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Banaanikilpailu

Millaisen partiovuoden vuosi 2021 tuo tullessaan? 
Haastamme kaikki Kavalaiset piirtämään tai maalaamaan tulevan 

vuoden partiomeiningeistä kuvan ja lähettämään siitä kuvan osoit-
teeseen lehti@karhunvartijat.net. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla 
perhepartioryhmä Tuholaiset arvioi ja päättää haasteen voittajan! 

Parhaimman kuvauksen vuoden 2021 partiotoiminnasta tehnyt voit-
taa - tietysti - makean palkinnon!

Pääkirjoitus

Tervehdys Kavalaiset, 

Vaikka elämme tällä hetkellä eris-
kummallisia aikoja, voimme olla 
kiitollisia siitä, että  olemme pää-
sääntöisesti pystyneet jatkamaan 
partiotoimintaa ulkona. Kuten 
me johtajiston omassa WhatsApp 
-ryhmässä olemme todistaneet, 
ovat monet ryhmät sitkeästi as-
karrelleet ja tehneet partiomai-
sia aktiviteetteja ulkona kolon 
lähiympäristössä turvavälit huo-
mioiden. On kasattu laavuja lähi-
metsään, paistettu makkaraa ko-
lon taloyhtiön tulentekopaikalla, 
askarreltu otsalampun valossa ja 
tehty ilmastonmuutosta vastus-
tavia lumiukkoja. On osallistuttu 
EPT:n järjestämään lumenveisto-
kisaan ja kokeiltu popcornien val-
mistamista trangialla. Kuulostaa 
aika klassiselta partiotoiminnalta, 
eikös?

Kun vallitseva tilanne on muutta-
nut kaikkien arkea merkittävästi, 
me johtajat olemme iloisia siitä, 
että pystymme Covid 19 -tilantees-
ta huolimatta tarjoamaan nuorille 

harrastuksen ja paikan, jossa he 
voivat nähdä ystäviään viikoittain 
turvallisissa merkeissä. Ulkoilu ja 
oman kodin ulkopuoliset sosiaali-
set kontaktit ovat nyt nuorille en-
tistä tärkeämpiä.

Jos tästä poikkeuksellisesta ti-
lanteesta pitäisi etsiä jotain hyviä 
asioita, yksi niistä on ehdottomasti 
se, että tällä hetkellä kun tapahtu-
mia ja suurinta osaa retkitoimin-
nasta ei saa järjestää, johtajis-
tollamme on entistä enemmän 
aikaa ja resursseja kehittää lippu-
kuntamme toimintaa ja toimin-
tatapoja. Nämä asiat toivottavasti 
näkyvät lippukuntamme toimin-
nassa jo kevään ja tulevan syksyn 
aikana.

Ja nyt, tämän Karhunkierroksen 
myötä toivottakaamme kevät ja 
kesä tervetulleeksi vihdoin!

Senja Rapila

Karhunkierroksen päätoimittaja
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Kipinöiden kevät

Pienryhmät

Tänä keväänä meidän pienryhmämme suorittaa Kädentaidon jäljen. 
Se tarkoittaa sitä, että lapset tutustuvat erilaisiin kädentaitotekniikoi-
hin. Tätä jälkeä suorittaessa sudenpennuilla on mahtava mahdollisuus 
käyttää omaa mielikuvitustaan tekemällä leluja ja kehittää kädentaito-
jaan. Haaste on se, että viikkotoimintamme sijoittuu ulkotiloihin koro-
nan takia. Mutta kaikki pärjäävät. Olemme tehneet muun muassa:

 - rannekorut, joissa oli omat nimet morseaakkosilla
 - suloiset sukkahahmot vanhoista sukista
 - paperihatut mainoksista
 - paracord-hahmo avaimenperän varteen

54 Kuvat: ja teksti: Svetlana Kargina



Pienryhmät

Pienryhmien kuulumisia
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Leijonat
Sudenpenturyhmä Leijonat on 
joulukuun etäkokouksien jäl-
keen jatkanut ulkokokouksia 
säästä riippumatta. Pulkkamä-
essä, luistelemassa ja pihalei-
keissä on oltu kovillakin pakka-
silla. 

Tammikuulta lähtien olemme 
seuranneet, miten taivas on ol-
lut edellistä kokousta aina hie-
man valoisampi. Nyt kokoukset 
ovat jo kokonaan valoisaan ai-
kaan. Pimeässä tosin piiloleikit 
sujuivat paremmin, mutta on-
nistuvat ne toki nytkin. Piilo on-
kin yksi sudenpentujen suosik-

kileikeistä, jota leikimme lähes 
joka kokouksessa. “Maa, meri, 
laiva” on myös suosittu leikki. 

Illan päätteeksi on kiva nähdä, 
kun lapset lähtevät kokouksis-
ta punaposkisina. Kädentai-
dot – jälki vaihdettiin lennossa 
Vaalipöllö – merkkiin, koska kä-
dentaito – jälkeen vaadittavia 
tehtäviä on haasteellista tehdä 
ulkona. Vaalipöllö – merkki on 
ajankohtainen ja sen toteutta-
minen onnistuu hyvin myös ul-
kona.

Lumikot
“ Teimme jäätelöä jäätelöstä tehtiin vaniljan makuista. Silmin-
näkijät ihmettelivät, miksi partiolaiset laittavat jäätä pussiin. Vas-
taukseksi haluamme sanoa emme tiedä, partiojohtajat päättivät, 
mutta kukaan ei välittänyt, koska jäätelö on hyvää. “
- Iida, Lilia & Ella

“ Ollaan tehty jäätelöä ja kaikkea kivaa!!! “
- Sara N. & Pihla 

Pienryhmät

Kipinöiden ystävänpäivä

Tutustuimme sudenpenturyhmä 
Kipinöiden kanssa ystävänpäivä-
nä siihen, miten ystävänpäivän 
juhlaa vietetään eri maissa. Suo-
messa 14. helmikuuta on ystävän-
päivä, jolloin me muistamme ystä-
vämme. Mutta toisissa maissa se 
on rakastavaisten päivä. Mitä siellä 
tehdään? Millaiset siellä on tavat? 
Huomioimme koronaohjeet ja 
jaoimme ryhmän kahteen osaan. 
Puolet teki ystävänpäiväkortteja 
kolossa ja toinen puoli suunnisti 
samaan aikaan lähialueella. Sit-
ten me vaihdoimme. Lapsilla oli 
kartta ja heidän piti löytää oikeat 
paikat kartan avulla suunnistaen. 
Jokaiselle paikalle oli etukäteen 
piilotettu salaisia tehtäviä. Lapset 
ratkaisivat niitä. 

USA oli ensimmäinen maa. AVa-
lentinuksen perinne tuli 1800-lu-
vun alussa. Siitä kasvoi nopeasti 
suuri kansanjuhla kortteineen ja 
lahjoineen. Perinteinen ja suo-
sittu lahja oli marsipaani, koska 
sen sisällä oli sokeria, joka maksoi 
paljon. Ja jos annat sitä jollekin, 
se tarkoittaa että pidät hänestä. 
Myöhemmin amerikkalaiset alkoi-
vat tehdä karamellia ja kirjoittaa 
niihin rakkauslauseita. Sudenpen-
nut arvasivat mitkä nämä lauseet 
olivat.

