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Kevät on jo pitkällä ja etenee tasaiseen tahtiin; Ällikkä seuraa
perässä hieman hitaammin. Syynä lehden hitaaseen ilmestymiseen on
ollut kaikenlainen hässäkkä, mutta myös jutunaiheiden huomattava
vähäisyys. Tarkoitan tällä nyt tietenkin reissuja ja leirejä, joita tämänkertaisessa Ällikässä on edustettuina kokonaista yksi kappale eli
talvileiri, joka sekin jäi melko lyhykäiseksi.
Yksi partion perusasioita on leireily, ja siksi tuntuukin oudolta, että
tälläiseen tilanteeseen on jouduttu, sillä eikö partiossa olla suurelta
osalta juuri leirielämän takia? Tähän syytä kysyttäessä monesta suusta
tulee epäilemättä vastaukseksi leirielämän epämukavuus, ja usein
tuntuukin siltä että nykyihminen, oma itse mukaan lukien, tuntuu
välttävän epämukavuutta kuin ruttoa. Silloin tällöin on kuitenkin
hyväksi antaa kaupunkimiljööhön jähmettyneelle maailmankuvalleen
reilu tölväisy lähtemällä reissuun takaisin elämän perusasioiden pariin. Siellä sitä oppii kummasti näkemään taas uudella tavalla oman
normaalielämän pikku helpottajien kätevyyden – tai niiden täydellisen turhuuden.
Ai niin, ja silloin kun satutte tällä tavoin maailmankuvaanne tölväisemään niin kertokaa siitä toki meillekin. Ei lehti ilman juttuja synny.
Hyvää kuluvaa kevättä toivottaa
Joonas
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PPOJ:n tervehdys
Viime syksy oli pisin muistamani. Ei se koskaan ennen ole kestänyt kesäkuusta tammikuuhun. Onneksi lunta on tullut edes kriittisiin ajankohtiin, eli
jouluksi, talvileirin ja piirin talvimestaruuskisojen ajaksi. Muina ajankohtina ei
hiihtämistä ole juuri voinut edes harkita.
Talvileiri järjestettiin tänä vuonna jo tammikuussa viikonlopun mittaisena. Se
auttoi keleihin. Perinteisestihän talvileiri on ollut kestoltaan oikea leiri ja se on
järjestetty hiihtolomalla. Viime vuosina hiihtoloman aikoihin ovat lumet olleet
kaupungissa jo lähes sulaneet, mutta metsässä sitä on riittänyt. Sen sijaan
vesisade talvileirillä on ainakin allekirjoittanutta häirinnyt jonkin verran. Koska
tänä vuonna saimme talvileirillä nauttia pienestä pakkasesta ja muutenkin
mukavasta talvikelistä, voitaneen tammikuu julistaa sille hiihtolomaa paremmaksi ajankohdaksi.
Valitseva säätilanne ei kuitenkaan ole ainoa leirin järjestämiseen vaikuttava
tekijä, mikä sinänsä on valitettavaa. Tammikuun loppupuolella ei ole edes yhtään
pitkää viikonloppua, saati sitten viikon lomaa, jolloin täysmittaisen leirin voisi
järjestää. Viikonlopun mittaiseen reissuun tapaa mahtua vain yksi täysi leiripäivä, mikä ei mielestäni aivan riitä palauttamaan mieleen elämän perusasioita.
Viikonlopun reissuun tarvitsee järkätä vapaata vain yksi viikonloppu, eikä
kokonaista viikkoa. Sen pitäisi näkyä osallistujamäärissä, mutta karhuja ei silti
ilmaantunut leirille montaakaan enempää kuin viimevuoden perutulle leirille oli
ilmoittautunut. Jos joku osaa kertoa syyn, olisin kiinnostunut kuulemaan.
