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Banaanikilpailu

Mitä tarkoittaa EVP?
a) Partiolainen vastaan eläin
b) Lätkäjoukkue
c) Ei-vielä-partiolainen
Laita vastauksesi juoruboksiin
tai sähköpostiin 9.9 mennessä.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto! Lisäksi tarjolla on
mainetta ja kunniaa.



Pääkirjoitus

Suuri pieni maailma
Partion yksi vetävistä tekijöistä on sen
kansainvälisyys ja sitoutumattomuus.
Meitä on lähes kaikissa maailman maissa ja yhteensä noin 45 miljoonaa. Mutta
missä on paikallisella tasolla tapahtuvan
partion arvostus?
Jos asiaa lähtee pohtimaan, suurin osa
meistä viettää partiouransa ensimmäiset vuodet täysin oman lippukunnan
läheisyydessä. Laajemmallakin tasolla
katsottuna lippukunnat ovat partiotoiminnan kantava voima. Ilman satoja
lippukunnanjohtajiamme ei meillä olisi
Suomen Partiolaisia, eikä näin ollen kansainvälistäkään partiotoimintaa.

lisesti tänä kesänä edessään kaksi täysin
erilaista, mutta luultavasti aivan yhtä
unohtumatonta kesäleiriä. Vaikka usein
maailman väitetäänkin olevan pieni,
luulen, että me partiolaiset miljoonilla
pienillä teoillamme teemme tästä pallosta kuitenkin aika suuren ja mahtavan
paikan.
Onnea Kava 30 vuotta!

Lotta Salmi, päätoimittaja

Uutterat lippukunnat ja vapaaehtoiset
siis muodostavat perustan, jossa piirin
ja säätiön on helppo kehittää kansainvälisiä elämyksiä meille tavispartiolaisille. Jotta kansainväliset kohtaamiset
olisivat mahdollisia, täytyy meidän siis
ensin kohdata toisemme lippukuntija
ryhmätasolla. Milloin viimeksi suunnittelit johtajaparisi kanssa laumasi
tulevaisuutta?
Tänä vuonna lippukuntamme Karhunvartijat täyttää 30 vuotta, ja juhlistamme
sitä muun muassa ikiomalla kesäleirillä.
Tämä vuosi on Suomen Partiolaisten
tasolla teemaltaan Roihu-vuosi, eli
panostamme yli 16 000 suomalaisen ja
ulkomaalaisen partiolaisen elämykseen
Roihu-finnjamboreella. Tarpojilla,
samoajilla ja aikuisilla on siis mahdol-



Kipinöiden kalustotalkoot
Kipinät osallistui omalta osaltaan kaluston ylläpitoon eräänä maanantai-iltapäivänä maaliskuussa. Johtajat olivat
jo aikaisemmin tiedustelleet laumalle
sopivaa hommaa ja tästä ilahtuneet
kalustonhoitajat antoivat Kipinöille
tehtäväksi laavupussien narujen pujottamista.
Homma hanskassa -ilman äidin apua
Alkuun homma näytti lasten mielestä
haastavalta, eihän kokemusta ollut edes
hupparin narun pujottamisesta. Nopeasti päästiin kuitenkin jyvälle kuinka
homma tehdään ja näin alkoikin hymyä
näkyä monen ahertajan suupielissä.
Narujen pujottamisen jälkeen homma
vielä vaikeutui, kun narut piti saada
pussinsulkijana olevan klipsimekanismin
läpi. Tässä vaiheessa jo johtajienkin naamat vääntyivät keskittyneisiin ilmeisiin.
Laavupusseihin kuitenkin saatiin narut
ja johtajien mieltä lämmitti nopeimpien
innokkuus auttaa ja neuvoa myös muita
raskaan työn raatajia. Kalustonhuollosta
keskustellessa esiin nousi se, että partiossa kenenkään äiti tai isä ei ole huoltamassa tavaroita, vaan kaikkien meidän
ketkä niitä käyttää,
pitää niitä myös huoltaa.



