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Banaanikilpailu
Kuinka monta kavalaista osallistui 
Elämys-leirille?
Laita vastauksesi juoruboksiin 
tai sähköpostiin 15.11 mennessä. 
Oikein vastanneiden kesken arvo-
taan palkinto! Lisäksi tarjolla on 
mainetta ja kunniaa.
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Pääkirjoitus

Taitava keskustelija
Jippii! Kokoukset ovat vihdoin alkaneet. 
Nyt tekeekin jo mieli kertoa kaikille 
miten mahtava kesäleiri oli, ja miten pal-
jon uusia partiotuttuja on kesän aikana 
saanut...

Omia kesäkokemuksiaan jakaessa saat-
taa helposti unohtua kysäistä muiden 
kuulumisia. Arkisen puurtamisen 
alkaessa omien tuskanhuokausten ja 
riemunkiljahdusten lisäksi voisi yrit-
tää aidosti kuunnella sekä pohtia niitä 
partiotutun kertomia juttuja. Saatat 
huomata, että olemalla läsnä keskuste-
lutilanteissa rikastutat myös omaa 
päänsisäistä maailmaasi.

Partio on yhteisöllinen harrastus, jossa 
kohtaat tuttujen lisäksi väistämättä myös 
tuntemattomia. Erilaiset persoonat yh-
distettynä vaativiin olosuhteisiin voikin 
osoittautua tulenaraksi yhdistelmäksi. 
Kaatosateessa rinkkalautan pettäessä 
tekee ehkä mieli tiuskaista sille pikkutar-
kalle rastimiehelle, joka hoputti lautan 
valmistuksessa. Taitava keskustelija las-
keekin mielessään hitaasti kymmeneen, 
tekaisee pienen hymyn huulilleen ja 
toteuttaa rastimiehen toiveen.

Karhunvartijat tarvitsevat näitä taitavia 
keskustelijoita. Sellaisia, jotka ottavat 
muidenkin tunteet ja ajatukset 
huomioon, ja sellaisia, jotka tiukankin 
paikan tullessa pystyvät laadukkaaseen 
vuorovaikutukseen. Olisitko sinä lip-
pukuntamme seuraava taitava keskustel-
ija?

Lotta Salmi, päätoimittaja 

PS: Tämä Karhunkierros on ensimmäinen 
kesäextra. Se on täynnä kesäisiä partio-
kuulumisia sekä viihdykettä. Ole aidosti 
läsnä, lue ja nauti!
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“ Leirikeittiössä työskennellessä 
täytyy valmistautua hyvissä ajoin 
tulevaan leiriin: Meidän täytyy pitää 
kokouksia, joissa suunnitellaan ruoat, 
tukkutilaukset yms. Täytyy myös 
miettiä, mistä saadaan kalusto, esi-
merkiksi soppatykit keittiöön mah-
dollisimman halvalla. Lisäksi täytyy 
tottakai päättä keittiö- ja vuoropääl-
liköt.

Normaali keittiöpäivä alkaa herä-
tyksellä vähän aamukuuden jälkeen, 
jolloin käydään laittamassa puuro- ja 
tiskivedet kiehumaan. Aamupala tar-
jotaan yleensä siinä kahdeksan mais-
sa, jonka jälkeen tiskataan ja laitetaan 

lounas, johon menee noin pari 
tuntia. Kun lounas on saatu tarjottua 
ja tiskattua, vaihtuu iltavuoro, joka 
tekee päivällisen ja iltapalan. Yleensä 
keittiöissä on toimittu niin, että 
edellinen iltavuoro hoitaa seuraavan 
aamuvuoron, 
niin että keit-
tiössä ollaan 
24 tuntia ja 
ja vapaalla 
seuraavat 24 
tuntia.

Oma lem-
pileiriruokani 
on kanakeit-
to, josta tu-
likin risotto. 

Leiriruoka -kuin kirsikka kakun päällä

Olen myös syönyt retkellä täydellisiä 
uppopaistettuja ranskalaisia, mitä en 
olisi ikinä kuvitellut metsässä syöväni. 
Parasta leirikeittiössä on kuitenkin 
hyvä henki ja seura -ruoanlaitto me-
nee siinä sivussa! ”
Kirjoittaja Ella Toimela on ollut mm. 
Väiski 2014 sekä Elämys 2015 -leireillä 
leirikeittiössä töissä. 