Yksi muista esimerkeistä oli Islanti. 
Siellä on tapana sytyttää nuotiot, 
jonka jälkeen tytöt antavat pojille 
hiilen palat ja pojat antavat tytöil-
le pienet kivet. Se tarkoittaa sitä, 
että jos kivi iskee toiseen, saadaan 
sillä aikaiseksi kipinä. Sudenpen-
nut etsivät kivien puolikkaat, jotka 
muodostivat yhden kokonaisen 
kiven.

Tällä tavalla sudenpennut harjoit-
telivat kartan lukemista, harjoitte-
livat suunnistuksessa tarvittavia 
taitoja ja harjoittelivat suunnis-
tamaan helpossa maastossa. Ko-
kous meni nopeasti ja meidän su-
denpennut pärjäsivät hyvin.

7
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Pienryhmät

Kipinöiden kokous
13.4.2021

Lapset rakensivat ja ideoivat itse vierailevan tähden Janin 
johdolla ramboradan.

Teksti ja kuvat: Timo Pääskynkivi
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Pienryhmät

Ugien kokous
huhtikuu

Tarpojaryhmä Ugat haastavat kaikki kavalaiset siivoamaan lähi-
luontoa vähintään yhdessä kokouksessa per toimintakausi! Näin 
paljon me keräsimme viiden hengen tiimillä roskia lähiluonnosta 
vain yhden kokouksen aikana. Jokainen poimittu roska on parti-
olaiselle päivän hyvä työ!

11Teksti ja kuvat: Kariitta KorpelaTeksti ja kuvat: Senja Rapila

Pienryhmät

Leijonien kokous
huhtikuu

Leijonien kokouksen aiheena oli tutustuminen kunnallisvaalieh-
dokkaaseen, ja samalla he suorittivat Vaalipöllö -merkit
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Esittelyssä

Kevään 2021 aikana Karhunvartijat aloittaa virallisesti perhepartiotoi-
minnan. Perhepartio on kohdistettu perheille, joissa on 3-6-vuotiaita 
lapsia. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin ennalta 
sovituissa paikoissa ulkona, esimerkiksi Nuuksiossa, ja tuolloin puuhas-
tellaan aina muutaman tunnin ajan tutustuen partion saloihin.

Muistutetaan, että kaikki perhepartiolaiset lisätään lippukunnan jäsen-
rekisteriin sen jälkeen, kun heidät ilmoitetaan mukaan toimintaan Kar-
hunvartijoiden nettisivujen etusivulta löytyvän linkin avulla. 

Suomen partiolaisten ohjeiden mukaisesti:
  
- Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jä-
senmaksu maksettuna

- 4-6-vuotiaat maksavat III-luokan jäsenmaksun (23,25€).

- 7-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevat normaalit partion jäsenmaksut

- 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on partiovakuutus voi-
massa vanhemman ollessa partion jäsen ja maksanut jäsenmaksun. 
Heillä ei ole muut jäsenetuudet voimassa.

- Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai so-
siaalisin perustein

- Alle 7-vuotiaat eivät maksa lippukunnan jäsenmaksua

Perhepartiotoiminnasta saa lisätietoja ohjelmajohtajaltamme 
Hennalta (henna.simonen@partio.fi).

Perhepartiotoiminta käynnistyy 
virallisesti Karhunvartijoissa

Toimintavinkit

Sukkahahmot

Haluatteko jatkaa askartelua kotona tai haluaako joku muu pienryhmä 
kokeilla esimerkiksi suloisten sukkahahmojen tekemistä? 

Sukkahahmoja varten tarvittiin:

- sukkia
- riisiä tai vanua
- lankaa, nauhaa tai kuminauhoja
- sakset
- tussi

13Teksti ja kuva: Svetlana Kargina
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Toimintavinkit

Suorita muistelemispäivän merkki

Ansaitaksesi muistelemispäivän merkin sinun tulee tehdä ainakin yksi 
aktiviteetti jokaisesta kolmesta aktiviteettipaketin osa-alueesta. 

Aloita ”Pysy vahvana” -osiosta, siirry seuraavaksi “Pidä puolesi” - osioon 
ja tee lopuksi vielä aktiviteetti ”Yhdessä” -osiosta. 

VAIHE 1: Mahdollista kasvu ryhmällesi, jotta osallistuminen onnistuu 
heiltä parhaalla mahdollisella tavalla, ohjeet sivulta seitsemän. 

VAIHE 2: Tehkää ainakin yksi aktiviteetti jokaisesta osa-alueesta: Pysy 
vahvana Pidä puolesi Yhdessä 

VAIHE 3: Tehkää päätösaktiviteetti Maailmanlaajuinen lupauksemme, 
jotta voitte toimia rauhan puolesta yhdessä muiden maailman partio-
laisten rinnalla. 

BRAVO! Olet ansainnut muistelemispäivän merkkisi. Halutessasi voit 
tilata muistelemispäivän merkkejä osoitteesta www.wagggs.shop.org 

Pidä puolesi verkossa… Jakakaa kuvia maailmanlaajuisesta lupaukses-
tanne ja käykää katsomassa, mitä partiolaiset ympäri maailman ovat 
tehneet. 

@WAGGGSworld 
#WTD2021 
#WorldThinkingDay 
#StandTogetherForPeace

2
WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021 • AMGE • JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2021 • AMGS • DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2021 • • 

Ansaitaksesi muistelemispäivän merkin sinun tulee tehdä ainakin yksi aktiviteetti jokaisesta kolmesta aktiviteet-
tipaketin osa-alueesta. Aloita ”Pysy vahvana” -osiosta, siirry seuraavaksi “Pidä puolesi” -osioon ja tee lopuksi vielä 
aktiviteetti ”Yhdessä” -osiosta. 

ANSAITSE MUISTELEMISPÄIVÄ MERKKISI

Mahdollista kasvu ryhmällesi, 
jotta osallistuminen onnistuu 
heiltä parhaalla mahdollisella 
tavalla, ohjeet sivulta seitsemän. 

Tehkää ainakin yksi aktiviteetti 
jokaisesta osa-alueesta: 
Pysy vahvana, Pidä puolesi, 
Yhdessä

Tehkää päätösaktiviteetti Maa-
ilmanlaajuinen lupauksemme, 
jotta voitte toimia rauhan puo-
lesta yhdessä muiden maailman 
partiolaisten rinnalla.  

BRAVO!
Olet ansainnut muistelemispäivän merkkisi.

Halutessasi voit tilata muistelemispäivän merkkejä osoitteesta 
www.wagggs.shop.org

@WAGGGSworld

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3

Pidä puolesi verkossa…
Jakakaa kuvia maailmanlaajuisesta lupauksestanne ja käykää katsomassa, 
mitä partiolaiset ympäri maailman ovat tehneet.

#WTD2021 #WorldThinkingDay #StandTogetherForPeace

12
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Suorita partiolaisten lukuhaaste

Sinut on haastettu!

Ota osaa partiolaisten lukuhaasteeseen ja lue vähintään kuusi ohjei-
den mukaista kirjaa vuoden aikana. Haasteeseen osallistumisesta voit 
saada Partiolaisen lukuhaaste -hihamerkin.