Ensimmäistä kertaa miesmuistiin talvileiriä ei pidetty Saarijärvellä, vaan
Rajalan leirikeskuksessa Kurussa. Leirikeskus toi mukanaan hyviä ja huonoja
puolia. Tie perille ja sähköistetty keittiö takasivat sen, että aikaa ei tuhlaantunut
tavaroiden siirtämiseen leiripaikalle, eikä tiskivuoroihin. Tämä olikin ainoa
järkevä ratkaisu, kun kyseessä oli näin lyhyt retki. Kaiken helppous oli samalla
kuitenkin leirikeskuksen huono puoli. Talviretkeilyn olennaisimpia osia kuitenkin
on muistuttaa elämän perusasioista. Aamulehden Valo-liitteessä 4.2. todettiin
asiasta osuvasti: “Yöllä heräävällä ihmisellä voi olla vain yksi huolenaihe - että
tuli on sammunut. Kaikki muut murheet ovat siihen verrattuna metsähiiren jälkiä
erämaan lumessa.” Kuinkahan moni meistä tämän talvileirin jälkeen muistaa
tuon kun seuraavan kerran säpsähtää hereille omassa sängyssään.
Juhis
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Tiedotteita

Ka-Ka:n
Yrjönpäivänjuhla 19.4.2005.
Tervetuloa koko perheelle juhlistamaan partiolaisten suojeluspyhimystä
Pyhää Yrjöä Kalevan kirkolle ennakkotiedoista poiketen tiistaina 19.4. klo
18.00. Karhujen odotetaan saapuvan paikalle partiopuvussa: partiopaita ja
-huivi, tummat suorat housut ja siistit tummat kengät.
Juhlaviikolla laumoilla ei ole laumailtoja.
Varsinainen juhla kestää n. tunnin. Yrjö-aiheisen ohjelman lisäksi
tapahtumaan sisältyy mm. merkkienjako, jossa myös edelliseen
viikonloppuun sijoittuvassa suoritusreissussa ansioituneet palkitaan ja
karhunpennuille jaetaan suoritetut vaihe- ja taitomerkit. Juhlan päätteeksi
Äitikerho tarjoaa pullakahvit ja kakkua.

Retkivarustekirpputori
Kalevan kirkko, alasali
19.4. klo 19-19.30
(myyntitavaroiden tuonti 17.30)
Nyt voit myydä pienet tai muuten käyttämättä jääneet retki- ja
partiovarusteesi sekä -kirjasi. Pese ja silitä tai puhdista myyntitavarat ja tuo
ne alasaliin jo 17.30 hinnoittelua varten. Nyt sinulla on elämäsi tilaisuus
hankkia edullisesti varusteet kevään ja kesän retkille.
Kerro vanhemmillesikin ja tulkaa tekemään löytöjä! Reput, makuupussit,
kengät, takit, housut, paidat, kompassit, karttalaukut, pakit, juomapullot,
partiopuserot, partiokirjat, … Kaikki käy!
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Taiga -05
Kauan sitten, kaukaisessa galaxissa.
Perjantai
Perjantaina oli sitten sen aika... Talvileirin. Kirkolla nousimme uljaaseen
kuljetusbussiimme, joka ei edes päässyt ilman työntämistä ylös mäkeä. Paikalla alettiin pystyttämään telttoja, joista tuli nukkumiskelpoisia... Varmasti siksi,
koska eräs oli auttamassa (osoittaa itseään). Kun teltat oli saatu pystytettyä, oli
tullut jo ilta, eli iltapalaa ja nukkumaan.
Huomenna olisi kuitenkin haikki, joka
olisi vaivaiset 4 km.
Kenenköhän idea
tämäkin oli.
Lauantai
Yöt olivat menneet toisilla näin, toisilla noin; eli on ollut
kylmä tai kuuma,
märkä tai jäinen.
Pirtsakoina kansalaiset menivät syömään aamupalaa,
jota heille oli ystävällisestivalmistettu.
Ruoan jälkeen
alkoi haikille lähtö.