“ Japanin Jamboreen ruokakult-
tuuripäivä on mahtava kokemus. 
Päivän aikana jokainen maa avaa 
omaan savuunsa pisteen, jossa 
tarjoilee oman maan perinneruokaa. 
Sitten voi vapaasti kierrellä muiden 
maiden savuissa ja maistella muiden 
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maiden perinneruokia.

Muissa maissa tarjoillaan aika sa-
manlaisia pöperöitä kuin Suomes-
sakin, esimerkiksi risottoa ja nuude-
lia. Puuron puuttuminen aamiaiselta 
on suurin ero. Myös ilman makkaraa, 
tummaa leipää ja suklaabanaania 
muut maat joutuvat elämään.

Jamboreella meidät oli jaettu var-  
tioihin ja vaihtelimme aina niin, että 
yksi vartio tekee aamupalan, päiväl-
lisen jne. Aamupalan ja päivällisen 
valmistukseen kului yhteensä ~3-4h 
(ruoanhakuineen päivineen). Lounas 
taas oli mukaan otettava eli banaani, 
sipsipussi, leipä, mehu ja lihaklöntti. 
Trangioita ei käytetty, vaan käytimme 
niin kutsuttuja retkikeittimiä, jossa 
oli hella joka toimi pienillä kaasupul-
loilla.

Leiriruoka on yhtä arvostettua kuin 
Suomessakin, vaikka söimmekin vain 
kolme kertaa päivän aikana, lähes 

aina oli melko kyl-
läinen olo. Ruokaan 
haluttiin myös pan-
ostaa, ja ruokailut oli-
vat aina yhtä odotet-
tuja hetkiä. ”

Kirjoittaja Senna 
Nuotio leireli tänä 
kesänä kansain-
välisellä Jamboreella 
Japanissa.
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Maailman Pelastus Operaatio
�0.-��.�.�0��

Lähdimme kololta Luukinkeskukselle. 
Siellä me odotettiin, että sudarit tu-
lee koska johtajat  (Jenna ja Emppu) 
halusivat jutella sudareiden johtajien 
kanssa. Me odotimme ja pelasim-
me jalkapalloa. Sitten lähdimme 
leirikeskukselta siihen viereiseen 
metsään ja pystytimme laavut. 

Sen jälkeen menimme tekemään 
ruokaa, tortillaa, kanaa, herneitä ja 
sen sellaista. Illalla me pelattiin johta-
jien askartelemaa korttipeliä kierrä-
tyksestä. Sen jälkeen vielä paistettiin 
lihapiirakat ja syötiin vanukkaat!

Päivänsäteiden maastoretki

Aamulla me herättiin 
joskus kello 8.40 ja men-
tiin syömään aamupalaa. 
Päivemmällä me makoiltiin 
laiturilla ja veisteltiin kaar-
naveneitä. Sit mentiin melo-
maan kanooteilla! Se oli ihan 
parasta. Jenna ja Emppu 
laittoivat meille ruokaa kun 
olimme melomassa. Leirin 
lopuksi me ansaittiin Vastu-
ullinen Kuluttaja –merkki. 
Paras maastis ikinä!
<3: Päivänsäteet
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Suussa sulavat suklaavanukkaat
Testissä:

Puddis Choco Topping

Maku/koostumus: hieman hyytelömäi-
nen, kermavaahtoa pinnalla

Väri: tummanruskea

Hinta: 0,49€

Ehrmann Grand Dessert Double 
Choc

Maku/koostumus: hieman 
hyytelömäinen

Väri: keskiruskea

Hinta: 0,87€

Seikkailijoista koostuva superasiantunteva testiryhmämme laittoi maitosuk-
laavanukkaat koville. Lue alta, minkä retkiherkun kanssa voit turvallisin mielin 
lähteä syksyiselle maastoretkelle!
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Valio Kidius maitosuklaa vanu-
kas
TESTIN VOITTAJA

Maku/koostumus: suklainen, ei liian 
makea

Väri: keskiruskea
Hinta:0,56€

X-tra kaakaovanukas

Maku/koostumus: Hieman 
hyytelömäinen, kermavaahtoa pin-
nalla

Väri: tummanruskea

Hinta: 0,50€

Arla Power Cow maitosuklaa-
vanukas

Maku/koostumus: hyytelömäinen

Väri: melko vaalea

Hinta: 0,39€
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Angry Birds kaakaovanukas

Maku/koostumus: hyytelömäinen

Väri: tummanruskea

Hinta: 0,45€

Jacky Angry Birds maitosuklaa-
vanukas

Maku/koostumus: tosi löysä

Väri: melko vaalea

Hinta: 0,45€

Choco Dessert Mondelice

TESTIN HUONOIN!