Näin osallistut haasteeseen

1. Lue yksi kirja vähintään kuuteen haasteen kohtaan. “Kirja” voi olla esi-
merkiksi romaani, runo-, satu- tai novellikokoelma, tietokirja tai sarja-
kuva-albumi. Voit lukea painetun kirjan, e-kirjan tai kuunnella äänikir-
jan. Koko kirjan ei tarvitse käsitellä kyseessä olevaa teemaa, vaan riittää, 
että teema on jotenkin esillä kirjassa.

2. Kun suoritat haastetta, merkitse muistiin, minkä kirjan luit mihin 
kohtaan. Voit käyttää apuna tätä listaa tai tehdä oman listan.

3. Lukemisen lisäksi haasteeseen kuuluu se, että kerrot ainakin yhdestä 
lukemastasi kirjasta omalle partioryhmällesi tai jollekin toiselle partio-
laiselle. Kertomisen voi tehdä partiokokouksessa, retkellä, iltanuotiolla 
tai vaikka Whatsapp-ryhmässä – tyyli on vapaa.

4. Kun olet saanut haasteen valmiiksi, täytä lukuhaastepassi ja pyydä 
siihen vielä kuittaus omalta johtajaltasi (perhepartio, sudenpennut, 
seikkailijat ja tarpojat) tai johtajakaveriltasi (samoajat, vaeltajat ja aikui-
set).

Toimintavinkit Lukuhaasteen teemat:

1. Kirjassa on partiolaisia
2. Kirjassa metsällä on tärkeä rooli
3. Kirjassa joella, järvellä tai merellä on tärkeä rooli
4. Kirjassa autetaan jotakuta
5. Kirjassa tehdään yhteistyötä
6. Kirjassa seikkaillaan
7. Kirjassa on tarina tai tarinoita,  

jotka sopisivat kerrottavaksi iltanuotiolla
8. Iloinen tai naurattava kirja
9. Kirjassa opitaan jotakin  

(esim. taitoja, omia vahvuuksia tai johtamista)
10. Kirja kertoo luonnon monimuotoisuudesta
11. Kirjassa on ystävyyttä yli rajojen
12. Kirjassa etsitään elämän totuutta (eli pohditaan suuria kysymyksiä)
13. Toisen partiolaisen suosittelema kirja

Voit itse valita mieluisat, haasteeseen sopivat kirjat. Valitsemisen avuksi 
on koottu kullekin ikäluokalle omat kirjavinkkilistat. Hyvä kirja ei katso 
ikää, joten voit etsiä sopivia vinkkejä muidenkin ikäkausien listoilta. Voit 
myös pyytää apua kirjastosta.

Haastathan partiokaverisikin mukaan! Voit myös kertoa lukuhaasteen 
etenemisestä postaamalla Instagramiin hashtagilla 
#partiolainenlukee ja #partioscout. Voit myös merkitä kuvaan 
@partiokuuluukaikille

Ilmaisen lukuhaasteen merkin saat pyytämällä lippukunnalta.
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Vaalipöllö

Vaalit ja vaikuttaminen eivät ole vain äänioikeutettujen juttu. Osallisuus 
ja demokratia kuuluvat ihan kaikille, ja jo sudenpentuikäisten kanssa 
voi käsitellä erilaisia aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä teemoja. Vaali-
pöllö-merkin avulla vaaleihin ja vaikuttamiseen tutustuminen on tehty 
helpoksi. Partio-ohjelmaan sisältyy paljon aktiviteetteja, joiden kasva-
tustavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Etäpartioon on saatavilla Vaalipöllön etäpaketti, joka pitää sisällään jo-
kaiselle ikäkaudelle kolme valmista kokousta etänä toteutettavaksi!

Vaalipöllö-merkki

Yleiset ohjeet toimintamerkin tekemiseen:

Vaalipöllö -merkki tehdään tekemällä alla listattuja ja esiteltyjä tehtä-
viä. Tehtäviä on yhteensä 15, joista 11 on tarkoitettu kaikille ikäkausille, ja 
neljä viimeisintä vain tarpojille sekä sitä vanhemmille ikäkausille. Jokai-
seen tehtävään on erilliset ohjeet osallistujien ikäkauden mukaan. Oh-
jeet ovat suuntaa antavia, ja esimerkiksi samoajat voivat halutessaan 
tehdä tehtäviä myös vaeltajille tarkoitettujen ohjeiden avulla.

Ohjeet on tehty helpottamaan tehtävien tekemistä, mutta niitä ei ole 
pakko noudattaa orjallisesti. Tärkeintä on, että tehtävän otsikossa mai-
nittu asia tulee tehtyä. Esimerkiksi “askartelen vaalimainoksen” -tehtä-
vän tehdäkseen täytyy askarrella vaalimainos, mutta toteutustapa on 
sinänsä vapaa. Toivomme, että ryhmänjohtajat kannustavat jokaista 
osallistumaan aktiivisesti tehtävien tekemiseen. On kuitenkin tärkeää 
huomata, että osallistuminen tarkoittaa eri tehtävien kohdalla eri asioi-
ta: sudenpennun ei tarvitse julkaista somepostausta itse, vaan riittää 
että hän on paikalla kun postausta suunnitellaan ja toteutetaan. Jokai-
sen ikäkauden edustajan täytyy tehdä ikäkauden määrittämä määrä 
tehtäviä, jotta merkin voi saada. Alla olevasta listauksesta näkee, kuinka 
monta tehtyä tehtävää merkin saaminen kultakin ikäkaudelta vaatii.

Kangasmerkin voi käydä hankkimassa Scandinavian Outdoor Storesta

Toimintavinkit

Merkkiin kuuluvia tehtä-
viä voi tehdä milloin vain, 

mutta osa tehtävistä toimii 
vasta lähempänä kunta-

vaaleja, jotka järjestetään 
kesäkuussa 13.6.2021.

Tehtävät ja ohjeistukset:

( *=vain tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille )

1. Tutustun oman kuntani alueeseen.
2. Tiedän mitä kunta ja kunnanvaltuusto ovat.
3. Leikin ryhmäni kanssa kuntavaaliaiheista leikkiä.
4. Tutustun www.partioehdokkaat.fi -sivustoon.
5. Tutustun kuntavaaliehdokkaaseen.
6. Tutustun ehdokkaiden vaalimainoksiin.
7. Askartelen vaalimainoksen.
8. Osallistun ryhmäni järjestämiin vaaleihin.
9. Tutustun äänestämiseen.
10. Osallistun vaalikahveihin.
11. Julkaisen Kuntavaalit2021-teemaisen somepostauksen.
12. Teen vaalikoneen.*
13. Vierailen ehdokkaiden vaalitilaisuuksissa.*
14. Osallistun vaalipaneeliin.*
15. Osallistun retkivaltuuston toteuttamiseen.*

Lisätietoja Vaalipöllöstä ja merkin suorittamisesta:
www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/toimintavinkit/ 
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Nimi ja ikä
Siru Numminen, 16

Pesti(t)?
Vartionjohtaja

Pesti(e)n tehtävät?
No siis vedän toisen vuoden 
tarpojatyttöjä ja siihen pestiin 
kuuluu just kokousten ja ret-
kien suunnittelu johdettaval-
le ryhmälle ja sit viikottaisten 
kokousten pitäminen, sekä sit 
tietty vartiolaisten vanhemmil-
le asioista infoaminen jne.

