuttaa partiossa?
Tällä hetkellä ikävöin vanhoja kunnon aikoja, jolloin kesäleirillä ei 
ollut puhettakaan käsihygieniasta tai turvaväleistä. Haluaisin ai-
kahypyn koronavapaaseen aikaan.

Kämppäretki vai maastoretki? Perustele
Nooh, kämppäretki, koska paremmat yöunet. Oon aika uneton 
metsässä, jään kuuntelemaan ääniä helposti varsinkin ensim-
mäisenä yönä. Maastis, koska aivan erilainen fiilis. Sanoisin 50/50, 
en suostu valitsemaan parempaa.

Saavut kavan kesäleirille ja huomaat, että kaikki 
keräävät ruokansa luonnosta ja valmistavat sen itse. 
Mitä on tapahtunut? 
 Oon varmaan onnistunut valistamaan Kavalaisia syötävistä villiyr-
teistä koko edeltävän kevään. Hortoilu best!

Mitä haluaisit sanoa kaikille Kavalaisille?
Varsinkin te kaikki aikuiset ja samoajasta vanhemmat teette todella 
hienoa työtä, kun olette valinneet partiotoiminnan harrastukseksi ja 
vapaaehtoistoiminnaksi. NÖYRÄ KIITOS KAIKILLE TEILLE SIITÄ! 
Juniorit tarvitsee tätä nykypäivänä enemmän kuin koskaan. On 
hienoa olla teidän kanssa varmistamassa tämän upean harrastuk-
sen jatkumista.
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Nimi ja ikä
Neea Junkkarinen, 29

Pesti(t)?
Akela, Someapulainen,  
Nettisivunikkari

Pesti(e)n tehtävät?
Johtaa sudenpentulauman 
toimintaa. Suunnitella ja ideoida 
sisältöä some kanaville ja netti-
sivujen materiaalipankkiin.

Millainen partiolainen 
olet?
Innokas ja avulias, mutta aika kiireinen, niin en aina voi olla muka-
na toiminnassa niin paljon kun haluaisin.

Mitä olet saanut aikaan partiossa?
Järjestänyt hyvää ja kehittävää toimintaa laumalleni. Luonut hyviä 
suhteita niin vanhempiin, kuin muihin kavalaisiin.

Hankalin tilanne mihin olet joutunut partiossa? 
Kiusaamistilanne johon jouduttiin puuttumaan ja selvittämään tilan-
netta vanhempien kanssa.

Mikä partiossa on parasta?
Päästä järjestämään hyvää ja kehittävää toimintaa lapsille. Näh-
dä kun lapset kehittyvät ja kasvavat henkilöinä partiotoiminnan 
seurauksena.

Johtajaesittely
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Mitä haluaisit muuttaa partiossa?
Ulkopuolisten käsitykset partiotoiminnasta. Partio on hieno ja kehit-
tävä harrastus!

Kämppäretki vai maastoretki? Perustele
Tietysti maastoretki. Mikään ei voita ulkona yöpymistä, nuotiota ja 
ulkona kokattua retkievästä.

Saavut kavan kesäleirille ja huomaat, että kaikki 
keräävät ruokansa luonnosta ja valmistavat sen itse. 
Mitä on tapahtunut? 
Leiriin on yön aikana iskenyt lauma nälkäisiä susia, jotka ovat 
syöneet kaikki ruoat ja nyt pitää selviytyä.

Mitä haluaisit sanoa kaikille Kavalaisille?
2020 on ollut vaikea vuosi, mutta kaikki ovat tehneet parhaansa, 
että toiminta saadan järjestettyä parhaalla mahdollisella tavalla ja 
se on mahtavaa. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
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Herkut

1. Smooth strawberry Dumble

- se oli hyvää
- aika oudon makusta mutta hyvää
- liian hyvää
- maistu mansikkapirtelöltä
4/5

Tarpojatyttöryhmä Päivänsäteet testasivat ja arvioivat kokouk-
sessa erilaisia puukkoja:

2. Fazerin Pihlaja Kettu

- maailman parasta
- se oli pahaa
- aika tosi hyvää
- se oli tosi tosi tosi hyvää
- sokerilta maistui
- liian kova
3/5