Maku/koostumus: paha

Väri: aika tumma

Hinta: 1,40€/4klp

Laajasta valikoimasta huolimatta korkeimmalle  korokkeelle nousi Valion 
kidius-maitosuklaavanukas. Kesäauringon vielä lämmittäessä tämä on siis 
oikea vanukas nautittavaksi. Varo, ettei se sula löllöksi!
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Fuusioriihitys kuvina
2.5-3.5.2015

Karhunvartijoiden perinteinen 
riihitys järjestettiin tänä vuonna 
Saarijärvellä.  Mukana oli väkeä aina 
sudareista keloihin.

Rasteja oli yhteensä 7 , joista sudarit 
kiersivät 3. Ensimmäinen eli raken-
nusrasti, jossa jokainen vartio sai 
askarrella itselleen linnunpöntön!

Päivällä alkoi hillitön sade, 
mutta se ei menoa haitan-
nut! Rasteilla harjoiteltiin  
jokamiehenoikeuksia, nuot-
iot, solmuja, ensiaputaitoja 
ja arviointia. Lisäksi ruoka-
rastilla nautittiin maukkaista 
lihapullista ja makaroonista.

Yörastilla herkuteltiin risottoa ja kui-
vateltiin märkiä vaatteita nuotiolla.
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Illalla iltanuotilla oli mukava 
rauhoittua , paistella makkaraa ja 
kuunnella vanhempien johtajien 
tarinoita menneiltä partiovuo-
silta. 

Sunnuntaina aurinko helotti jo 
kirkkaalta taivaalta ja riihittäjät naut-
tivat pistesuunnistuksesta. 

ISO kiitos vielä kaikille jotka olivat 
mukana tekemässä tai osallistumassa. 
Ilman teitä tästä ei olisi tullut niin 
mahtava retki, mitä se oli.

<3: Senna, retkenjohtaja
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Puuhanurkka

Mitä kuvassa on?

Syksyinen pankkiryöstö
Kello 14.28 Kaupungissa puhkeaa kovin ukonilma 30 vuoteen. Joka puolella salamoi.
Kello on 15.00 kaupungissa on pilkko pimeää. Yhdessäkään talossa ei ole 
sähköjä. Kello 15.30 poliisimestari Pertti saa ilmoituksen että kaupungin 
pääpankki on ryöstetty. Kello 19.00 Pertti on ottanut kiinni kolme epäiltyä 
roistoa. Pertti kuulustelee kaikkia yksitellen. Ensin epäilty nro.1: En se ollut 
minä, olin kotona lukemassa kirjaa vaimoni kanssa. Nro.2: en se voinut olla 
minä, sillä olin katsomassa televisiota kaverini kanssa. Nro.3: en se voinut olla 
minä, koska olen ollut koko illan kotona nukkumassa, vaimoni voi todistaa!

Kysymys kuuluu: kuka ryösti pankin?

Arvoituksia ratkottavaksi pimeille syysilloille! Vastaukset sivulla 18.
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Kolme vankia

Kolme vankia tuli vankilaan. Vanginvartia sanoi heille:  “ Minulla on 
viisi lakkia kaksi punaista ja kolme vihreää, jos arvaatte minkä värin-
en lakki teillä on päässänne pääsette vapaiksi. ” 

Vanginvartia sitoi vankien silmät ja laittoi lakit heidän päähänsä 
ja laittoi heidät jonoon. Lopuksi vanginvartia avasi siteet ja sanoi:  
“Minkä värinen lakki teillä on päässänne? ”

Tuli hiljaista… kunnes lopulta jonon ensimmäinen sanoi minä 
tiedän. Mitä hän sanoi?

Senna Nuotio, lähde www.arvoituksia.fi/

Mies

Mies ei ollut nukkunut viiteen päivään, eikä ollut väsynyt. Miten tämä on 
mahdollista?