Millainen partiolainen olet?
Partiolaisena oon aikalailla joka 
paikan höylä ja händlään ai-
kalailla kaiken mitä annetaan 
tehtäväks. Oon myös oma-alot-
teinen ja teen aina parhaani.

Mitä olet saanut aikaan 
partiossa?
En oo varma mitä tässä hae-
taan, mut en oo ollu hirveesti 
missään erityistehtävissä yms., 
joissa ois päässy vaikuttaa tai 
tekemään asioita.

Hankalin tilanne mihin olet 
joutunut partiossa?
Hankalimmasta tilanteesta 
on vaikee sanoa, kun aika on 
päässyt jo kultamaan muistot. 
Mut on sitä kaikkee päässy kyl-
lä sattumaan ja tapahtumaan. 
Esim. hankalimpia tilanteita on 
kyl ollu ne ku itellä on mennyt 
kokonaan fiilis jollain retkel-
lä, vaikka sen takia et on tullu 
kipeeks tai on kylmä tai on sa-
tuttanu vahingossa ittensä. Ku 
ne on sit osittain pilannu sen 
retkikokemuksen, mut onneks 
muistoissa ne ei tunnu niin va-
kavilta, niinku mä sanoinkin.

Mikä partiossa on parasta?
Partiossa parasta on ehdotto-
masti ihmiset, erilaiset leirit ja 
retket, varsinkin sellaset joissa 
on partiolaisia monista eri lip-
pukunnista ja piireistä.

Mitä haluaisit muuttaa 
partiossa?
Nyt ei tule juuri muutettavaa 
mieleen.

Kämppäretki vai maastoret-
ki? Perustele.
Kämppäretket, koska en tykkää 
kylmästä. Lämpimillä ilmoilla 
taas maastoretket.

Saavut kavan kesäleirille ja 
huomaat, että kaikki keräävät 
ruokansa luonnosta ja valmis-
tavat sen itse. 
Mitä on tapahtunut? 
Luultavasti ruuasta vastaava 
henkilö on unohtanut tilata 
ruuat oikealle paikalle tai jotain 
vastaavaa.

Mitä haluaisit sanoa kaikille 
Kavalaisille?
Haluan sanoa sen, että vaikka 
välillä esim. retkillä saattaa olla 
huonoja hetkiä tai ikäviä sat-
tumuksia, jälkeenpäin niitä on 
hauska muistella. Kannattaa 
ottaa yhteisistä retkistä kaikki 
irti ja luoda mahdollisimman 
paljon muistoja muiden kans-
sa.

Teksti: Nelly Häkkinen, Kuva: Siru Numminen



Johtajaesittely

Nimi ja ikä
Svetlana Kargina, 41

Pesti(t)?
Kipinät-lauman akela

Pesti(e)n tehtävät?
Minun tehtävä on vastata lau-
man toiminnasta ja turvallisuu-
desta yhdessä toisen akelan 
kanssa. Sudenpentuohjelmas-
sa tehdään monipuolisia aktivi-
teetteja sisällä ja ulkona, kololla 
ja retkillä. Valitsemme jokaisel-
le kokoukselle jonkin aiheen tai 
teeman, johon voimme kehit-
tää yksinkertaisia aktiviteetteja.

Millainen partiolainen olet?
Kuvailisin itseäni näillä sanoilla: 
luova, vastuuntuntoinen, no-
pea oppimaan ja auttavainen. 
Näenkin ongelmat kehityksen 
kohteina, ja keksin ratkaisuja 
nopeasti.

Mitä olet saanut aikaan 
partiossa?
Olen saanut paljon uusia ko-
kemuksia, mahdollisuuksia 
etenemiseen ja kehitykseen. 
Partio antaa minulle itsevar-
muutta.

Hankalin tilanne mihin olet 
joutunut partiossa?
Apua! En tiedä. Tosin yksi, mikä 
tulee mieleen, on “taistelu” 
puolijoukkueteltaan kanssa. 
Talviteltta on uskomattoman 
painava vesisateen jälkeen.

Mikä partiossa on parasta?
Partion kautta olen saanut kokea 
paljon sekä tarkastellut omaa 
mahdollista tahtoa ja taitoa. 

Mitä haluaisit muuttaa 
partiossa?
Vaikea sanoa, koska minä aloi-
tin partion pandemian ai-
kaan ja minulla ei ole partio-
taustaa. Korona vaikuttaa ja 
muuttaa partiotoimintaa. Nyt 
monet partion tapahtumat siir-
tyvät etäälle tai peruuntuvat. 

Kämppäretki vai maastoret-
ki? Perustele.
Kämppäretki. Olen kaupun-
kilainen. Mukavuus on tärkeä 
asia minulle. Kämppäretki 
yhdistää raikkaassa ilmas-
sa olemisen ja mukavuuden. 
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Saavut kavan kesäleirille ja 
huomaat, että kaikki keräävät 
ruokansa luonnosta ja valmis-
tavat sen itse. 
Mitä on tapahtunut?
Ehkä se on jokin kilpailu ja 
partiolaiset ottavat Robinson 
Crusoesesta esimerkkiä hen-
gissä pysymiseen metsässä tai 
kaikki yhdessä päättivät kokeil-
la, miltä tuntuu olla vegaani. 

Mitä haluaisit sanoa kaikille 
Kavalaisille?
Korona-aika on vaikeaa aikaa 
monille. Se on sotkenut myös 
monet suunnitelmat, mutta 
partion toiminta ei ole kuiten-
kaan pysähtynyt ja toiminta 
jatkuu. Kiitos kaikille sekä va-
paaehtoisille, että lapsille ja 
vanhemmille!

Teksti: Nelly Häkkinen, Kuva: Svetlana Kargina



Hallituksen esittely

Lippukunnanjohtaja

Oon Sara, Karhunvartijoiden 
lippukunnanjohtaja kolmatta 
vuotta. Lippukunnanjohtajana 
mun vastuulla on johtaa lippu-
kunnan hallitusta, eli porukkaa, 
kenen kanssa me päätetään 
erilaisista lippukuntaan liittyvis-
tä asioista. Kutsun hallituksen 
koolle kerran kuussa kokouk-
seen, tuen hallituslaisia niiden 
tehtävissä, vastaan siitä että 
lippukunta pitää tarvittavan 
yhteyden meidän sidosryhmiin 
eli meille tärkeisiin toimijoihin, 
kuten muihin Espoonlahden 
alueen lippukuntiin, Espoon-
lahden seurakuntaan sekä Es-
poon kaupunkiin. 

Lippukunnanjohtajana oon op-
pinut muun muassa yhdistys-
toiminnasta, ihmisten johtami-
sesta sekä siitä, mikä mulle on 
tärkeintä partiossa. Lippukun-
nanjohtajana toimiminen on 
hauskaa ja opettavaista, suosit-
telen tätä pestiä kaikille.
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Apulaislippukunnanjohtaja

Moi, mun nimi on Olli ja oon 
yksi hallituksen jäsenistä. Hal-
lituksessa mun pesti on lip-
pukunnanjohtajan apulainen, 
eli jeesailen Saraa sen omassa 
pestissä, ja tarvittaessa toimin 
lippukunnanjohtajana jos var-
sinainen LPKJ on estynyt. Pes-
tiin kuuluu kämppävuorojen ja 
tilojen varaaminen Saunalah-
den pienryhmille, sekä kolosta 
ja kalustosta huolehtiminen. 
Kaiken tämän lisäksi vedän 
tarpojaryhmä Laamoja Nipen 
kanssa, sekä toimin kaluston-
hoitajana.

Pestijohtaja

Moi, nimeni on Nuppu ja toi-
min lippukunnan hallituksessa 
pestijohtajana. Olen lisäksi su-
denpenturyhmä Leijonien ake-
la. Olen ollut Karhunvartijoissa 
aktiivisessa viikkotoiminnassa 
mukana 3 vuotta ja tätä ennen 
n. 4 vuotta satunnaisemmin 
mm. leireillä ja retkillä. Ne ovat-
kin mielestäni partiotoiminnan 
hienoimpia juttuja. Ensimmäi-
sen kerran olen liittynyt par-
tioon Helsingissä jo sudenpen-
tuikäisenä, mutta partiourani 
ei tuolloin ollut kovin pitkä.

Vuoden 2021 hallitus
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Ohjelmajohtaja

Olen aloittanut partiourani Ka-
vassa sudenpentuna, välissä 
kokeillut toistakin lippukuntaa, 
mutta tie johdatti muutaman 
vuoden kokeilun jälkeen takai-
sin Karhunvartijoihin ja tällä 
tiellä olen edelleen. Olen halli-
tuksen jäsenenä nyt kolmatta 
vuotta ja tällä hetkellä ohjelma-
johtajan pestissä. Ohjelmajoh-
tajan pestissä keskeisintä on 
huolehtia jokaisen ikäkauden 
oikean mukaisesta partio-oh-
jelmasta sekä ikäkausivastaavi-
en avulla olla tietoinen pienryh-
mien tilanteista. Tavoitteenani 
on, että lippukunnassamme 
olisi mahdollisimman tasapuo-
lista partio-ohjelmaa jokaisessa 
ikäkaudessa.

Sihteeri

Olen Iida, hallituksen jäsen ja 
sihteeri. Hallituksen jäsenenä 
osallistun hallituksen kokouk-
siin ja olen mukana miettimäs-
sä ja päättämässä, mitä KaVas-
sa tapahtuu.

Sihteerinä mun tehtäviin kuu-
luu virallisissa kokouksissa 
tehdä pöytäkirjat ja koostaa 
erilaisia tilastoja lippukunnan-
toiminnasta.

Viestintäpäällikkö

Moi! Oon 26-vuotias Senja ja 
toimin lippukunnassa tällä het-
kellä viestintävastaavana. Lii-
tyin Kavan toimintaan mukaan 
kaksi vuotta sitten. Vastaan täl-
lä hetkellä lippukunnan sisäi-
sestä (Karhuviesti) ja ulkoisesta 
(some, tiedotteet) viestinnästä. 
Ohjaan ja opetan myös viestin-
nän alla olevissa apupesteissä 
toimivia henkilöitä, jonka kaut-
ta he voivat helposti tutustua 
lippukunnassa viestinnän eri 
tehtäviin kiinnostuksensa mu-
kaan. 

Toimin myös toistaiseksi lippu-
kuntalehti Karhunkierroksen 
päätoimittajana. Jos oot kiin-
nostunut Kavan somen tai net-
tisivujen tekemisestä, ole mu-
hun yhteydessä! Apukäsille ja 
uusille osaajille (samoajat->) on 
tilaa varsinkin sosiaalisen me-
dian parissa. Uudet tekijät ote-
taan ilolla vastaan oppimaan ja 
kokeilemaan.

Tekstit ja Kuvat: Sara Touhonen, Olli Hurme, Kariitta Korpela, Henna Simonen, Senja Rapila, Iida Rantanen



1. Microsoft Teams

Plussat:
- Viittaus
- Reagointi (videoon ja chat)
- Breakout roomit
- Chat
- Näytönjako
- Chat-viestien kääntäminen 
   kielille
- Sovellus kehittyy jatkuvasti
- Kokouksen saa suoraan
   kalenteriin
- Tekstitykset englanniksi
- Tallennemahdollisuus
- Taustatehosteet

Miinukset: 
- Yhteydet eivät aina pelitä 
   (varsinkin jos monella on 
    kamera päällä)
- Vain organisaatiokäyttöön

Mihin soveltuu:  
Koulu, työ ja kokoukset

Max. määrä osallistujia: 300

Tarviiko luoda tunnukset:  
Web käyttöön ei, sovellukseen 
kyllä

Muita huomioita:  
Todella paljon ominaisuuksia

Arvosana: 4,5/5

Testissä

Videopuhelusovellukset ja -palvelut
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Raati arvosteli 9 erilaista sovellusta ja palvelua, joilla voi puhua videopu-
helua toisten kanssa. Lopuksi valittiin parhaimmat ja huonoimmat 
erikseen opetus- ja koulutuskäyttöön, sekä vapaa-ajalle. 

2. Zoom

Plussat:
- Viittaus
- Reagointi (videoon ja
   chat)
- Breakout roomit
- Chat
- Näytönjako
- Kokouksen saa suoraan
   kalenteriin
- Tallennemahdollisuus
- Taustatehosteet
- Nimimerkki oman nimen sijaan
- Host pystyy laittamaan odotus
   tilaan
- Driving mode

Miinukset: 
- Reagointi ei niin näkyvä
- Maksamalla saa aikarajan pois

Mihin soveltuu: Koulu, työ, 
kokoukset ja vapaa-aika

Max. määrä osallistujia: 300 
(40 minuuttia ilmaisversiolla jos 
on  
4 tai enemmän samaan aikaan)

Tarviiko luoda tunnukset: Kyllä, 
monia kirjautumisvaihtoehtoja

Muita huomioita:
Web-kameran zoomaus muita  
vertailtavia suurempi

Arvosana: 3/5

3. Google meet

Plussat:
- Chat
- Näytönjako
- Tekstityksen saa englanniksi 
espanjaksi, portugaliksi, saksaksi 
ja ranskaksi
- Kokouksen saa suoraan
   kalenteriin
- Kellonaika näkyy videopuhelus-
sa
- Jamboard (mut omaan ikku-
naan)

Miinukset: 
- Videon alkaessa selain ehdottaa 
pelkkää äänen ja kuvan estä-
mistä, joten sitä aina vahingossa 
painaa vaistomaisesti
- Hoastin pitää päästää sisään
- Puhelusta lähteminen voi käydä 
vahingossa, koska punaisen luu-
rin kuva on huonossa paikassa
- Kuvanlaatu huono
- Taustahäly kuuluu

Mihin soveltuu: Vapaa-aika, kevy-
et ja nopeat kokoustamiset

Max. määrä osallistujia: 100

Tarviiko luoda tunnukset: Goo-
gle-tunnuksilla käyttäminen 
onnistuu, eli kyllä pitää

Muita huomioita: Oma kuva ”pi-
tää”/voi kiinnittää ruutuun, jotta 
se ei lähde pois näkyvistä

Arvosana: 3/5

4. Facebook messenger

Plussat: 
- Chat
- Näytönjako
- Gifit
- Kuvan ottaminen onnistuu
- Live-tilan käyttö
- Kyselyiden teko
- Facebook videoiden yhdessä 
katselu
- KEYBOARD SHORTCUTS