Maastikselle ehjät varusteet
Lapset luonnehtivat kalustonhoitajilta saamaamme tehtävää tyhmäksi
ja kivaksi, kivan lopulta voittaessa sillä
on tärkeää ja hyvä asia, että kalusto
on kunnossa. Kipinä ja odotus valtasi
muutaman sudarinkin, kun kuultiin, että
hekin hyötyisivät tästä avusta ja heidän
olisi mukavampi lähteä maastikselle
laavut ehjissä pusseissa. Lopputulemana
päädyttiin siihen, että Kipinöiltä voi
jatkossakin kysyä apua kaluston ylläpitoon, sillä mekin haluamme kantaa
kortemme kekoon, kun myös näitä
tavaroita käytämme.
Kalustotalkoiden lisäksi Kipinät pääsivät
tutustumaan lippukunnan kalustovarastoon. Monelle tämä olikin ensimmäinen
kerta kun pääsi näkemään mitä kaikkea
kalustoa lippukunnalla on. Varastosta
löytyi saha, jättimäinen vasara, harava,
trangioita, erilaisia telttoja, lyhtyjä, vesitonkkia ja jopa grilli.
Koonnut: Jasmine Söderlund

Karhunkierroksen menneitä vuosia
Kavan kolmikymppisten kunniaksi päätimme kaivella hieman menneitä ja
julkaista vuoden 1993 lehdestä erätaitojutun tänä vuonna olleen erätaitoretken
sijasta. Jututhan käyvät aivan yksi yhteen, eikö?



Ryhmäesittelyssä:

Päivänsäteet
Päivänsäteet kokoontuvat keskiviikkoisin kello viisi. Meitä on 11 tarpojatyttöä
ja neljä johtajaa, Emppu, Katariina, Jenna ja Venla. Kokouksessa olleet tarpojatytöt kuvailevat itseään:
Kata: itserakas, kaunis, ylimielinen
Janette: hauska, luotettava, viisas
Emppu: kaunis, äkkipikainen, viisas
Maia: hauska, outo, iloinen
Inka: outo, huumorintajuinen, luotettava
Venla V.: outo, huumorintajuinen, luotettava
Maija: luotettava, outo, iloinen
Aura: eläinrakas, hauska, nolo
Tytöt kuvaavat ryhmäämme seuraavasti: Paras, iloinen, huumorintajuinen,
hyvä yhteishenki, hauska ja aktiivinen!
Tarpojien mielestä parasta partiossa on kaverit ja leirit.
Aloitimme partion, koska kuulimme että se on kivaa ja leirit ja retket vaikuttivat kiinnostavilta
Harrastamme partiota, koska se on kivaa, hauskaa ja siellä on paljon kavereita.
Huutomme on: “Päivänsäteet bestit, meil on parhaat kestit! Tapu, tapu, tapu,
whoa!”
						

Koonnut: Jenna Juuti

Kuvasta puuttuvat: Venla S., Milana, Ella ja
johtajat Emppu ja Jenna.





Yhteisvastuukeräyksessä kaikki saavat auttaa!

Kadonneet pojat -lauma suoritti Yhteisvastuu-merkin helmi-maaliskuun aikana
kokouksissaan. Yhteisvastuu-merkin
suorittaminen koostui kolmesta osasta:
Tutustun, Osallistun ja Oivallan. Alla pojat kertovat omin sanoin merkin suorittamisesta.
Tutustun
Maaliskuun ensimmäisessä kokouksessa
teimme ystävyystauluja. Etsimme lehdistä ystävyyteen liittyviä kuvia, jotka liimasimme paperille. Kuvissamme esiintyi
esimerkiksi hääpari, retkeileviä ihmisiä
ja ihmisiä lemmikkiensä kanssa. Lopuksi
keskustelimme vielä yhdessä kaveruudesta ja sen merkityksestä. Meille kaverit
ovat tärkeitä, koska he tukevat meitä ja
ovat ystävällisiä ja anteliaita. He myös
pitävät meille seuraa ja niiden kanssa
voi leikkiä. Partiossa saa helposti uusia
kavereita! Kaverin voi saada mukaan
partioon kertomalla partiosta ja suosittelemalla sitä. Kaverin voi myös pyytää
mukaan kokoukseen!



Osallistun

Oltiin Lippulaivassa keräämässä rahaa
pareittain. Me kerättiin rahaa Ugandan nuorille ja partiotoimintaan. Oltiin
pukeuduttu partiopaitoihin ja kaikilla
oli kaulassa partiohuivit. Osalla meistä
oli vielä keräysliivit päällä. Lahjoittajille
annoimme mainoksen mukaan lippukunnastamme, jotta hekin voivat halutessaan tulla mukaan partioon. Lippaat
olivat painavia, joten saimme varmasti
paljon rahaa! Yhteisvastuukeräys oli
kivaa, joten menemme varmasti
uudestaan!
Oivallan
Yhteisvastuu-merkkiin kuului myös kiittämisestä ja auttamisesta keskustelu.
Kokouksen meille veti lippukuntamme
oma seurakunnan yhteyshenkilö Siiri, joka erilaisten leikkien ja pohdintatehtävien avulla auttoi meitä ymmärtämään kiittämisen ja antamisen
merkitystä päivittäisessä toiminnassamme. Mietimme jokainen päivästämme

jotain, josta voimme kiittää ja juttelimme niistä yhdessä. Yhtenä tehtävänä oli liikuttaa hulavannetta suljetun piirin sisällä kavereiden avustuksella. Teimme myös kotiin
mukaan auttamiskortit sekä kotiapukortit, joilla seuraamme viikon ajan kotitöissä
auttamista.
Kiitos paljon Siiri!
Karhunvartijat keräsi omalla Yhteisvastuukeräysviikollaan yhteensä 1000,78e.
Kiitos kaikille reippaille kerääjille ja lahjoittajille!

Koonnut: Pihla Pitkänen
Kuvat: http://paivamies.fi/uutiset/852/
Sara Touhonen



Johtajaesittelyssä:

Salla Lönnberg
Mistä kaikki Kavan uudet jäsenet
putkahtavat? Tällä kertaa johtajaesittelyn
visaisiin kysymyksiin
vastaa jäsenrekisterihoitajamme Salla!
Nimi ja ikä?
Salla Lönnberg, 28
Pesti(t)?
Jäsenrekisterinhoitaja, Uusien jäsenten
yhteyshenkilö
Pesti(e)n tehtävät?
Pitää yllä listaa lippukunnan jäsenistä ja
heidän tiedoistaan (mm.
yhteystiedot, lupaukset). Ottaa vastaa
uudet ilmoittautumiset ja etsiä
jokaiselle kulloinkin sopiva ryhmä muun
johtajiston avustuksella.
Millainen partiolainen olet?
Nykyään olen lähinnä paperipartiolainen. Aikaisemmin ja ehkä vielä joskus
metsässä viihtyvä ja toiminnallinen.
Leireillä on edelleen kiva käydä,
joskin se on nykyään hieman erilaista,
kun on omat lapset mukana.
Mitä olet saanut aikaan partiossa?
Paljon ihania muistoja! Pari kourallista
hyviä johtajiakin on tullut
autettua partiopolun alkuun, elvytetty
kertaalleen lippukuntalehti ja
kaikista tärkeimpänä, hankittu hyviä
ystäviä.
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Hankalin tilanne mihin olet joutunut
partiossa?
Hmm... Lähdimme nuorina johtajina
lokakuussa retkelle silloisen vartioni
ja veljeni vartion kanssa Kattilaan.
Muutama johtaja lähti edellisenä
päivänä kaikkien kamojen kanssa bussilla. Bussi ei mennytkään Kattilaan
asti, joten loppumatka taitettiin jalan.
Seuraavana päivänä saapuivat niin
ikään pienet ekan vuoden vartsulaiset.
Paikan päällä olikin 10 astetta
pakkasta ja 5 senttiä lunta maassa. Majoitteena olivat Nigerit. Hankalin
tilanne oli sunnuntaiaamuna kun heräsin
pikkupoikien puheeseen: “Käykää

herättämässä Lömppy! Eemun kengännauhat on jäätyny kiinni”. Kaikki muukin
oli jäässä. Onneksi retkeä ei ollut jäljellä
enää kauaa.
Mikä partiossa on parasta?
Yhdessä tekeminen hyvässä porukassa!
Mitä haluaisit muuttaa partiossa?
Haluaisin saada aikuistuvat partiolaiset
pysymään mukana toiminnassa myös
ilman ryhmänjohtajan pestiä.

Olet löytänyt 127 täytettyä uusi
jäsen -lappua kolon postilaatikosta.
Mitä on tapahtunut?
Joku on kutsunut mukaan pari kaveria
ja unohtanu ilmottaa siitä mulle!
Mitä haluaisit sanoa kaikille
Kavalaisille?
Nauttikaa yhdessäolosta ja tehkää sitä
mikä tuntuu itselle sopivalta,
jokaiselle löytyy jotain!

Kämppäretki vai maastoretki? Perustele.
Maastoretki. Kun keli on kohdallaan, tai
vaikkei aina olisikaan...
metsässä on mukava olla.
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Testissä:

Makuualustat
Tällä kertaa mukavuudentietoiset sudenpennut toimivat testiryhmänämme, kun
arvioivan silmän alle pääsivät, mitkäpäs muutkaan kuin makuualustat!
Testatut patjat
1. Sininen jumppapatja
2. Leveä jumppa-alusta
3. Fjällrävenin makuualusta
4. Tavallinen makuualusta
Kysymykset:
Paras alusta nukkua?
1. sija: Sininen jumppapatja:
Pehmeä, paksu ja leveä
2. sija: Leveä jumppa-alusta
3. sija: Fjällrävenin makuualusta
4. sija: Tavallinen makuualusta
Paras kantaa?
1. sija: Tavallinen makuualusta: Kevyt, lyhyt, ohut ja kapea.
2. sija: Fjällrävenin makuualusta: Helppo rullata.
jaettu 3. Sija: sininen jumppapatja ja leveä jumppa-alusta
Minkä patjoista ottaisit mukaan retkelle?
1. sija: Fjällrävenin makuualusta: Hyvä talvileirille. Hyvä nukkua, mukava, kevyt ja
leveä.
2. sija: Tavallinen makuualusta: Pitkä, kevyt ja helppo kaikin puolin.
3. sija: Leveä jumppa-alusta: Pehmeä ja haastetta kantaa.
4. sija: Sininen jumppapatja: Hyvä pyöriä päällä.
Koonnut: Olli Rantala
Kuvat: Minna Putro
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Koloesittelyssä: Saunalahden kolo
Kavalaisia esiteltäessä tulee usein unohdettua se yksi tärkeimmistä partiotoiminnan mahdollistajista, nimittäin partiokolo. Tähän lehteen sudenpentulauma Haukat
tekivät esittelyn Saunalahden kolostamme, jossa he viikoittain käyvät kokoustamassa. Kolo sijaitsee osoitteessa Kummelivuorentie 2, ja siellä on toimintaa keskiviikkoisin.

Piha

Kivointa on kiipeilyteline, lamput,
metsä,
siniset pallot, roskis, aita, keinut,
heinä ja putki.

Vessa

Vessassa on kiva käydä.
Siellä on pönttö.

Eteinen ja aula

Eteiseen jätetään vaatteet ja kengät. Aulassa on hieno
kattoikkuna. Siinä on hienoja maalauksia.Aulassa on
pieni leikkipaikka.

Sali

Leikitään mustekalaa, riehutaan ja
tehdään sisaruspiiri.
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Koonnut: Iida Rantanen
Kuvat: Haukat

Sudareiden partio-suomi -sanasto
Hallitsetko partiosanaston yhtä sujuvasti kuin sudenpentulauma Leijonat? Sudarit
kertovat, mitä mikäkin sanahirviö tarkoittaa.
Suluissa on sanan oikea merkitys, sen jälkeen sudarien keksimä tarkoitus sanalle.
Akela (laumanjohtaja): partionjohtajan nimi, kuppi jossa on pressan kuva,
kelojohtaja
A-pukki (A:n muotoinen puusta rakennettu joenylitysväline): innostunut pukki jolla
on A:n muotoiset sarvet, puumaja, veistetty pukki
EVP (ei-vielä-partiolainen): petoeläin vastaan partio, lätkäjoukkue
Elukat (trangian pihdit ja kavan Elukat-seikkailijaryhmä): partioryhmän nimi, jotain
eläimiä
Finnjamboree (Suomen partiolaisten suurleiri): poreallas, pastaporeet
Haikki (vaellusmainen lyhyempi, esim yhden yön retki): joku partiolainen, Heikki
nimisen miehen lempinimi, lyhenne haikarasta
Hemapa (lyhenne herne-maissi-paprikakasviksista): jotain ruokaan liittyvää, luutailua
Henk.koht.hyg.väl (henkilökohtaiset hygieniavälineet): henkilökohtaiset tavarat
Hiippari (Hiipivä Haamu -niminen partiokisa): hiippailija varas, hiirentassut
Jesari (kutsumanimi ilmastointiteipille): sanomalehti, Hesari joka on partioversio,
jesarihunaja
JN (Karhunvartijoiden johtajaneuvosto): janni Jani, johtajan naurua, pupuntiili
Jänkäsusi (vanhan eräpartio-ohjelman mukainen merkki): partiomerkki, partioretki,
yksi taso partiossa
Kytky (köytösen aloitussolmu): kyttä, lyhty, hytky
KITT (Koko ikäkauden yhteinen tarpojatapahtuma): kitka, laiskasti kirjoitettu hello
Kitty, kit-suklaan nimi, mutta puuttuu kat
Laurenzia (laululeikki): laulu, laulaja, karkit
Lpk (lippukunta): pöllö, lippukunta
Luhave (lusikka-haarukka-veitsi): lusikkahaarukkaveitsi, lusikka, lihakas karhu
Löpö (trangian polttoaine): bensa, töllö, lörppäsuu
Myrskäri (myrskylyhty): bensa, nuotio, myrsky
Nakkisuoja (paikka jossa piilotellaan partiopestejä): suoja, nakkiritari, haikkipussi
Niger (yleinen leiriteltta, jonka päissä on suljettavat oviaukot): reppu, teltta, tager
Partiolilja (partiomerkki): partioryhmä, partiokukka, hyvin käyttäytyvä partiolainen,
retken nimi
Pillinaru (yhtenäinen punoslenkki, jota kannetaan partiopaidassa): pillit pussiin,
pilli ja naru
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ROK (ryhmänohjaajakoulutus): musiikkia, rokkistara, rautatieaseman opastuskauppa, Rok laulaja
Riihitys (Karhunvartijoiden perinteinen maastoretki): väritys, riisi, partioretki
Sepeli (Espoonlahden lippukuntien seikkailijatapahtuma): hiekkaa, partioraha,
väärin kirjoitettu seteli tai joku eläin, sipuli, seteli
Suolaaminen (antaa jollekin toiselle pesti): toisen polttaminen, Suomi, suoleminen
Sinol (trangian polttoaine): partiolainen siili, joku apulääke tai voide
Sissari (jekku leirillä, yleensä viimeisenä leiriyönä): leiri, siivoaminen, sakset
VIP (viimeinen ilmoittautumispäivä): M.s.p, pipsa possu, VIPlippu, valtion ilkein
paikka
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Koonnut: Lotta Salmi
Kuvat: Jenna Juuti ja Lotta Salmi

Näkökulma
Näkökulma on palsta, jolle lippukuntamme
johtajisto kirjoittelee ajatuksiaan.

Maailma on yhtä, partio on yhtä
Kirjoittaja oli kesällä 2015 Japanissa
järjestetyssä maailman Jamboree
leirillä 33 000: n muun ihmisen
kanssa.
Jamboree on neljän vuoden välein
järjestettävä koko maailma partioleiri.
Sinne tulee porukkaa lähes kaikista
maailman maista, joissa harrastetaan
partiota. Sanotaan, että jamboree on
hyvin silmiä avaava kokemus. Ja sehän
oli. Leirillä oppi ymmärtämään tosi hyvin
että partiota harrastetaan lähes joka
maailman maassa ja miten samanlaista
se on siitä huolimatta. Haastateltuani
monista maista tulleita ihmisiä (mm. Un-

“Silmiä avaava kokemus”
karista, Yhdysvalloista, Nepalista
ja Australiasta), huomasin miten
paljon yhteistä meillä on. Me
kaikki käymme viikottain kokouksissa joissa harjoittelemme
hyödyllisiä partiotaitoja ja
suoritamme merkkejä. Lisäksi he
käyvät kanssa retkillä, antavat
partiolupauksen, nostavat lipun
aamuisin salkoon, leikkivät ja
siirtyvät ikäkaudesta toiseen.
Meistä löytyi kuitenkin myös
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paljon eroavaisuuksia. Monet eivät olleet
nähneet lunta koskaan ja partion yhdistäminen lumeen tuntui heistä hyvin
kummalliselta. Monissa maissa ei käydä
metsissä retkillä vaan paikallissa puistoissa ja pelloilla. USA:ssa partiopoikien pitää suorittaa testi, jotta voivat
päästä seuraavalle ikäkaudelle. Testissä
pitää osata ulkoa partiolupaus ja tietää
tärkeitä selviytymis- ja ensiaputaitoja.
Nepalissa ja muissa köyhissä maissa partio on rikkaiden harrastus, eikä kaikilla
halukkailla ole mahdollisuutta päästä
harrastamaan sitä, toisin kuin meillä.
Olemme kaikki hyvin samanlaisia
monissa asioissa, mutta yksi asia nousi
pinnalle, nimittäin huutaminen! Jamboreella kuuli jatkuvasti jonkun huutavan.
Avajaisiin, keskijäisiin ja päättäjäisiin
mennessä kuuli sadoittain huutoja, kym-

menillä eri kielillä. Välillä maat huusivat
kilpaa, välillä yhdessä, mutta sama henki
ja yhteenkuuluvuuden tunne oli läsnä
koko ajan.
Tänä vuonna Suomessa järjestetään
finnjamboree Roihu. Sinne on tulossa 45
maasta porukkaa yhteensä reilu 16 000
ihmistä. Leirillä pääsee pieneen Jamboree-fiilikseen, kuitenkin niin isosta ja
kansainvälisestä leiristä on kyse. Roihua
mainostettiin myös Japnissa, keskiäisten
aikaan. Silloin kaikki suomalaiset alkoivat
hurraamaan hullunlailla ja pientä maanittelun makua oli loppuleiristä uusille
kansainvälisille ystäville. Osa heistä
onkin tulossa.

elämässään leiriläiseksi nauttimaan hyvin järjestetystä leiristä ja sen tarjoamista
kokemuksista. En voi koskaan suositella
leiriä liikaa, sillä en löydä leiristä /matkasta mitään huonoja puolia. Vaikka vuosi
2019 tuntuu olevan kovin kaukana,
niin aika menee yllättävän nopeasti ja
uskaltaisin sanoa että vuoden päästä jo
leiriä aletaan mainostamaan kunnolla.
Kannatta edes harkita!
Senna

Partiota harrastetaan ympäri maailmaa,
eikä sitä oikein pysty käsittämään ennen kuin näkee omin silmin. Seuraava
tilaisuus tulee 2019 Pohjois-Amerikan
Jamboreella. Jos olet (tai lapsesi on) 1417 vuotias tai yli 18 vuotias, voit lähteä
mukaan. Partiolainen pääsee vain kerran
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Pikkulinnut lauloivat...
Myötätuuli retkellä joku
meinasi pudota laidan yli
Tervetuloa häihin :)
1.-6.8.2016

Lippukunnan meripartio osaston
nimeksi Uppo-Nallet

Älä koske! Se on
mun sohva

Sohva v
ie l
tilaa (va iikaa
litettava
sti)

Mä laitoin lapun
juoruboxiin :)
issa nauttimaas
Pihla on Islann
auringosta
Sudarit suorittavat
toimittaja jälkeä!

Tyyristylleröt on parhaat <3

Katella ei riitä kärsivällisyys
ompelemiseen

Kaikki oli ihan karkkihumalassa Sennan
18v. Synttäreillä

Sudarien aikakone ei aio
jäädä eläkkelle

BÖöhhööö (ebin)

Törmä oli 4 vuodenajan kisa

Lähetä oma Juorusi osoitteeseen lehti(at)karhunvartijat.net tai mene
kivenlahden kolon juoruboxille.
Lähetä juorusi viimeistään syksyllä niin se pääsee seuraavaan lehteen.
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Talvierätaidolla poikien
teltta sytty tuleen koska
lauri laittoi liian paljon
puita kamiinaan

on sun nimi?
Henri kysyy: mikä
tää lopuille ei
Vastaan: harva tie
kerrota
Mun kaverilla on
bokserit

Tiia pitää banaaneista

Kadonneet pojat tulkaa taas käymään
t. Leijonat

Kavan sohva on
tarkoitettu tilan
viemiseen

Sohva vie liikaa tilaa (valitettavasti)
Tiia, älä huoli. Kyllä Tohmas
tykkää susta.

Juoruboxi on
paras, saa juoru

illa

Henri ei osaa kirjoittaa XD

kaikenlaista
Karhuiltamassa luvassa
mielenkiintoista ;)

Sanni on kiva

Mun kaveri on ihastunut Onniin.
Ohh!
Paras on piilopaikka on valkoinen
laatikko (aikakone)

Saralla ja Ollilla on 2 las
ta, mut
sormukset on kotona

Juorut on parhaita

Seuraava Karhunkierros
ilmestyy Jouluretkellä
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Puuhanurkka
Hauskat origamit ovat hyvää ajanvietettä. Tarvitset niiden tekoon vain paperia ja alla olevat ohjeet.
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Etsi virheellisestä kuvasta 7 eroavaisuutta ja ympyröi ne. Laita
vastauksesi juoruboxiin niin voit
voittaa huikean palkinnon!
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Tulevat tapahtumat
21.5 Sepeli
21.5 Karhuiltama
28-29.5 Riihitys
20-28.7 Finnjamboree Roihu
1-7.8 (sudarit 3-6.8) Kesäleiri Murahdus ‘16
28.8 EPT:n rantalentisturnaus
9-10.9 Suursepeli
17-18.9 Espoon Punanen
9.10 Pinkki
6.11 Hiipivä Haamu
18-20.11 Vimma-viikonloppu
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Toimitukselta:
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Sudenpentujen Myötätuuli-retki
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