Kuka kuvassa on?
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Pikkulinnut lauloivat...

Lähetä oma Juorusi osoitteeseen lehti(at)karhunvartijat.net tai mene 
kivenlahden kolon juoruboxille.
Lähetä juorusi viimeistään  15.11 niin se pääsee seuraavaan lehteen.

Elämyksellä koetiin elämyksiä

Päivänsäteillä on 
hyvä ryhmähenki

Salee Sale käy Salessa

Jenna on paras pelaa 
uunoo!

Mutta jamboreella koettiin vielä 

parempia!

I <3 Leijonat

Oon kyllästynyt imurin 
ääneen

Ihmeellisen vähän hyttysiä oli 
tänä kesänä...

Kipinöiden nyyttärit 
oli best ever (totta kai)

Lippukunta on menettänyt Lehtosen, 

mutta saanut uuden Söderlundin!

Riihityksen omenat löy-
tyivät nurkasta. YÄK!

Senna, Lotta ja Jani on best!

Kiva ilmapiiri

Oon kyllästynyt 
imurin ääneen
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Seuraava Karhunkierros 
ilmestyy joulukuussa

Onalla on kivat hiukset

Se kuka pehvansa nostaa 

niin paikkansa menettää

Hamza on Elukka!

Maksimainen rupesi itkemään kun Lauri heitti pehmeän pallon sen leukaan

Lippukunta etsii edel-
leen uutta koloa.

Lippukunnasta 
löytyy kaikenlaisia 
elukoita

Nippe sluibas Elämyksen 
kalustonhuollan

Hyvää syksyä kaikille!

Partio on se juttu

Juoruboxi tirkisteliöitä liikkellä… 
Kannattaa taittaa lappu

Jenna ei osannu mennä 
roskikselle <3: kaikki ihmiset

Olli sluibasi Helmen kaluston-huollon

Matkajuoruboxi on paras!

Aura vaan jaksaa 
juoruilla
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Puuhanurkka
Vastaukset

Syksyinen pankkiryöstö

Nro:2 Alussa mainittiin että yhdessäkään talossa ei ole sähköjä, joka tarkoittaa 
että kaupungissa oli sähkökatkos, jolloin ei televisiota voi katsoa.

Kolme vankia

Vihreä. Jonon ensimmäisillä ei voi olla punaista, koska muuten jonon vii-
meinen tietäisi, että hänellä on vihreä. Jos taas ensimmäisellä olisi punainen 
jonon toinen sanoisi että hänellä on vihreä. Kun kukaa ei sanot mitään ensim-
mäinen tiesi sen.

Mies
Hän nukkui yöt.

Japanilainen 
juoma-automaatti
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Sauli Niinistö!
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Tulevat tapahtumat
19.8, 21-23.8.,3.11, 6-8.11  ROK (nuoret johtajat)

19-20.9 Espoon Punainen (tarpojat ->)

3-4.10 Rynnistys (seikkailijat, tarpojat)

3-4.10 Pt syys-SM: Matka maailman ympäri 

4.10 Pinkki (sudenpennut)

23-25.10 Syysriihitys (seikkailjat ->)

23-25.10 Explo 2015 (samoajat)

30-31.10 Sudari maastoretki 

1.11 Hiipivä Haamu (seikkailjat->)

13-15.11 Vimma (samoajat)

20.11 Elli-päivä (tarpojat)

21.11 Elli-päivä (kaikki)
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28.11 EPT-gaala

5.12 Päpan 40v juhlat

6.12 Lipunnosto ja seppeleen lasku

12-13.12 Samoaja 26h (samoajat)

19-20.12. Perinteinen jouluretki (kaikki)
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 Maanantai   
18-19 Kipinät  
19-20 Tyyris tyllerö & co. 

Saunalahden päiväkodilla:
17-18 Haukat
18-19 Pikkuhukat
19-20 Seikkailijat 2

Torstai:
17-18 Kadonneet pojat
18-19 Kelot
19-20 Team Ahma
20-21 Team Absolut
21-22 Vaeltajat

Keskiviikko:
17-18 Päivänsäteet
18-19 Elukat

Tiistai
18-19 Leijonat
19-20 Mangot

Kokouskalenteri:


