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Palaa talvisiin partiotun-nelmiin sivuilta 4 & 8

Uusi palsta aloittaa karhunkierroksessa, 
bongaa kaverisi lehdestä!



  �  

Sisällys:
Banaanikilpailu
Pääkirjoitus
Lunta ja rentoa yhdessäoloa
Ryhmäesittely: Leijonat
Helmi oli paras talvileiri!
JN on johtajia varten
Johtajaesittely: Kaisla Pitkänen
Testissä: Tulitikut
Kuulumisia kavalaisilta
Näkökulma: Partioelämää sudarin 
vanhemman silmin 
Juorupalsta
Puuhanurkka 
Otsopartio
Tulevat tapahtumat
Kuvia kevään tapahtumista

Toimitus:
Päätoimittaja: Lotta Salmi
Taitto: Senna Nuotio
Juoru- ja kilpailuvastaava: 
Jenna Juuti
Graafikko: Olli Rantala
Vierailevat toimittajat: 
Leijonat, Henna Simonen, Delfiinit, 
Kaisla Pitkänen
Kannen kuva: Lotta Salmi
Johtajat laittavat seikkailijoille ruokaa
Takakannen kuvat: Jenna Juuti, 
Lotta Salmi
Painopaikka: 
Nuorten osallisuuskeskus Välkky 
Painomäärä: 90kpl
Toimitus: lehti(at)karhunvartijat.net 
Kivenlahden kolon vihreä
postilaatikko
  Karhunvartijat ry

Banaanikilpailu
Kuinka monta lippukuntajohtajaa 
karhunvartijoilla on ollut?

Laita vastauksesi juoruboksiin 
tai sähköpostiin 29.7 mennessä. 
Oikein vastanneiden kesken arvo-
taan palkinto! Lisäksi tarjolla on 
mainetta ja kunniaa.
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Pääkirjoitus

Retkelle luontoon! 
Tänä päivänä partiota mainostetaan 
harrastuksena, joka sopii aivan kaikille 
ja hyvinkin erilaisille ihmisille. Partiota 
harrastavan ei välttämättä tarvitse as-
tuakaan metsään, jos niin ei halua, vaan 
harrastaja voi toimia sisätiloissa “pa-
peripartiolaisena”. Tämä on toki hieno 
asia, mutta on olemassa tiettyjä arvoja 
ja asenteita, joita partiolaisen pitäisi silti 
kunnioittaa ja jotka hän on hyväksynyt 
omassa partiolupauksessaan. 

Paperipartiolaisen ei ole pakko viettää 
aikaansa retkillä ja maastossa, mutta 
hänellä tulisi kuitenkin olla tietynlainen 
asenne luontoa ja eläimiä kohtaan. 
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, 
niinhän se meni? Olet sitten paperi-
partiolainen tai ikuinen erämaiden 
samoilija, luontoon voi aina löytää uusia 
lähestymistapoja. Tietokonetta näppäi-
levä kolohengaaja voi vaihtelun vuoksi 
lähteä virkistävälle maastoretkelle 
keväiseen luontoon kera laavun, kaverin 
ja karkkipussin. 
Kahdeksalletoista erätaidolle osallistu-
nut retkeilijä taas saattaa löytää uutta 
iloa kolon kierrätyksen tehostamisesta 
tai jokamiehen oikeuksien opettamis-
esta. Mutta, ollakseen hyvä partiolainen 
ei tarvitse olla tekniikan ihmelapsi tai 

superretkeilijä. Tavallisen partiopolun 
tallaaja voi hyvällä omallatunnolla lähteä 
retkille ja vain nauttia luonnosta. Siispä, 
kavalaiset, toteuttakaa villeimmät ret-
kivisionne ja suunnatkaa kompassinne 
kohti lumoavaa metsää!

