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Banaanikilpailu

Tunnistatko kaikki lehden
takakannessa olevat viime syksyn
tapahtumat? Vastaa esimerkiksi
1=Punkku 2=Karhuiltama jne.
Laita vastauksesi juoruboksiin
tai sähköpostiin 1.4 mennessä.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto! Lisäksi tarjolla on
mainetta ja kunniaa.



Pääkirjoitus

varman päälle ja kohdellaan toisia niin
kuin haluaisimme itseämmekin kohdeltavan. Muutama ystävällinen sana parantaa jo kummasti partiotutun mieltä.
Kysytään siltä väsyneeltä johtajalta että
hei, tarviitko apua, jutellaan sille ujolle tarpojalle, lohdutetaan koti-ikävää
potevaa seikkailijaa ja etsitään leirillä
sudarin kadonneet lenkkitossut. Tällöin
voimme ylpeinä sanoa että ei, partiossa
ketään ei kiusata, kaikki ovat toisilleen
kavereita.
Superisti energiaa ja kavereita uuteen
partiovuoteen!

Ole Valmis, Ole Kaveri!

Pääkaupunkiseudun partiolaisten
teemana oli tänä vuonna Ole Valmis,
Ole Kaveri. Monet viihtyvätkin partiossa
juuri mielettömän hyvien kavereiden
takia, ja niitähän löytyy näin upeasta
harrastuksesta! Partiolaisen ihanteita on
rakentaa ystävyyttä yli rajojen ja kunnioittaa toisia. Sellaisia kurjia asioita,
kuten kiusaamista, partiossa ei siis ole.
Vai onko?
Uskon että me kaikki, ikävä kyllä,
olemme joutuneet jonkinmoiseen
kiusaamistilanteeseen elämämme varrella. Vastaavanlaiset tilanteet pitäisi
pystyä välttämään olemalla jokaiselle
kaveri, niin kuin teemavuosikin meille
opetti.

Lotta Salmi , päätoimittaja
PS: Jäitkö jostakin tämän vuoden superpartiotapahtumasta paitsi? Ei hätää!
Mukaan kuluneen vuoden fiiliksiin pääset lukemalla tapahtumajuttuja tästä ja
edellisestä Karhunkierroksesta!

Otetaan me kaikki Karhunvartijat siis



Melskettä syys-erätaidolla
24-26.10.2014

Karhunvartijat suuntasivat lippukuntaretkelle syksyiselle Kirkkonummen
Korsolammelle. Retkellä oli hieman reilut
20 reipasta kavalaista pitämässä hauskaa
ja tutustumassa erätaitojen saloihin.
Perjantaina saavuttuamme retkipaikalle
pystytimme teltan ja valmistelimme
itsemme ensimmäistä yötä varten mm.
tekemällä polttopuita. Iltanuotiolla
syötiin karjalanpiirakoita munavoilla ja
paistettiin tikkupullaa. Yöllä kaikki pääsivät harjoittamaan kipinämikkofilosofiaa puolentunnin vuoroillaan.
Lauantaiaamun sarastettua nousimme
ja söimme maittavan puuroaamiaisen.
Toisten syödessä ”isot pojat” kävivät
viemässä aamupäivän rogainingin rastit
maastoon. Rogainingin tarkoituksena
oli kiertää ryhmissä mahdollisimman
monta rastia ja suorittaa niillä olevia tehtäviä esim. luonnon tuntemus, A-pukki,
hämähäkinverkko, johtajien tunnistus,
sienten tunnistus sekä laavakentän
ylitys. Jokaisen tehtävän suorittamisesta
sai karkkia palkinnoksi.
Lounaaksi ryhmät kokkasivat itse perunamuusia ja jauhelihapihvejä. Maittavan
lounaan jälkeen suuntasimme koko
konkkaronkka purolle rakentamaan
patoja vanhojen aikojen kunniaksi. Tytöt
vastaan pojat meiningillä rakensimme
kaksi hienoa patoa, joilla saimme ”miltei”
puron seisahtumaan...
Patoilujen jälkeen suuntasimme kallioille



tutkimaan luolia. Korsolammen kallioilla on hieno luola, josta on erinomaiset
näkymät ruskaiseen metsään.
Illalla teimme lisää polttopuita ja viihdytimme toisiamme iltanuotiolla lihapiirakoita syöden ja lettuja paistaen.
Sunnuntaina nukuimme hiukan pidempään ja söimme maittavan aamiaisen.
Vatsat täynnä pakkasimme tavarat ja
viihdytimme toisiamme nuotiolla mm.
leikkimällä rikkinäistä puhelinta. Kuten
kaikki tapahtumat, oli syys-erätaidonkin
aika loppua, joten ei muuta kuin ”kamat
kantoon ja kanto selkään” ja kohti parkkipaikkaa.
Kiitos kaikille retkestä ja nähdään
Kiljavalla!