3. Vesimelonikarkki

- näyttää pahanmakuiselta
- onks tääl roskista, se oli  
  hirveen pahaa
- se oli hyvää
- hirveen hyvää
- se oli tosi tosi tosi tosi pahaa
- maistuu hammaslääkärin  
  pinnoitteelta
4/5

4. Valkosuklaapiparipallo

- aika hyvää
- hirveen hyvää
- tosi tosi tosi tosi hyvää
- aika paha
- jouluinen
- hyi, mitä tää on
1/5

5. Taffelin Suklaaraffel

- se oli hyvää
- ei kauheen hyvää
- aika pahaa
- tosi tosi tosi tosi tosi hyvää
- hyvää
4/5

6. Pandan Tonttu konvehti

- tosi pahaa
- tosi tosi tosi tosi pahaa 
- nam nam
- se oli mainiota
- perus joulukonvehti
4/5

Testissä



     17

7. Pandan Suklaa lakupala

- se oli hyvää
- hyvää
- yök ihan sika pahaa
- nam nam tosi hyvää
- syön mieluummin lakritsin  
lakritsina ja suklaan suklana
4,5/5

8. Kisskiss karkki

- haisee pahalta
- nam nam
- se oli hyvää
- ihan ok
2/5

9. Taffel kartanon välipala

- maapähkinä ei ollu hyvää
- cashew pähkinä oli hyvää
- ananasta en löytäny
- papaijasta tykkäsin tosi paljon
- mangosta tykkäsin

Maistelun jälkeen pidimme 
äänestyksen: 
 
Parhaimmaksi valittiin  
Taffelin Suklaaraffel  
(5 pistettä)

Huonoimmaksi  
vesimelonikarkki (1 piste)
  
Taffelin välipalapussista papaija 
oli paras.

1VOITTAJA!
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Korona-pandemian vuoksi vuoden 2020 keväällä oli kaikin  
tavoin poikkeuksellinen tilanne. Kaikki oppilaat kävivät etäkoulua 
ja osa vanhemmista olivat etätöissä. Harrastuksia ei voitu järjestää 
lähikontaktissa ja kaikki kevään tapahtumat jouduttiin perumaan. 
Kun fyysisesti ei voinut olla läsnä, kokeiltiin etäpartiota. Etäpartion 
tarkoitus oli, että kokoukset järjestettäisiin esimerkiksi videopuhelun 
tai Google Meetin välityksellä. Jokainen pystyisi osallistumaan 
omasta kodistaan kokoukseen.

Haastattelin Leijonien toista johtajaa Kariittaa etäpartion toteut- 
tamisesta. Kariitta, lempinimeltään Nuppu, kertoi, että ensimmäi-
nen haaste oli saada kaikki ryhmäläiset osallistumaan kokouksiin. 
Suurin osa Leijonista alkoi kuitenkin käymään säännöllisesti  
etäkokouksissa.  

Kokouksien aikana johtajat pitivät yllä lasten kehittymistä partiossa 
valitsemalla keskustelun aiheita Suomen Partiolaisten partio- 
ohjelmasta.

"Annoimme lapsille erilaisia kotitehtäviä”, Nuppu kertoo.

Viimeisessä kokouksessa järjestettiin nyyttärit, missä jokaisella  
oli omat herkut kotona. 

Lippukuntamme akela Kariitta Korpela: 
“Huomasin partion onnistuvan 

etänäkin”

Johtajahaastattelu



     19

"Mieleeni jäi etenkin yksi sudenpen-
tupoika, joka reippaasti kokouksen 
aikana teki itse popcornit samalla, 
kun jutteli meidän muiden kanssa”, 
Nuppu kertoo.

Hänen mukaansa etäpartio sai  
osakseen hyvin positiivisen  
vastaanoton. Suurin osa lapsista 
osallistui kokoukseen joka viikko.

"Lapset odottivat, että pääsisivät  
kertomaan kuulumisistaan partio- 
kavereilleen ja vanhemmilta tuli  
jälkeenpäin positiivista palautetta, 
että oli kiva, kun etäkokouksia  
järjestettiin."  

Suurin hyöty etäpartiosta oli se, että lapsilla säilyi sosiaalinen  
kontakti partio kavereihin. Vanhemmat saivat myös hengähdys-
tauon, kun joku muu järjesti lapsille ohjelmaa keskellä viikkoa. 