Miinukset:
- Ei kysy alussa kuvan ja äänen 
päälläolosta vaan laittaa ne suo-
raan päällä
- Anonyymi vierailija ei nää hoas-
tin jakamia watch togetereita
- Anonyymi vierailija ei pääse 
chattiin suoraan (voi olla myös 
plussa)
- Ei toimi safarissa kunnolla
- Chorme selain ainoa jolla toimii 
moitteettomasti

Mihin soveltuu: Vapaa-aika, yh-
dessä tekeminen

Max. määrä osallistujia: 50

Tarviiko luoda tunnukset: Ei tar-
vii tunnuksia (mutta silloin rajaa 
ominaisuuksia pois)

Muita huomioita: -

Arvosana: 4/5



Raadin mielestä paras opetus- ja kokouskäyttöön: Teams

Raadin mielestä paras vapaa-ajalle: Discord

Raadin mielestä eniten parannettavaa opetus- ja kokouskäyttöön: Google Meet

Raadin mielestä eniten parannettavaa vapaa-ajalle: Snapchat

Testin tekivät: Senna Nuotio, Jenna Juuti ja Lucas Lumberg

7. Discord

Plussat: 
- Anonyymius
- Serverit (löytyy julkisia ja suljet-
   tuja)
- Viesteihin reagointi
- Näytönjakaminen
- Yhteisöt 
- Pop up- ikkuna
- Yhdessä katsominen (esim. vi-
   deoiden)
- Yhteisöpalvelin - ryhmät säilyy
   sovelluksessa eivätkä katoa yms.

5. Snapchat

Plussat: 
- Perus jutteluun sopiva
- Saa myös pelkän äänipuhelun
- Naamafi ltterit
- Monikäyttöinen sovellus vies-
   tittelyyn ja sosiaalisen median
   seurantaan

Miinukset: 
- Ei voi käyttää sovellusta taustalla
- Toimii vaan puhelimessa

Mihin soveltuu: Vapaa-aika

Max. määrä osallistujia: 
16 videopuhelussa/ 32 äänipuhe-
lussa

Tarviiko luoda tunnukset: Kyllä

Muita huomioita: Filtterit vievät 
paljon huomiota 

Arvosana: 2/5

8. Signal

Plussat: 
- Chat toimii samaan
   aikaan (pop-up ikkuna)
- Tarrat
- Kamera aukeaa vaikka on 
   videopuhelussa
- Käytetään muutenkin viestittelyyn
- Nopeasti saatavilla
- Hyvä tietoturva

Miinukset: 
- Toimii vaan puhelimessa
- Pieni osallistujamäärä

Mihin soveltuu: Vapaa-aika 

Max. määrä osallistujia: 8

Tarviiko luoda tunnukset: Kyllä, 
käyttäjän saa luotua puhelinnume-
rolla

Muita huomioita: Hyvä perus jut-
teluun, sitten kun signaliin tulee 
enemmän ihmisiä niin sen käyttö 
helpottuu

Arvosana: 3-/5

6. Houseparty

Plussat:
- Chat
- Näytönjako
- Reaktiot
- Voi yhdistää snapchattiin niin
   että saa oman bitmojin kuvak-
   keeksi
- Taustatehosteet
- Facebook kaverit voi lisätä suo-
   raan
- Voi pelata valmiita pelejä
- Videopuheluhuoneen saa luk-
   koon ja auki, jolloin sinne voi liit-
   tyä muut, mutta lukittuna ei voi

Miinukset: 
- Ei toimi safarissa
- Vaatii hieman opettelua sovel-
luksena
- Pieni osallistujamäärä

Mihin soveltuu: Vapaa-aika, yh-
dessä tekeminen

Max. määrä osallistujia: 8

Tarviiko luoda tunnukset: Kyllä

Muita huomioita: -

Arvosana: 3,5/5

9. Whatsapp

Plussat: 
- Nopea
- Wappia käytetään muutenkin
   veistittelyyn
- Nopeasti saatavilla
- Chat toimii samaan aikaan
   (pop-up ikkuna)

Miinukset:
- Tietoturva
- Nettiyhteyksen muutokset
   vaikuttavat nopeasti
- Web puheluun tarvii yhteyden
   kännykkään
- Pieni osallistujamäärä

Mihin soveltuu: Vapaa-aika 

Max. määrä osallistujia: 8

Tarviiko luoda tunnukset: Kyllä, 
käyttäjän saa luotua puhelinnu-
merolla

Muita huomioita: -

Arvosana: 3/5

Miinukset: Vaatii hieman opette-
lua sovelluksena

Mihin soveltuu: Pelaaminen, 
faniryhmät, Vapaa-aika, yhdessä 
tekeminen

Max. määrä osallistujia: 25

Tarviiko luoda tunnukset: Kyllä

Muita huomioita: -  

Arvosana: 4,5/5
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Johtajahaastattelu

“Mitä hullummat ilmat ja ideat, sitä 
parempi retki on!” 

-Jani Korpela
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Nuuksiota lukuun ottamatta Es-
poon lähimaastossa näkee har-
voin retkeilijöitä, varsinkaan 
kovilla pakkasilla. Janin retki-
kunta kuitenkin lähti rohkeas-
ti retkeilemään Espoon jäälle.  
 
Janin kertoo retken lähteneen ha-
lusta viedä lapsia sekä nuoria ulos 
ja halusta päästä itsekkin ulos.
 

“Retki sujui paremmin, kuin oli-
si voinut odottaa”, Jani kertoo. 
Kuiva pakkanen oli otollinen sää 
retkelle. Jään paksuus tarkistet-
tiin poraamalla ja telttojen pys-
tytys kesti tavallista kauemmin, 
koska kiilat piti porata kiinni jää-
hän. Lopuksi juotiin kaakaota.  
 

Talviretkeilyyn pitää kunnolla 
valmistautua ja kaikki vie paljon 
enemmän aikaa. “Ei voi lähteä 
ilman kunnon suunnitelmaa!” 
Vaatetus on erittäin tärkeää, var-
sinkin kerrospukeutuminen. Pue 
päälle mielellään viisi kerros-
ta. Sukat kannattaa vaihtaa tel-
tassa ja villasukat ovat erittäin 
tärkeitä, ei mitään tekokuitua. 
 
“Suunnittele aktiviteetit niin, että 
hanskat voi pitää kädessä.” Tutut 
kamat, ei kannata alkaa testaile-
maan mitään uusia välineitä. Ruo-
anlaitto kestää kauan ja harva asia 
syttyy. Pienten paleltumista pitää 
erityisesti varoa. Meilläkin nuorin 
laitettiin teltassa heti makuupus-
sin sisään. Pitää olla koko ajan liik-
keessä ja voi ottaa vähän pois ker-
roksia, jos tulee kuuma. “Tarkasti 
pitää suunnitella”, Jani toteaa. 
”Mitä hullummat ilmat ja ideat, 
sitä parempi retki on!” Jani kertoo. 

Omasta lähiympäristöstään kun 
etsii voi saada täysin uuden koke-
muksen, jotain aivan uutta perus 
kansallispuistojen tms. sijasta. 
“Ei ollut ruuhkaa toisin, kuin 
Nuuksiossa.”
 
Parhaita retkipaikkoja tässä lähel-
lä ovat mm. Espoon, Helsingin ja 
Sipoon saaristot. Ylipäätään kaikki 
luonnonsuojelualueet/kansallis-
puistot. Turvallisia reittejä pitkin 
voi myös luistella! Aamulla ja illalla 
on paras aika, kun ei ole yhtä pal-
jon ruuhkaa.

 
“Minulle retkeily merkitsee 

elämyksiä lapsille, perheen 
kanssa yhdessäoloa, stressin 
lievitystä, uusia kokemuksia, 

itsensä haastoa ja kavereiden 
kanssa olemista ja jos jäät sal-
lii, niin ensi vuonna kaikki ovat 

tervetulleita uudelle retkelle!”

Teksti: Nelly Häkkinen, Kuvat: Jani Korpela



Johtajahaastattelu
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“Lippukunnanjohtaja vastaa 
yhdistyksen toiminnasta.” 

-Sara Touhonen

Lippukunnanjohtaja toimii Kar-
hunvartijat ry yhdistyksen pu-
heenjohtajana. Se tarkoittaa sitä, 
että lippukunnanjohtaja vastaa 
yhdistyksen toiminnasta ja joh-
taa lippukunnan hallitusta. Muita 
vastuualueita ovat muun muas-
sa sidosryhmien, eli  tärkeiden 
kumppaneiden, kuten Espoon-
lahden lippukuntien sekä seu-
rakunnan, kanssa yhteydenpito. 
 
Lippukunnanjohtaja kutsuu halli-
tuksen koolle kerran kuussa. En-
nen kokousta lippukunnanjohtaja 
tekee kokoukselle erityislistan ja 
johtaa puhetta kokouksessa. Hän 
myös pitää huolta kokousten välis-
sä siitä, että sovittuja asioita ediste-
tään ja että niistä kerrotaan lippu-
kunnan johtajistolle sekä jäsenille.  
“Lippukunnanjohtaja myös tu-
kee hallituksen jäseniä heidän 
pesteissää toimimisessa ja pi-
tää yleisesti huolta siitä, että lip-
pukunnan toiminta on partion 
tapojen mukaista”, Sara toteaa. 
 
“Käytän lippukunnanjohtajan 
tehtäviin viikossa aikaa noin 1-2 
tuntia.” 

Esimerkiksi hallituksen kokouk-
sen lähestyessä aikaa kuluu val-
mistautumiseen sekä itse kokouk-
seen, joten aikaa menee yleensä 
yli kaksi tuntia, mutta toisinaan 
aikaa menee paljon vähemmän.  
“Pyrin kuitenkin olemaan aina 
valmiina auttamaan ja työstä-
mään asioita erityisesti hallituk-
sen jäsenten kanssa”, Sara kertoo. 

Lippukunnanjohtajan pestis-
sä hän pitää eniten siitä, että 
on mahdollisuus olla vaikut-
tamassa siihen, mihin lippu-
kunnan toiminta kehittyy.  
“Koen tärkeäksi ja yhdeksi tehtä-
vän parhaaksi puoleksi sen, että 
saan olla osaltani mahdollista-
massa parasta harrastusta  niin 
lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.” 
 
Sara tykkää myös hallitustyös-
kentelystä ja  siitä, että hyvää 
porukkaa johtamalla saa aikaan 
hienoja asioita. Lisäksi pestissä 
oppii paljon yhdistystoiminnasta, 
minkä hän kokee hyödyllisenä.  
 
Välillä vastaan tulee haasteita, joi-
hin lippukunnanjohtajan tulee 
tarttua. Haasteet tulee ratkaista, 
koska on loppujen lopuksi vas-
tuussa lippukunnan toiminnasta.  
Vaikka nämä tilanteet ei-
vät ole mukavimpia, ovat ne-
kin osaltaan opettaneet paljon. 
 
Suurimman tuen lippukunnan 
johtamiseen Sara saa lippukun-
nan hallitukselta, jonka kanssa 
työskentelee kiinteästi yhdessä. 
“Se on porukka viisaita ja 
ymmärtäviä ihmisiä, jotka 
ovat valmiita tukemaan toi-
nen toisiaan”, Sara kertoo. 
Lisäksi lippukunnassa toimii jouk-
ko muita johtajia, kuten entisiä 
lippukunnanjohtajia sekä muuten 

kokeneita partiolaisia, joiden puo-
leen  voi kääntyä. 
Myös Espoonlahden lippukuntien 
muut lippukunnanjohtajat 
tukevat toisiaan. “Ei siis mis-
sään nimessä tarvitse olla yksin!” 
 
Saran mukaan uuden lip-
pukunnanjohtajan kannat-
taa olla rohkea ja utelias.  
“Alussa moni asia on uusi ja het-
ki menee ennen, kuin hommat 
selvenee ja täten helpottuu.”  
Aina saa kuitenkin kysyä apua 
ja edellinen lippukunnanjohtaja 
auttaa mielellään. Sara kannustaa 
myös rohkeasti miettimään, mitkä 
asiat ovat sellaisia, joihin itse haluaa 
vaikuttaa ja mitä ehkä kehittää.  
“Kun tiedät omat tavoitteesi, 
kulje niitä kohti yhdessä halli-
tuksen ja lippukunnan kanssa.” 
 
“Me tehdään yhdessä Karhun-
vartijoista paras paikka harras-
taa! kiitos siitä, kun olet osa tätä 
joukkoa! Aurinkoista kevättä ja 
toivottavasti taas nähdään pian 
isommalla porukalla! Siihen asti 
pidetään huolta toinen toisistam-
me, niin johtajakavereista, kuin 
omista pienryhmäkavereista!”

Teksti: Nelly Häkkinen, Kuva: Sara Touhonen
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Ajatuksia partiosta

Partiolupaus sopii nyt kaikille

Suomen Partiolaisten jäsenko-
kous vahvisti viime marraskuus-
sa uuden peruskirjan. Samalla 
muuttui myös partiolupaus. Kar-
hunvartijoissa uudet partiolaiset 
ja ikäkaudesta toiseen siirtyneet 
saivat marras-joulukuussa antaa 
lupauksensa uudessa muodossa 
ensimmäisten suomalaisten par-
tiolaisten joukossa.

Partiolupaus annetaan jokaisessa 
ikäkaudessa: ensimmäisen kerran 
sudenpentuna ja viimeisen kerran 
vaeltajaksi siirryttäessä. Partiolu-
pauksen antamalla lapset ja nuo-
ret sitoutuvat partion arvoihin. 
Partioihanteet, joihin lupauksessa 
sitoudutaan, ovat partioliikkeen 
arvojen perusta. Partiolupauksen 
sanamuoto on kaikille yhteinen 
riippumatta siitä, missä päin Suo-
mea lippukunta toimii.

”Lupaan parhaani mukaan elää 
maani ja maailman parhaaksi, 

kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa 
<ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

Uudessa lupauksessa on käytän-
nössä samat elementit kuin aiem-
min käytössä olleessa lupauk-
sessa, Suurin ero on siinä, että 
maininta Jumalasta on korvattu 
sanalla katsomus. Katsomus-kä-
sitteellä tarkoitetaan partiossa 
yksilön uskonnollista tai ei-uskon-
nollista maailmankatsomusta. 
Partiolupauksessa partiolainen 
lupaa kasvaa katsomuksessaan, 
mikä voi siis tarkoittaa kasvamista 
esimerkiksi kristittynä, muslimina 
tai ei-uskonnollisessa katsomuk-
sessa. 

Syy muutokseen on yksinkertai-
nen: partio kuuluu kaikille. Lu-
pausta muuttamalla on pyritty 
helpottamaan sellaisten uusien 
jäsenten liittymistä partioon, joil-
le partiolupaus on aiemmin ollut 
esteenä toiminnan aloittamiselle 

sekä niille, jotka eivät ole aiem-
min voineet sitoutua partiolupa-
ukseen, mutta ovat kuitenkin jou-
tuneet sen antamaan. Lupauksen 
voi jatkossa myös antaa ruotsiksi 
tai englanniksi.

Partion peruskirjan ja partiolupa-
uksen uudistuksessa kuultiin laa-
jasti partiolaisten ääntä. Prosessi 
kesti kaksi vuotta ja sen aikana 
partiolaiset pystyivät osallistu-
maan lupauksen ja peruskirjan 
muotoilujen työstöön erilaisten 
työpajojen ja kyselyjen kaut-
ta. Lisäksi tietoa kerättiin muun 
muassa asiantuntijakuulemisten 
kautta. Partion peruskirjan ja lu-
pauksen ovat hyväksyneet myös 
molemmat partion maailmanjär-
jestöt. Näin on varmistettu, että 
kansainvälisen partioliikkeen ar-
vopohja ja toimintaperiaatteet 
näkyvät myös suomalaisessa par-
tiossa.

Vaikka partiolupauksesta on nyt 
poistettu sana Jumala, jatkuu 
Suomen Partiolaisten yhteistyö 
Suomen evankelisluterilaisen kir-
kon kanssa. Karhunvartijoiden 
taustayhteisönä toimii Espoon-
lahden seurakunta. Seurakunta 

maksaa osan lippukunnan koloti-
lan vuokrasta ja tukee lippukun-
nan toimintaa vuosittaisella rahal-
lisella avustuksella. 

Lippukunnan pienryhmät osal-
listuvat puolestaan vuosittain yh-
dessä viikkokokouksessaan Yh-
teisvastuukeräykseen ja kuuden 
vuoden välein lippukunnan joh-
tajisto käy nostamassa lipun sal-
koon sekä auttamassa kolehdin 
keräämisessä itsenäisyyspäivän 
jumalanpalveluksessa. Muulla ta-
valla seurakunta ei lippukunnan 
toiminnassa näy, eikä Yhteisvas-
tuukeräykseen osallistuminen ole 
partiolaisillekaan pakollista. 

Partion aloittamisen esteitä on 
pyritty purkamaan monin erin ta-
voin, jotta mukaan voi tulla kuka 
tahansa. Esimerkiksi jäsenmak-
susta on ollut mahdollista hakea 
vapautusta jo pitkään ja lippu-
kunnalla on lainavarusteita, jotta 
retkelle osallistuminen on mah-
dollista kaikille. Partiolupauksen 
muuttaminen on vain osa tätä jat-
kumoa.

Teksti: Pihla Pitkänen
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Rauhoittumishetki

Tämä päivä päihitti sata-nolla kaikki kuluneen vuoden poikkeus-
päivät. Tänään en ollut Zoomissa, Teamsissa tai Google Meetissä. 
Sen sijaan lähdin partioryhmäni kanssa retkelle eräälle lähiseu-
dun lintualueelle. Johtaja näytti lintukirjasta erilaisia sorsia, sotkia 
ja tiiroja, joita jokainen sai vuorollaan katsella kiikareilla. Johtaja 
kertoi, että osa linnuista oli juuri palannut kotiinsa kaukaa eteläs-
tä. Ne olivat lentäneet pitkän matkan meren yli, mutta silti niitä 
ei näyttänyt väsyttävän. Olen varma, että tämä johtui siitä, että 
lintuja oli niin paljon. Yhdessä oli varmasti ollut kivempaa lentää 
kotiin.

Poikkeuksellinen hetki

Kuva ja teksti: Lotta Salmi

Tarkkailin pientä lintuparvea kiikarin linssien läpi, mutta hetkek-
si irrotin katseeni kapean linssin välittämästä kuvasta. Yhtäkkiä 
lintuja olikin valtavasti enemmän. Lintujen ilonkiljahdukset täyt-
tivät keväisen ilman. Taisi joukossa olla muutama meidänkin rie-
muisa huudahdus, sekä kenties myös johtajan.

Kun katsoin ympärilleni, näin vierelläni tuttuja, iloisia kasvoja – 
aivan kuin ennen vanhaan! Kun katsoin ylöspäin, näin sinisen tai-
vaan, sellaisen, jota maalipurkkeja myyvät liikkeet mainostavat 
kuvastojensa etusivuilla. Pieni lintuparvi kiihdytti kohti vaaleita 
kumpupilviä, vapautta ja onnea säteillen. Kun katsoin eteenpäin, 
näin itseni kimmeltävänä hopeaisena veden kuvajaisena. Hetken 
minäkin tunsin oloni kevyeksi. 

Ja juuri silloin olin vakuuttunut siitä, että tuo poikkeuksellinen 
hetki kantaa minua myös tulevien poikkeuspäivien läpi. Ilmavilla, 
kevyillä ja riemukkailla siivillään.
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Pikkulinnut lauloivat

Auta lintuja ja lähetä juorusi sähköpostiin 

lehti@karhunvartijat.net 

Tee se 1.7.2021 mennessä, 
jotta juorusi kerkeää seuraavaan lehteen!

Partio Laiffi n tekijät: Nelly Häkkinen, Ella-Alisa Vesala

Tulevat tapahtumat

Kajo 2022 on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas suurlei-
ri eli Finnjamboree, joka kerää tuhansia partiolaisia Evon metsiin 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Poikkeuksellisten partiokesien 
jälkeen on aivan mahtavaa päästä taas keskelle leirielämää, par-
tioystäviä ja unohtumattomia yhteisiä elämyksiä. Kajon telttakau-
punki kohoaa leirialueelle lähelle Hämeenlinnaan 15.–23.7.2022.

Johtajaikäinen!
Haluatko olla mukana toteuttamassa ikimuistoista partioleiriä 15 

000 osallistujalle? Tule mukaan vapaaehtoiseksi!

Avoimia Kajo-pestejä löytyy Kajon nettisivuilta 
www.kajo2022.fi /pestit

Mene ja löydä omasi, jos et sitä vielä ole löytänyt. Koronakin loppuu ai-
kanaan. Silloin on mahtavaa, että horisontissa jo kajastaa perinteikäs ja 
samalla moderni suurleiri. Pidä huoli, että olet siinä mukana!

Väiskiä ei valitettavasti järjestetä kesällä 2021

Espoon Partiotuki ry:n hallitus on yhdessä leirinjohtajien kanssa päät-
tänyt perua Väiskin kesältä 2021 vallitsevan tautitilanteen aiheuttaman 
epävarmuuden takia. Leiri perutaan eikä sitä siirretä myöhempään 
ajankohtaan. Ilmoittautumista ei tarvitse perua erikseen. Leirimaksua 
ei ehditty laskuttamaan eikä sitä näin ollen laskuteta ilmoittautuneilta.

Tulevat tapahtumat
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