Lotta Salmi, päätoimittaja 

PS: Olethan jo ilmoittautunut 
Elämykselle, kesän parhaalle leirille? 
Aloita rekeilykautesi nyt heti ja saa 
inspiraatiota omille retkillesi tämän leh-
den tapahtumajutuista.
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Lunta ja rentoa yhdessäoloa
Talvierätaito ��.�-�.�
Lauantaiaamuna herätyskello soi 7:00, 
ja kahdeksalta olimmekin jo porukalla 
kasaamassa tavaroita autoihin, jotta pää-
sisimme matkaan kohti Nuuksion Kat-
tilaa. Kattilassa sai odottaa vähän aikaa, 
että loput kavalaiset pääsisivät perille. 
Porukkamme oli noin kymmenhen-
kinen, joista kolme oli itse retkeläisiä. 
Kun kaikki olivat paikalla purimme tava-
roita, ja tapansa mukaan se meni nope-
asti reippaiden seikkailijoiden avulla.

Vanhempien sekä kyyditsijöiden lähdön 
jälkeen asetuimme paikoilleen ja et-
simme teltalle paikan. Kun sopiva oli löy-
tynyt, alkoivat seikkailijat lapioida teltan 
alle jääviä lumia pois. Hieman pääsivät 
myös johtajat töihin. Sopivan kokoisen 
alueen putsattuamme pystytimme tel-

tan ja  hetkessä sekin oli pystyssä, joten 
seikkailijat alkoivat tehdä polttopuita ja 
muita retken aiheeseen liittyviä asio-
ita. Retkeläisen päivänkulusta en sen 
monipuolisemmin tiedä, mutta näin 
kokin näkökulmasta tähän aikaan piti 
laittaa vesiä kiehumaan ruokaa varten. 
Vaikka pientä pelkoa ruokien ajoituksista 
olikin, onnistui ruoka valmistumaan juuri 
sopivaan aikaan, ja maustakaan ei vali-
tuksia tullut. Jossain siis oli onnistuttu! 

Ruoan aikoihin Niko saapui paikalle ja 
alkoi oikeastaan heti tehdä iglua mai-
tokorin avulla. Lumimaja nousi hienosti 
kerros kerrokselta ylemmäksi, kunnes 
vihdoinkin katto oli muurattu kiinni ja 
tuloksena oli mitä mahtavin iglu! Tällä 
välin seikkailijat olivatkin jo saaneet 
paljon aikaan, mm. halkoja nuotioihin ja 
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myös omien nuotioiden teko oli aloitettu. 
Nuotioiden sytyttyä hernekeitto val-
mistui keittiössä. Siihen ei mennytkään 
kauan, ja pian kaikki pääsivätkin syömään 
hernekeittoa sekä juomaan lämmintä 
glögiä. Ilta menikin rennosti. Retkeläisillä 
oli omaa ohjelmaansa, mutta pääasialli-
sesti nuotion ympärillä tuli vietettyä koko 
loppuilta. 

Nuotion ympärillä lämmitellessä kävi 
muutamia kävelijöitä tervehtimässä 
meitä, mutta mikä parhain yllätys meille 
kaikille – uusi lippukunnan jäsenkin kävi 
paikalla! Sillä välin seikkailijat saivat vielä 
toisen yrityksen sytyttää nuotio yhdessä. 
Illalla kahdeksan aikaan laitoimme 
makkarat ja suklaabanaanit lämpene-
mään nuotion päälle ja niin kuin aiem-
minkin, ilta meni rupatellen vähän kaikes-
ta maan ja taivaan väliltä. 

Kamiinan sytyttyä valui porukka vähitel-
len sinne päin. Kipinävuorot alkoivat 
yhdeltätoista. Yö meni hyvin, kamiina ei 
sammunut ja melkein koko yön oli hyvin 

lämminkin. 

Aamulla tavaroiden pakkaaminen sujui 
rennolla aikataululla, aamupalaksi oli 
leipiä ja jogurttia, tosin jogurttiin 
kukaan ei koskenutkaan... Seikkailijoilla 
oli pieni suunnistusreitti, sen aikana keit-
tiössä oli aika keittää vettä vielä viimei-
seen ruokaan. Ruoka olikin valmista juuri 
kun suunnistusporukka pääsi paikalle. 
Ruoan jälkeen viimeistelimme kaiken 
valmiiksi lähtöön ja veimme tavarat telt-
taa myöten parkkipaikalle odottamaan 
kyytien saapumista. Yhteiskuvan 
ottamisen jälkeen kaikki hajaantuivatkin 
eri kyydeillä paikalta pois, ja osa suuntasi 
taas auton keulan kohti koloa. Kololla 
ripustimme märän teltan, maavaatteen 
ja pressun kuivumaan. Muistoksi retkestä 
retkipaikalle jäi komea iglu! 

Teksti: Henna Simonen
Kuvat: Olli Rantala
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Ryhmäesittelyssä:

Reilut Leijonat
Leijonat kokoontuvat tiistaisin kello kuusi. Me teemme yhdessä kaikkea 
hauskaa. Me ulkoilemme, leikimme, askartelemme, leikimme piilosta, 
pelaamme kivoja pelejä ja välillä huudamme ja riehumme. Partio on hauskaa 
ja siellä saa uusia ystäviä. Me opimme aina uusia asioita. Meidän johtajia ovat: 
Lotta, Senna ja Jani. Me kaikki olemme hyviä ja luotettavia ystäviä. 
Maiju, Jassu, Anna, Elias ja Mikael

Jutuntekokokouksessa paikalla olleita  kolmeatoista sudenpentua sekä kahta 
johtajaa haastateltiin. Tässä seuraa tilastotietoa meistä! Kyselyn laativat ja 
toteuttivat Ella-Alisa, Jari, Verner ja Iiris.

1.Jopa seitsemän Leijonan mielestä pimeäpiilosta on paras leikki partiossa. 
Daniel ja Elias pitävät eniten partioevoluutio-leikistä, Mikael polttopallosta, 
Nea solmusta ja Ella-Alisa mustekalasta. Annan mielestä kaikki leikit ovat 
parhaita! Johtajat ovat hieman fyysisempien leikkien, kuten Hip-Hopin ja 
lipunryöstön kannalla.

2.Kyselyn mukaan koemme partion pääasiassa hauskaksi ja kivaksi, jopa 
parhaaksi harrastukseksi! Leijonista kukaan ei ollut sitä mieltä, että partio 
olisi tylsä harrastus. Paras partiokokemus jakoikin sitten enemmän mieli-

piteitämme: Väiski 
taisi voittaa niu-
kasti. 
Oheisesta taulukos- 
ta näkyy 
mielipiteemme 
parhaasta par-
tiokokemuksesta. 
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Mur! Leijonat pitävät hauskaa!
Kuvasta puuttuvat kaksi jäsentämme, Lassi ja Senna.

Kuvan ovat piirtäneet ja suunnitelleet Nea, Annika, Elsa ja Daniel. 
Se kuvaa ryhmäämme Leijonia oikein osuvasti!
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Delfiinit-ryhmä kertoo, kuinka kivaa 
helmellä oli:

Helmi oli hiihtolomalla pidetty talvileiri, 
jossa tehtiin kaikenlaista hauskaa ja 
syötiin hyvää ruokaa. 

Helmellä parasta oli mielestä ohjelma ja 
ruoka. Muun muassa kanapasta oli tosi 
hyvää. Ohjelma oli kivaa, koska siellä oli 
hevonen, jota sai silittää ja tosi siisti köy-
sirata. Siellä oli myös napakelkka, jossa 
olisi viihtynyt vaikka koko päivän! 

Helmellä oli myös päivän mittainen 
haikki, jossa käytiin rasteilla suorittamas-
sa tehtäviä. Esimerkiksi yhdellä rastilla 
piti tehdä popcornia. Pienistä eksymi-
sistä huolimatta (ehkä myös osittain 
siitä johtuen) haikki oli sika kiva. Haikin 
jälkeen päästiin bussikyydillä suihkuun.

Helmi oli mahtava leiri, vaikka ei ol-
lutkaan paljoa lunta (ja bajamajat 

Helmi oli paras talvileiri!

haisi). Helmestä jäi meille muistoksi 
helmimerkit, jotka tehtiin nahkaan pai-
namalla helmilogo. 

Helmellä ei myöskään päässyt kylmä 
tulemaan, koska oli niin vauhdikasta 
ohjelmaa ja puolijoukkueteltoissa kamii-
nat lämmittämässä öisin.

 We <3 Helmi !!!!

Delfiinit

Kuvat: Senna Nuotio
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”JN 22.3 klo 16 kololla”, ilmoitetaan 
Karhuviestissä. Monille uusille 
partiolaisille ja heidän vanhemmilleen 
tämä lause ei kerro juuri mitään. Kar-
hunkierros päätti yleissivistää partiopop-
poota ja valaista hieman, mitä sana JN eli 
johtajaneuvosto pitää sisällään.

Toimitus lähti ennakkoluulottomasti 
tutustumaan kummalliseen johtajaneu-
vostoon. JN alkoi neljän aikaan rauhalli-
seen tahtiin, kun kaikki olivat saapuneet. 
Mutta ketä paikalle oikeastaan saapui? 
”JN on pakollinen kaikille pienryhmien 
johtajille, koska täällä saamme tiedon 
kulkemaan hallituksen ja johtajiston 
välillä.” kertoo lippukunnanjohtaja Pihla 
Pitkänen. Pienryhmien johtajiston 
pitäisi olla paikalla siis. No, ihan näin ei 
ollut. JN aloitettiinkin puimalla sitä, miksi 
paikalle ei ollut saapunut kuin koural-
linen pienryhmien johtajia. 

Johtajaneuvoston varsinainen aihe oli 
viestintä, ja toimitus alkoi päästä vähän 
jyvälle tämän mystisen JN:n luonteesta: 
”JN on kevät- ja syyskokouksien jälkeen 
lippukunnan suurin päättävä elin, ja 
täällä jaetaan tietoa sekä koulutetaan 

JN on johtajia varten

johtajia. Syksyn ja kevään ensimmäisissä 
JN:ssa myös jaetaan kämppävuorot 
pienryhmille sekä laaditaan toiminta-
suunnitelmat. Lisäksi JN on tärkeä johta-
jien väliselle kommunikoinnille ja kyse-
lylle.”  Pihla selventää. Tietoa ja koulutus-
ta saimmekin johtajaneuvoston aikana 
roppakaupalla viestintään liittyen. 

Myös keskustelulle oli varattu aikaa ja 
jokainen pääsi sanomaan oman mieli-
piteensä, ja yhdessä pohdittiin ratkaisuja 
havaittuihin ongelmiin. Tapahtuman 
lopuksi kaikki pääsivät maistelemaan 
herkullisia leipiä. 

” Mielestäni JN oli hyödyllinen ja tästä jäi 
hyvä fiilis”  kertoo tapahtumaan osal-
listunut Minna Putro. ”Panostetaan 
yhdessä lippukunnan viestintään! Pitää 
vain ottaa itseä niskasta kiinni…” hän 
jatkaa, kun puheeksi nousee, mitä JN:sta 
voi oppia. Kolmituntinen JN piti siis sisäl-
lään niin koulutusta, infoa, keskustelua 
kuin ruokaa ja hyvää seuraa. Ei ollenkaan 
hullumpi tapahtuma!
Koonnut: Lotta Salmi
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Lippukunnan johtoportaan esittelyn 
jälkeen Karhunkierros on päättänyt 
esiteillä teille yhden Karhunvartijoiden 
kantavista voimista: hallituksen jäsenen 
ja sihteerimme Kaislan!

Nimi ja ikä?
Kaisla Pitkänen, 21

Pesti(t)?
Toimin lippukunnan sihteerinä.

Pesti(e)n tehtävät?
Pöytäkirjan pitäminen lippukunnan 
eri kokouksissa, avustushakemusten 
tekeminen sekä yhdistyksen toimintaan 

liittyvien paperitöiden hoito.

Millainen partiolainen olet?
Haaveilija. Suunnittelen usein metsään 
tai kisaan lähtemistä, mutta joudun 
lähes aina perumaan suunnitelmat töi-
den takia. 

Mitä olet saanut aikaan partiossa?
Ikuisia ystävyyssuhteita sekä muistoja ja 
tietenkin korkean pinon paperitöitä. 

Hankalin tilanne mihin olet joutunut 
partiossa?
Pestittömyys. Halusin olla aktiivinen 
partiolainen, mutta pestittömänä 

Kaisla Pitkänen
Johtajaesittelyssä:
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se oli vaikeaa. Onneksi rakas siskoni 
rouva lippukunnanjohtaja kiskoi 
minut pestittömyydestä pois.

Mikä partiossa on parasta?
Yhteishenki. Aina on semmoinen fiilis, 
että kuuluu joukkoon ja kaikki on 
sun parhaita kavereita! 

Mitä haluaisit muuttaa partiossa?
Ulkopuolisten käsitykset toiminnasta. 
Partio on mielettömän siisti harrastus! 

Kämppäretki vai maastoretki?
Maastoretki. Siinä vaan on sitä jotain!

Karhunvartijoille on tullut 500 euron 
lasku Fazerilta. Mitä on tapahtunut?
Lippukunnan vierailu Fazerille päättyi 
maailman suurimpaan suklaasotaan!
 
Mitä haluaisit sanoa kaikille Kava-
laisille?
Terkkuja kaikille ja toivottavasti nähdään 
kaikki tulevalla kesäleirillä! :)
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Testissä:

Tulitikut
Niin kuin myös aikaisemmin testatut suklaa ja keksit, myös tulitikut ovat partio-
laiselle lähes yhtä tärkeitä varusteita retkellä. Kriittinen testiryhmämme testasi eri 
puolilla Suomea ja Eurooppaa valmistettuja tulitikkuja. Testasimme mm. tikkujen 
palamisaikaa, kosteudenkestävyyttä sekä ulkonäköä. Voittiko testin tamperelainen, 
jyväskyläläinen, ruotsalainen vai kenties saksalainen tulitikkumalli?

1. Luontokeskus Haltian 
tulitikut, valmistettu 
Haltiassa 40kpl
Ulkonäkö: Hieno aski, söpö 
eläin, raapaisupinnat molem-
milla puolilla. Tikut heikon 
näköisiä.
Syttyminen: Syttyy melko 
nopeasti, palaa perusliekillä, 
mutta raapaisupinta on huono.
Liekin kestävyys: Kestää koh-
talaisesti tuulta ja puhallusta, syttyy todella huonosti märkänä!
Palamisaika: 22s
Muuta: Maku paha salmiakki
Kouluarvosana: 6.5

2. Polar takkatulitikut, valmistuttaja Natura, Tampere (2.39e/aski) 30kpl
Ulkonäkö: Pitkät, tasapaksut tikut, joilla kaunis punainen pää. Raapaisupinta vain 
yhdellä puolella. Tikun pituus kerrottu kannessa, aski vähän liian iso taskuun. 

Syttyminen: Syttyi helposti, 
paloi kauan isolla liekillä, tikku 
(halkeilee vähän) ja aski kes-
tivät. Vaatii oman tekniikkansa.
Liekin kestävyys: Kestää hyvin 
tuulta! Syttyi kosteanakin, 
mutta palaa heikosti.
Palamisaika: 1min 57s
Kouluarvosana: 8
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3. Luontoon.fi -tulitikut, valmistuttaja Silkki Sampo Oy
Ulkonäkö: Pieni rasia, jossa todella ohut raapaisupinta vain yhdellä puolella. Lyhyt, 
kivan sininen pää. 
Syttyminen: Syttyi helposti, paloi todella nopeasti isolla liekillä.
Liekin kestävyys: Huonot tuuliominaisuudet, syttyy huonosti kosteana.
Palamisaika: 33s
Kouluarvosana: 7-

4. Europa Hölzer, valmistaja KM Zundholz International Karl Müller 
GmbH, Meckeshelm 42kpl (0.45e/6askia)
Ulkonäkö: Pelkistetty klassikkoaski, hieno, mutta lyhyt sininen pää.
Syttyminen: Syttyi erittäin hyvin, paloi hyvällä liekillä ja kesti hienosti. Hyviä tikkuja!
Liekin kestävyys: Kestää tuulta, kuluneempana ei syty kosteana millään.
Palamisaika: 26s
Muuta: Savussa maistuu intialainen 
lentokenttä! Tikun päästä lähtee sinistä 
väriä, joka värjää askin raapaisupintaa.
Kouluarvosana: 8-

5. Jyväskylän Finn-Match Oy 
45kpl
Ulkonäkö: Hieno ruskea väri päässä, 
solariumtikkuja! Yksinkertainen, musta 
retroaski.
Syttyminen: Syttyy helposti, mutta palaa 
aika nopeasti pienellä liekillä. Raapaisupinta kului nopeasti ihan puhki!
Liekin kestävyys: Kestää yllättävän hyvin pientä puhallusta, syttyy märkänä jo-
tenkuten mutta palaa aika heikosti.
Palamisaika: 32s
Muuta: Mauton rikki, tikun palanut pää maistuu pahalta.
Kouluarvosana: 7



  ��  

6. Sampo pitkät tulitikut, valmistaja Swedish Match, Ruotsi 100kpl
Ulkonäkö: Vähän pidemmät tikut. Iso, hienon punainen aski sopii hyvin käteen.
Syttyminen: Syttyi tosi helposti ja paloi sopivan hitaasti. Aski kesti hyvin raapaisut.
Liekin kestävyys: Kestää heikommin tuulessa. Syttyy jotenkuten märkänä mutta 
paloi sytyttyään erinomaisesti.
Palamisaika: 30s
Muuta: Hyvä salmiakin maku, askista löytyi vammainen tikku.
Kouluarvosana: 8+

Yhteenvetona meidän täytyi todeta, että ruotsalaiset Sampo-tulitikut veivät taas 
kerran voiton monista suomalaisista kokelaista. Askit oli peitetty testauksen ajaksi, 
joten tuttua merkkiä ei voida syyttää. Erityisesti ruotsalaiset tikut saivat kiitosta hel-
posta syttyvyydestään. Täytyy kuitenkin muistaa, että tamperelaiset Polar-takkatikut 
tulivat hyvänä kakkosena hyvän palamisaikansa ansiosta. Kolmanneksi sijoittuivat 
saksalaiset tikut vahvuutensa ja syttyvyytensä ansiosta. Toivoa siis vielä on!

Mahtavana testiryhmänämme toimi samoajaryhmä Team Absoluten veikkoset: 
Senna Nuotio, Jenna Juuti, Henna Simonen, Tyko Suorsa, Albert Salmi sekä Niko 
Rantanen.
Kuvat: Lotta Salmi
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Meitä on moneen junaan: Kuulumisia kavalaisilta
Meitä kavalaisia on reilusti yli sata, joten jotkut kasvot saattavat kokeneimmaltakin 
eräjormalta unohtua. Ota selvää minkälaisia heppuja tähänkin lipunkuntaan mah-
tuu!
Kysymykset:
1. Missä olet nyt?
2. Mikä on fiilis? 
3. Paras partiotapahtuma? 
4. Maastoretki vai kämppäretki? Miksi?

Katrin Väyrynen 17v, samoajat 
1. Kololla JN:ssä.
2. Maha on täynnä, hyvä fiilis!
3. Niitä on niin paljon. Mieleen jääneitä 
ovat Saraste, Suurjuhla, Kohtaamin-
en…-Kaikki!
4. Eihän niitä voi verrata, ihan oikeasti! 
Kummassakin on hyvät puolensa.

Emil Kyyrö 8v, Kipinät
1. Mikä tän paikan nimi on… Helmellä!
2. Hyvä fiilis.
3. Väiski. Mitäs siellä tehtiinkään… No 
koska siellä oli ruokaa!
4.  Maasto, koska tääki on.

Katariina Karhumäki 12v, 
Päivänsäteet
1. Luukin leirikeskuksen laiturilla.
2. Tosi kiva.
3. Pitva-Kava –retki tai Suurjuhla.
4. Maastoretki, koska maastossa on 
paljon jännittävämpää, ja jos on kylmä, 
niin täytyy olla muiden kanssa tiiviisti 
laavussa.

Koonnut: Lotta Salmi
Kuvat: Senna Nuotio
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Näkökulma on palsta, jolle  lippukuntamme 

johtajisto kirjoittelee ajatuksiaan.

Näkökulma

Partio. Tällä sanalla on aina ollut minulle 
positiivinen kaiku. Itselläni ei ole par-
tiotaustaa, mutta sen mitä olen partion 
toimintaa seurannut, niin olin vakuut-
tunut, että tulisin tarjoamaan tätä 
harrastusvaihtoehtona omille lapsilleni. 
Kenellepä tekisi pahaa olla mukana 
toiminnassa, jonka ihanteita ovat toisten 
kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, vas-
tuunotto, ympäristöstä huolta pitämi-
nen, ystävyys...

Näin sitten kävi kun esikoiseni täytti 
partioon vaadittavat 7 vuotta. Erilaisia 
harrastuksia kokeiltuamme ehdotin 
tyttärelleni partiota. Kerroin mitä parti-
ossa tehdään ja kävimme tutustumassa 
partiolaisiin Lippulaivan luona olleessa 
esittelypisteessä. Myös tyttären serkku 

on partiolainen, joten sieltäkin hän sai 
pientä esimakua tulevasta - serkku toimi 
mukavasti esikuvana partiolaisesta 
(onpa muuten serkkutyttö lähdössä 
Japanin Jamboreelle!).

Tyttö lähti mukaan toimintaan ja voisi sa-
noa, että vakka löysi kantensa. Partiosta 
löytyi mukavaa tekemistä, uusia ystäviä, 
uuden oppimista mutta ei mitään pak-
koa suorittaa tai esiintyä. Viikoittaisiin 
kokouksiin hän lähtee aina reippain mie-

lin. Pienelle partiolaiselle myös merkkien 
suorittaminen on iso juttu. Kun juteltiin 
retkelle osallistumisesta, niin tyttö 
ilmoitti ”äiti, tietysti haluan lähteä sinne, 
siellä opitaan uusia juttuja ja suoritetaan 
merkkejä”. Niinpä, eihän sellaisesta voi 
jäädä paitsi. :)

Niin, ne partioretket. Sudarin äidin pahin 
pelko? Voin kertoa, että ei ollut epä-
selvää kumpi hermoili reissuja enem-
män, äiti vai partiolainen. Mutta ei hätää, 
sudarit on hienosti huomioitu retkillä ja 
heistä on pidetty hyvää huolta. Kyllähän 
se ensin hirvitti laittaa tyttö ison rinkan 
kanssa yön yli retkelle. Oli kuitenkin 
hienoa huomata, miten hyvin reissut 
menivät ja kuinka paljon pienen sudarin 
itseluottamusta ne kasvattivat.  Ja äiti 
oppi luottamaan, että homma toimii.

Ja voin vain kuvitella mitä partio 
puolestaan antaa johtajaikäisille parti-
olaisille, jotka huolehtivat sudareista ja 
organisoivat toimintaa. Ei voi kuin 
ihmetellä sitä mahtavaa organisoin-
tikykyä mitä vaadittiin esimerkiksi Väiski-
leirillä. Oli siinä sudariäiti ihmeissään 
kun tuli vierailupäivänä käymään ja näki 
kaikki ne leirit, ruokailupisteet, vesipis-
teet... Ja tämä kaikki vapaaehtoisvoimin! 
Uskomaton suoritus!

Äidin huoli kadonneista tavaroista, 
kylmettymisestä, peseytymisestä, 

Partioelämää sudarin vanhemman silmin

Niin ne partioretket. Sudarin 
äidin pahin pelko?
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syömisestä, nukkumisesta – noh, ne 
ovat asettuneet oikeisiin mittasuhteisiin. 
Mitä siitä jos yksi viikonloppu mennään 
vähemmillä unilla. Tai jos kaikki luhavet 
mystisesti katoavat Tammisaaren metsän 
uumeniin. Tai jos kaikki rinkkaan pakatut 
vaatteet ovat käytettyjä ensimmäisen 
leiripäivän jälkeen. Kaikki tämä unohtuu, 
kun reissun jälkeen saa savun hajuisen, 
mustanaamaisen, pienen menninkäisen 
kotiin, jolla on leveä hymy kasvoilla 
ja monta monta hienoa kokemusta 
takataskussaan.
--
Kirjoittaja on 8-vuotiaan, toista vuotta 
partiotoiminnassa mukana olevan tytön 
äiti.

Vanhemmat ja muut aikui-
set ovat myös tervetulleita 
partioon. Koskaan ei ole 
liian myöhäistä!

Väiski leirillä nähtiin paljon pieniä partiolaisia.
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Pikkulinnut lauloivat...

Lähetä oma Juorusi osoitteeseen lehti(at)karhunvartijat.net tai mene 
kivenlahden kolon juoruboxille.
Lähetä juorusi viimeistään 3.8 niin se pääsee seuraavaan lehteen.

Kiljavan ruoka oli hyvää

Tän vuoden kiljavan 
disco oli parempi 
kuin viime vuoden

Saralla on 
vispilänkauppaa kuu-
man sheikin kanssa

Pihla suunnittelee 
lapsia kadetin 
kanssa

Juorut on kivoja

Tom-tom Tom-tom.

Olisit käynyt Specsaeverssillä

perjantai paras päivä!

i <3 kipinät

Päivänsäteet pääsevät 
lehteen

#bosslife

Päivää kaikille <3

karhunkalut vaanii verkossa 
viattomia Rantaloita

KILJAVA IS THE BEST

Matkajuoruboxi on 
paras!



     ��

Seuraava Karhunkierros 
ilmestyy elokuussa

Tuplasti juoruja seuraavassa 

Karhunkierroksessa!

Uudet huivit on 

jämäkän ylpeitä

Henrin viikset on liian pitkät

Kuka joi kahvimaidon?

OIH, EBIN...

Ebin :)

Empun jalka näyttää 
pelottavalta (siis se tuki)

Emppu sanoo 
kokoajan bosslife

Auralla on himo 
tehä juoruja

Päivänsäteet leipoo laskiaispul-

lia! Mmm...! Meinasimme unohtaa 

hiivan, mutta teimme sitten taikinan 

puoliksi uudelleen ja hyvää tuli!

Päivänsäteet bestit 
meillä on parhaat 
kestit WOHOO

Hyvää Joulua! Ps: Oliver 
tuli käymään Wompattien 
kokoukseen

Mikä on parempi hapetin kuin fluori? -Olli Hurme! :)

Albert feidas kokouksen!!!

Albert feidas toisenkin kokouksen!!!

Inkalla on kauniit 
hiukset
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Puuhanurkka

Karhunvartijoissa on 11 pienryhmää. Pystytkö löytämään niistä 
jokaisen?



     �� by:Senna Nuotio

Etsi kuvista 5 eroavaisuutta!
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Toimitukselta:
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