"Lapsilla jatkui sama rutiini joka viikko, kun muut harrastukset  
olivat jääneet koronan takia pois." 

Nupun mukaan etäpartio ei muuttanut hänen käsitystään partiosta. 
Hän huomasi vain sen onnistuvan etänäkin, vaikka koronan takia 
siitä jäikin osa elämyksestä pois. 

"Poikkeusajan toimintana etäpartio oli kuitenkin ehdottomasti 
parempi vaihtoehto kuin se, että kokouksia ei olisi ollut lainkaan." 

Kirjoittaja: Nelly Häkkinen 
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Vuoden 2020 syksy alkoi suhteellisen normaalisti. Tilanne muuttui 
kuitenkin huomattavasti monin tavoin vuoden edetessä. Haastattelin 
Sara Touhosta, lippukunnanjohtajaa, Lumikoiden sampoa ja samoa-
jaluotsia, näistä muuttuvista ajoista. 

“Viikkokokoukset alkoivat normaalisti, mutta kokouksissa pyrittiin 
olemaan mahdollisimman paljon ulkona. Sisällä ollessaan tuli myös  
noudattaa erityistä huolellisuutta käsihygieniassa”, Sara kertoo. 

Hänen mukaansa jo syksyn alussa oltiin tietoisia siitä, että lippukunnan 
yhteisten tapahtumien, esimerkiksi Kiljavan, järjestäminen ei välttämättä 
onnistuisi.

Loppuvuodesta tuli uusia toimintaohjeita. Yli yön mittaiset ikäkausiret-
ket piti järjestää päiväretkinä ja koko lippukunnan yhteiset tapahtumat 
jouduttiin perumaan. Tämän lisäksi maskisuositukset laajenivat  
sisäkäytöstä myös ulos, mikäli turvavälejä ei voitu pitää.

Sara Touhonen:  
“Poikkeusoloihin on suhtauduttu 

pääsääntöisesti hyvin”

Johtajahaastattelu
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“Harmillisinta muutoksissa oli tapahtumien peruuntuminen”, Sara toteaa.

Kiljavan peruuntumisen lisäksi lupauksenanto järjestettiin poikkeavalla 
tavalla, ikäkausiretkien sekä kokousten yhteydessä. Myös seikkailijoid-
en ikäkausiretki jouduttiin perumaan viime hetkellä. Seikkailijat antavat 
omat lupauksensa ensi vuoden puolella, kun partiotoiminta toivottavasti 
jatkuu normaalisti.

Poikkeustilanteen ohjeiden noudattamisen suurin haaste oli aiemmin 
sisällä järjestettyjen aktiviteettien järjestäminen ulkona. Täytyi keksiä  
uusia tapoja toteuttaa partio-ohjelmaa, vaikka paljon vinkkejä oli jo 
valmiina.

“Koin parhaaksi ratkaisuksi esimerkin näyttämisen omassa toiminnas-
sani, mikä toivottavasti kannusti myös muita toimimaan enemmän  
ulkona.”

Haasteista huolimatta Saran mukaan poikkeusoloihin on suhtauduttu 
pääsääntöisesti hyvin. Eri tahoilta, kuten Pääkaupunkiseudun partiolais-
ilta, tulleet ohjeet otettiin vakavasti ja niiden mukaan toimittiin. 

“Ymmärrettävästi monien tapahtumien peruuntuminen on harmittanut, 
mutta poikkeustilanne on ymmärretty hyvin ja toimintaohjeita on haluttu 
noudattaa.”

Hän on kokenut tilanteen haastavana, mutta opettavaisena.
“Poikkeustilanne on vaatinut lippukunnanjohtajana joustavuutta.  
Koko hallitus on joutunut käymään useaan otteeseen keskusteluja siitä, 
kuinka haluamme lippukunnan toimivan minäkin hetkenä.  
Olen kiitollinen, etten ole ollut tässä tilanteessa yksin. Ympärilläni on 
koko ajan ollut joukko viisaita johtajia sekä aktiivisia lapsia ja nuoria, 
joiden kanssa tämäkin vuosi on kahlattu läpi!”

Kirjoittaja: Nelly Häkkinen 
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Puuhanurkka
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Vuosi 2020 kuvina