Teksti ja Kuva: Niko Rantanen

Kylpytakeilla Helsingin keskustassa?
4.11.2014 - Hiipivä haamu
Lähdimme Karhunkierroksen toimituksen (minä, Lotta ja Jenna) voimin
kisaamaan partiotaitokilpailuun Hiipivään haamuun. Hiippari on salapoliisikilpailu, joka järjestetään joka vuosi
marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina.
Sinne ovat tervetulleet kaikki seikkailijoista keloihin. Tämän vuoden teemana
oli Suomenlahti.

ja juuri. Saarella oli kaksi rastia; kuvan
otto ja lisää selvittelyä. Kuten suurin osa
varmasti tietää, niin hiipparissa ei ole
perinteisiä partiotaitokilpailu rasteja,
vaan jokaisella rastilla on vihjeitä joiden
avulla tulee selvittää kilpailun juoni.
Saaren jälkeen lähdimme kohti tutkimuslaiva Arandaa. Arandalla meille
kerrottiin Arandan toiminnasta, normaalin rastin lisäksi. Aranda tutkii Itämeren
saastuneisuutta eri paikoissa. Saastunein
kohta on Pietarin edusta, Suomenlahti.
Arandan jälkeen kävimme vielä yhdellä
rastilla, jonka jälkeen huomasimmekin
että alkaa olla nälkä. 15.30 istuimme Forumin mäkkärissä ja selvittelimme, missä
on maali ja viimeinen rastimme.

Kilpailu alkoi 8.15 Eerikinkadun leffateatterista, jossa meille annettiin
kilpailun lehti Päivänpamaus ja samalla
katsoimme alkuvideon. Pukeutumisteemana oli merenkävijät ja me olimme
pukeutuneet loistoristeilijän matkustajiksi. Saimme alussa jo selvitettyä lähes
kaikki rastit ja kiireen vilkkaan lähdimme
kohti katajannokkaa. Sää oli kilpailussa
niin sanottu ”koiranilma”, eli hyvin kova
tuuli ja rankka sade. Pääsimme kuin
pääsimmekin rastille ja iloksemme
huomasimme Nipen rastimiehenä
paistamassa ja tarjoilemassa makkaroita.
Makkaran voimin jatkoimme matkaa
kohti seuraavaa rastia. Tyytyväisyyden
tunne vaihtui hetken kuluttua kuitenkin
suruksi kun huomasimme Lotan sateenvarjon hajoavan kovan tuulen seurauksena. Hiljainen hetki ja matka voi jatkua.
10.35 olimme matkalla Harakan lauttaan.
Meidän oli tarkoitus olla siellä 10.45,
mutta olimme ajautuneet pari pysäkkiä liian kauas. Seuraavaan ratikkaan
oli vielä aikaa eli aika pistää juoksuksi.
10.43 saavuimme paikalle juuri kun
lautta oli lähtemässä, ehdimme juuri

16.27 saavuimme maaliin, vain 3 minuuttia ennen kuin piti. Saimme käytyä
kaiken kaikkiaan kaikki rastit, lukuun
ottamatta kahta piilorastia. Emme
myöskään joutuneet soittamaan vihjepuhelimeen joka oli jo iso saavutus!
Maalissa meillä oli 90 minuuttia aikaa
selostaa kilpailun juoni ja vastata kysymyksiin, jotka liittyvät alkuvideoon ja
rasteihin. Olimme tajunneet kilpailun
juonen hyvin ja saimme vastattua lähes
kaikkiin kysymyksiin ,ennen kuin aika
loppui. Kilpailu sujui kaiken kaikkiaan
hyvin ja päivän saldoksi tuli ainakin rikkinäinen sateenvarjo, kolme rikkinäistä
pontsoa, kolme hyvin märkää kylpytakkia ja kolme hyvin iloista samoajaa, jotka
näkee myös ensi vuonna kisassa!
Teksti:Senna Nuotio



Ryhmäesittelyssä:

Team Absolut - aktiivista menoa?
Terve! Olemme Karhunvartijoiden samoajia ja ryhmämme nimi on Team Absolut.
Kokoustamme torstai-iltaisin kahdeksasta yhdeksään, joskus aloitamme jo vähän
aiemmin. Ryhmämme on hyvin sekava ja
todella äänekäs, mutta kokouksissamme
pidetään aina hauskaa. Pakoilemme kaikenlaista työtä, mutta meidät nakitetaan
silti tekemään kaikkea, koska olemme
lippukuntamme ainoa samoajaryhmä ja
Nippe johtaa meitä.
Meitä on noin 25 jäsentä, mutta kokouksissamme on joka kerta noin 10 paikalla.
Lehdentekokokoukseen osallistuneet
esittelivät itsensä.

Emppu on kovaääninen, vauhdikas ja
iloinen. Juppihippipunkkari myös!

Ryhmän jäsenet:

Lotta on tunnollinen, rauhallinen ja idearikas. Hän johtaa sudenpenturyhmää ja
on lippukuntalehden päätoimittaja.

Albert osaa tehdä kaikkea, soittaa hyvin
kitaraa eikä eksy metsässä koskaan. Hän
aloitti partion vuonna 2007, on Metsot
–ryhmän johtaja ja Espoon punasen
2014 ratamestari.

Iida on rauhaisa, vastuullinen ja musikaalinen. Hän on harrastanut partiota kahdeksan vuotta ja pitää ruoanlaitosta.
Jenna on leikkisä ja rento. Hän johtaa
Päivänsäteet-seikkailijaryhmää yhdessä
Empun kanssa.
Katrin on pirteä, hauska ja mukava.
Hän on harrastanut partiota kahdeksan vuotta, yksi kalustonhoitajista ja
kaksikielinen.

Olli on hauska ja aivan loistava
putkenkaadossa. Hän aloitti partion
vuonna 2005 ja on absolutisti.

Ella on nauravainen ja reipas. Hän on
ryhmämme ”ensimmäinen Ella”, ja hän
johtaa tarpojaryhmä Timantteja. Juppihippipunkkari!

Senna on kärsivällinen, rauhallinen ja
sangen nero. Hän toimii lippukuntalehden taittajana ja vetää sudenpenturyhmää.

Ella (H) Tämä Ella on positiivinen, iloinen
ja osaa heittäytyä kaikkeen. Hän on uusi
kavalainen Mekästä, ja harrastanut partiota seitsemän vuotta.

Thomas on reipas partiolainen, joka pitää
aivastelua miellyttävänä.

Elmeri on tietokoneilija, ja hän laulaa
hyvin Jenni Vartiaista.



+Nippe, joka johtaa meitä. Hän on aina
kaikessa mukana (paitsi kokouksessa,
jossa teimme tätä juttua) sekä ottaa
jokaisen huomioon. Hyvin mukava
johtaja!

Ryhmämme on hyvin aktiivinen ja osallistuu monenlaisiin tapahtumiin. Lähiaikoina olemme käyneet viikon kestävällä erämaavaelluksella, kisoissa, retkillä..
Parasta partiossa ovat mielestämme
monet asiat: saunominen, syöminen,
kokoukset, retket, leirit, kekkerit… Mutta
ennen kaikkea syömme paljon suklaata
ja olemme mahtavia SingStar –laulajia!

Koonnut: Lotta Salmi



Legendaariset lausahdukset Väiskillä
Espoon lippukuntien järjestämä Väiskipartioleiri kokosi yhteen yli 2000 partiolaista ja lähes sata Kavalaista Tammisaaren Skutvikeniin. Aurinkoisella
kesäleirillä nähtiin ja kuultiin kaikenlasta.
Karhunkierroksen toimitus kokosi toistelluimmat ja yllättävimmät sanaparret
yhteen. Näistä lausahduksista ja kuvista
voimme päätellä, miltä Väiski näytti,
kuulosti ja tuntui:

”Mun vatsa on kipeä.”
”Mä olin jo unohtanut millaista tää leiriruoka
on…”

”Oho nää perunathan on kypsiä!”
”Meidän taloon pääsi lintu, joka lensi
suoraa päätä mun Ipodia päin…”
”Voi vitsi! Pekonimegasämpylä! Nyt mä



en meinaa pysyä enää housuissani!”
”Olisit käynyt Specsaversilla.”
”Ton naapurisavun kanssa meillä on
vielä kylmä sota käynnissä…”
”Ui toi sakarateltta purettiin sissareita
varten.”
”Äiti ostaa mulle pleikkapelin kun mä olin täällä
neljä yötä.”

”Haluuksä mustikoita?”
”Mä inhoan näitä kanervia.”
”Mä inhoan näitä varpuja.”
”Mä inhoan näitä mustikoita.”
“Ui juma kun tää painaa niin paljon.”
”Kuka heitti ton tonne murkkupesään?

”Oiii touhotin!”

” KaVa KaPo ruokajonoon
kaksi minuuttia sitten!!!”

”Mä laitoin ihan varmasti ne
sukat pyykkipussiin, mutta
nyt ne ei enää ole siellä!”
”#boschlife”

“No itse asiassa..”

”Voidaanks me käydä kiskalla?”
ihan
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ä
t
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n
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ok?”

”Milloin

“Haikilla oli leirin parhaat ruuat.”
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stään u
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”Paras sylkijä saa palkinnon!”

l
“Voi vitsi tää
pöllyää..”

”Sun teltta k

aatuu tänä y
önä!”
”Mun jalat on
ihan
“Kattokaa miten pitkä banaani!” mustikas
sa!”

N
”Apua ampiainen!

”Mä en kestä kun täällä
johtajakahvilassa on näin hyvää ruokaa!”

yt mä kuolen!”

”Ja voittaja on… Punkku

tynnyri!”

“Joku kuorsaa suu
auki.”

”Apuaa, iik, ou my
god, SUDARIT tulee!”



Kuvat: Jasmine Lehtonen, Lotta Salmi,
Senna Nuotio, Jenna Juuti

Johtajaesittelyssä:

Salla Mustonen
Lippukunnanjohtaja Pihlan jälkeen Karhunkierroksen toimitus haastatteli ahkeraa apulaislippukunnanjohtajaamme
Sallaa!
Nimi ja ikä? Salla Mustonen ja 27
vuotta.
Pesti(t)? Tällä hetkellä lippukunnan
apulaisjohtaja, hallituksen jäsen
ja Kipinät-lauman akela.

tujen ilona.
Millainen partiolainen olet? En tiedä
olenko, mutta pyrin olemaan
ahkera ja aina valmiina -asenteella. Autetaan niitä ketkä tarvitsevat
apua ja koitetaan itse kehittyä siinä
samalla.
Mitä olet saanut aikaan partiossa?
Olen saanut lukemattomia hienoja kokemuksia, ystävistä puhumattakaan.

Pesti(e)n tehtävät? Hallituksessa ja
LPKJA:na yritetään tehdä lippukunnan
kannalta hyviä ratkaisuja ja laumassa
toimin Jassun ja Jarin kanssa sudenpen-

Hankalin tilanne mihin olet joutunut
partiossa? Kerran leirille
tullessa eräs lapsi oli päässyt katoamaan.
Bussissa hän oli päässyt
nimenhuudoista läpi, mutta poikaa ei
vain ollut leirillä. Vanhemmille soitto
oli pahin osuus, mutta onneksi poika
oli vanhempiensa kanssa ja pääsi vielä
samana iltana leirille.
Mikä partiossa on parasta? Partiolaisten yhteen hiileen puhaltaminen.
Minkään hullun idean toteuttaminen ei
ole mahdotonta, jos sitä tehdään yhdessä hyvien tyyppien kanssa.
Mitä haluaisit muuttaa partiossa?
Vaikka partiolaiset ovatkin aina valmiina,
on paljon asennetta ”miksi minä tekisin
kun ei muutkaan” tai “ei kukaan käskenyt
mun tehdä jotain, vaikka huomasin
jonkin olevan pielessä”. Nämä kun saisi
korjattua, niin olisi mahtihomma!
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Kämppäretki vai maastoretki?
Maastoretki, koska siellä saa olla
raikkaassa ilmassa ja yleensä nuotion
ääressä. Nykyään on kyllä vähän enemmän mukavuudenhalua ja sisätilatkin
kelpaavat loistavasti!

Mitä haluaisit sanoa kaikille
Kavalaisille? Jatkakaa aktiivisina ja
pitäkää mielessä partion ihanteet,
pidetään yhdessä toisistamme ja ympäristöstämme huolta ja tehdään niin
siistejä juttuja, että muut tulee ihan
kateudesta vihreiksi!

Olet menossa kololle pitämään kokousta, mutta jo kaukaa kuulet,
että kololta päin kuuluu haitarin
soittoa ja mieskuoron laulantaa.
Lapsia ei näy missään. Mitä on tapahtunut? No kokouksen iloksi
kutsuttu mieskuoro on ollut lapsille
liikaa. Ovat siis menneet kulman
taakse piiloon.
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Testissä:

Retkikeksit
Tarpojaryhmä Timantit testasivat eri merkkisiä retkikeksejä. Mikä
mahtoi olla kaikkein maukkain herkku mukaan partiotapahtumiin?
1. X-tra digestivekeksi:
Maku: ei makea, peruskeksi
Arvosana: 7,5
Ravintoarvo: per 100g
Hiilihydraatit: 68g
Proteiinit: 7,5g
Rasvat: 18g
21 % täysjyvää
3 E-koodia
Hinta: 0,95€
2. Elovena uuniomena välipalakeksit:

3. Rainbow suklaavohvelit

Maku: terveellisen makuinen,
vähän kuiva,uuniomena
ei maistunut tarpeeksi
Arvosana: 8,5

Maku: kivan suklainen
Arvosana: 9Ravintoarvo: per 100g
Hiilihydraatit: 55g
Proteiinit: 5,5g
Rasvat: 32g
5 E-koodia
Hinta: 1,99€

Ravintoarvo: per 100g
Hiilihydraatit: 64g
Proteiinit: 8g
Rasvat: 16g
33 % täysjyvää
2 E-koodia
Hinta: 3,35€
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4. Rainbow vadelmatäytekeksit

5. X-tra suklaahippukeksit

Maku: esanssinen ja tylsä
Arvosana: 6,5

Maku: Hyvää! Mutta saisi olla vielä enemmän suklaata.
Arvosana: 8

Ravintoarvo: per 100g
Hiilihydraatit: 69g
Proteiinit: 3g
Rasvat: 10g
8 E-koodia
Hinta: 1.69€

Ravintoarvo: per 100g
Hiilihydraatit: 61g
Proteiinit: 4g
Rasvat: 25g
4 E-koodia
Hinta:0,95€

Retkikeksitestin voittajaksi selvisi 1. testattava X-tran
digestivekeksit.
Perustelut: Pakkaus on kätevä ottaa mukaan, sisälsivät 21 %
täysjyvää, eikä hinta pahemmin retkikassaa riipaise.
Viimeiselle sijalle päätyi Rainbow:n vadelmaleivoskeksi.
Perustelut: Pahanmakuinen, ravintoarvo oli surkea ja E-koodien määrä
järkytti.
Teksti:
Timantit-tarpojaryhmä
eli Ella, Iida, Suvi ja Emilia
Kuvat: Iida Rantanen
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johtajisto kirjoittelee ajatuksiaan.

kissa maissa. Ainoastaan Andorrassa,
Kiinassa,Kuubassa, Pohjois-Koreassa,
Laosissa ja Myanmarissa ei ole partiotoimintaa.

Maailmanlaajuista
yhteisöllisyyttä

Tämän lukuvuoden vietän au pairina
Dubaissa. Kaikesta erilaisuudesta
huolimatta pystyy täälläkin tekemään
samoja asioita kuin Suomessa.

Näkökulma
Näkökulma on palsta, jolle lippukuntamme

Välillä unohtaa sen tosiasian, että meitä

huivikauloja on myös muualla maailmassa kuin vain Suomessa. Sen, että olemme
osa suuren suurta joukkoa. Jo se tuntuu
isolta asialta, että kaikki Suomen partiolaiset ovat koolla. Kesäkuun Suurjuhla
herätti ajatuksia siitä, miten lippukunnan
yhteyshenkilönä saan pidettyä huolen
kaikista omista lippukuntalaisistamme
tuhansien muiden osallistujien joukossa.
Mitä jos koko maailman kaikki partiolaiset olisivat koolla, samaan aikaan
samassa paikassa? Maailmassa on yli
40 miljoonaa partiolaista lähes kai-

Perheeni viisivuotias tyttö aloitti syksyllä
uuden harrastuksen, kuinka ollakaan,
englantilaisen tyttöpartion. Vaikka
nuorimmilla harrastajilla ei olekaan
huivia kaulassa, vaan tunnuksena on
oma Rainbow-lippalakki ja t-paita, ovat
partiolupaus ja ihanteet osana toiminnallisia viikkokokouksia. Esimerkiksi
näiden viisivuotiaiden ihanteina on olla
ystävällinen ja auttavainen, jotka kuulostavat omaan korvaan varsin tutuilta.
Vietetään sitten arkea tai juhlaa, monet
kerrat partio on noussut puheenaiheeksi
täällä päin maailmaa.
Ravintolassa viereisessä
pöydässä istuu joukko
intialaisia. Vaihdamme
muutaman sanan seurueen kanssa ja intialaismies vitsailee lapsille.
Hän taittaa lautasliinasta huivin ja laittaa sen
kaulaansa ”Tiedättekös,
tämä on partiohuivi.”
Kotona illallista syödessä
nousee puheenaiheeksi
partio. Hetken päästä
alkaisi hallituksen
kokous – Skype-puhelun

14

välityksellä - ja minun pitäisi olla linjoilla.
Sen jo tiesinkin, että perheen isällä on
partiotaustaa Jyväskylän Reippaat Pojat
-lippukunnassa. Englantilaisen äidin
partiotaustakin ilmenee keskustelun
aikana. Tytär on päässyt seuraamaan
äitinsä jalanjälkiä, sillä äidillä on muis-

”Tiedättekös, tämä
on partiohuivi.”
tona Brownies-partioasu omasta partiourastaan. Kun suomalainen isä hakee
komerosta armeijan aikaisen pakin, jonka sisältä löytyy vanha partiohuivi sekä
pillinaru ja pilli, hymy nousee korviin.
Totta puhuen partiolaisuus ja sen tuoma
arvomaailma ja asenne oli yksi tekijä
siinä, miksi juuri minä pääsin au pairiksi
tähän perheeseen muiden hakijoiden
joukosta.

En muista, että partio olisi aiheuttanut
minulle mitään huonoa. Päinvastoin ne
unohtumattomat hetket, tärkeimmät
kaverit ja esimerkiksi tämä uskomattoman hieno mahdollisuus viettää vuosi
tällaisessa paikassa, tämän perheen
kanssa, ovat partion ansiota.
Tämä on hieno harrastus. Ei haittaa,
vaikka asut tuhansien kilometrien
päässä. Halutessasi voit silti olla mukana
toiminnassa ja antaa oman panoksesi
lippukunnan toimintaan. Ole ylpeä siitä,
mitä teet kerran viikossa, kuukaudessa
tai vuodessa. Tai siitä, mitä teit vuosia sitten. Olethan sentään partiolainen, osana
maailmanlaajuista ja maailman suurinta
nuorisojärjestöä.
Teksti: Sara Touhonen
Kuva: Katrin Väyrynen
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Pikkulinnut lauloivat...
Partiossa on
kivaa

Enemmän leirejä
Kavalaiset teki peurantuvalle tositteista hopeanuolen kokoisen notskin!

Sateenkaaren päätä
ei ole

Huhujen mukaan laavujen korjaamisessa on
ollut ongelmia

Väiski oli PARAS!

Sarkku vetää
zumba-tunnin

Mistä Pihla jäi paitsi - ei
mistään

Olli jätä mut rauhaan!

Rantalan puuro jäähtyy..

Maku-testi oli
kiva!

Jimi on hauska

Jenna, Emppu ja N
ippe
on parhaat!

Kiljava tekee Minnan!
eikun,
Minna tekee KILJAVAN!
Juorulaatikko täynnä “juoruja”

Maanantait eivät ole
minun juttuni...

Lähetä oma Juorusi osoitteeseen lehti(at)karhunvartijat.net tai mene
kivelahdenkolon juoruboxille.
Lähetä juorusi viimeistään 1.4 niin se pääsee seuraavaan lehteen.
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Moi!

yydä 1000 kaSenna uhkas m
taisi käydä...
lenteria, toisin

Naiset kaikkoaa Thomusta
kuin kala uistinta ;)

Päivänsäteiden maastis oli ihan paras!
Oonalla on torttupohja
paketti päässä. Kohta jo 90
minuuttia

EBIN
Maanantait eivät ole minun juttuni

Emma ja Aino
on parhaita :-)

Heli, Ella ja Oona
on parhaita johtajia <3

TERVE!

Ässällä ja Kaislalla on sutinaa...<3

Juorulaatikko on
täynnä juoruja

Talli solmua ei
opeteta (osaan jo)

Nea toi
kissan
Albet on kuulemma halukas viemään Emman
tulisen tangon ja wienervalssin maailmoihin.
Mutta onko ryppyjä rakkaudessa? Albertin koulun
liikunnanopettaja ei tiedettävästi tue asiaa. Miten
käy tanssahtelujen?

Kiljavasta on puhuttu
tulevan paras tänä
vuonna

Partiolehti on
tosi hyvä! <3 <3

Solmut on tyls

iä...blääh

kipiläiset
Olen kuullut että
van
ovat kehuneet ka
lippukuntalehteä

Seuraava Karhunkierros
ilmestyy Toukokuussa

Rantala hallituksee
n
äänivyöryllä!

Illuminooty confirmed
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Puuhanurkka
Joulu anagrammeja
KAVAJIL = __________________
OIKKU PULJU=___________________
PUHUJA LORU=__________________
JAHAL=__________________
LUKIO SUJUU=__________________
AMOL=____________________
SOISI UUVU=________________________
NOTTUT=___________________________
LEKENI=___________________________
BONUS: (ei liity jouluun)
KYSYY VILKKAA=_____________________
BINE=_______________________
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Sudarit ja Seikkailijat
Luvut 1-4

Tarpojista ylöspäin
luvut 1-9
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by:Senna Nuotio

Sadun ystävyydestä
Elettiin ja oltiin, kauan sitten partioitiin.
Partiossa kävi myös tämä pari: Satu Tarina ja Ari Sudari Retkeilivät ja
kisailivat, johtajansa avulla elämää opiskelivat.
Kävi niin, että lähestyi joulu,
oltiin saamassa jälleen yksi vuosi maaliin.
Sadun tapahtumapaikka muistaakseni Oulu:
määrättiin kaikki muutama kultalantti uutta varten haaliin.
Piti myydä kynttilä tai kaksi,
kerätä varoja tulevan turvaksi.
Tarinan Satua myynti kuitenkin pelotti
jännitti ja yöuniakin velotti
Miten ihmeessä hoitaa homma kotiin?
Taidan ottaa yhteyttä laumani Sudarin Ariin!
Tapasivat lapset lähellä kylän kuulua poliisipatsasta
kertoi Satu Arille ongelmansa pidellen vatsasta.
Auta mua hädässäni Sudari!
Mun pitää saada myytyä vielä kynttilä tai pari.
Kuule Satu, älä huoli Tarina,
ratkaisu on tuossa satamassa valmiina!
Saapui sinne eilen laiva Ameriikasta – tiedätkö from the US?
nimeltään se on Friend Ship eli Ystävyys, Ystävä Alus
Mennään sinne yhdessä, mä lähden sun messiin.
Myydään kynttiläsi merimiehille valoksi Friendshipin messiin!
Näin tapahtui ja Satukin sai kynttilänsä myytyä
Tehtävä suoritettu – siihen voidaan tyytyä.
Sadun opetus: Laita lantit likoon ystävyyteen usko siinä olevien ihmisten hyvyyteen!
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Toimitukselta:
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Tulevat tapahtumat
23.1 Samoaja gone wild
7-8.2 Piirin talvikisat
17-21.2 Helmi-talvileiri
1.3 EPT:n lumiveistoskisa
14-15.3 Talvi-SM Louhi (SP)
15.3 Sählyturnaus
17-19.4 Vimma
20-26.4 Partioviikko
25.4 Supersupe
25.4 Törmä
26.4 Kohtaaminen
9.5 Meriretki
9.5 Vihree
22-24.5 Ömeising Reissu
23.5 Kevät SM Rundi
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By: Nippe Rantanen

23

1
2

3
4

5

24