Ryhmät lähtivät yksi
kerrallaan matkaan,
jotta ei tulisi pak6

kaumia. Ensimmäisellä rastilla kerrottiin heikoista jäistä, toisella oli kaupunkisuunnistusta metsässä, sitten solmuja ja vaikka mitä muuta. Ruokarastilla
Karhujen vartio teki taktisen ohitusliikkeen ja lipui toiselle sijalle. Ja jotkut
sanovat että tämä ei ole kilpailu.
Perillä pääsimme syömään, askartelemaan sekä saunaan. Perinteiset iltaohjelmat esitettiiin ja niin myös niille huudettiin perinteisillä huudoilla. Leikki jossa
side silmillä oleva ihminen yritti tunnistaa kenen sylissä istui oli erityisen hauska.
Sunnuntai
Sunnuntaina koitti lähtöpäivä. Leiriläisille oli varattu ohjelmaa, jottei aika
tulisi pitkäksi: lentopalloa suksilla ja arvuutuskisa, jossa juostiin hakemaan
vastaukset niille merkityistä paikoista. Sitten bussi tuli ja vei kaikki leiriläiset
koteihinsa.
Sen pituinen se.
Teksti: Elmo
Kuvat: Minna
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Helmihiihto 20.2.2005
Retkikuntamme kokoontui aamulla kello yhdentoista aikaan Kauppiin
aikomuksenaan tehdä hiihtoretki Niihaman majalle. Matkalla sinne suoritettiin
erilaisia tehtäviä ja matkan aikana ainakin allekirjoittanut huomasi, että luisto
oli hyvä ja keli muutenkin kohtuullinen hiihtämiseen. Lämpötila oli noin -5°C ja
pilvistä.
Perillä retkeilymajan alueella oli ruokailutauko ja söimme mm. lettuja.
Paluumatka sujui nopeasti ja perillä olimme hyvissä ajoin ennen auringon
laskua. Perillä Kaupissa retkeen osallistuneille vielä jaettiin hiihtotaitomerkki.
Retkeen osallistui neljä karhua. Mikko Lamminpää oli hiihtoretken johtaja
Antto

Jääkarhut
Viime syksynä toimintansa aloittanut Jääkarhut-lauma on joukko vilkkaita
karhunpentuja. Jääkarhuihin kuuluvat: Joonas, Valtteri, Juuso, Eero, Juho,
Heikki, Olli, Eetu, Saku, Markus, Riku ja Henrik. Epätoivoisesti kaikkien
nimiä yrittävät oppia laumanjohtajat Risto ja Timo.
Kyselin taannoin kokouksessa poikien muita harrastuksia ja valtavan
äänimyrskyn jälkeen sain selville että joukkomme on varsin kirjava: harrastuksia
olivat mm. sirkus, laskettelu ja matematiikka.
Tunnin mittaiset kokoukset hujahtavat nopeasti toiminnallisen ohjelman
parissa. Kokoukset päätetään rauhoittumalla piirissä tarinaa kuunnellen, vaikka
monilla vielä energiaa riittäisi pidemmäksikin aikaa.
Keväällä olemme mm. tarkastelleet tähtikuvioita, harjoitelleet ensiapua ja
käyneet avaruudessa. Tärkeimpänä asiana on kuitenkin ollut ryhmän yhteisten
sääntöjen ja ryhmänä toimimisen harjoittelu. Toivottavasti mahdollisimman
moni pysyy toiminnassa mukana sillä mukavien kokousten lisäksi suoritamme
mm. taitomerkin ja osallistumme karhunpentujen yhteiselle kevätretkelle.
Timo Bee
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Pelipromo
Eli tarina kolmesta viisaasta miehestä ja heidän
Leiripaikkamonopolistaan
Tapahtuipa kauan sitten eräällä ikimuistoisella leirillä, että Kalevan kolme
viisasta miestä, joista kaikki esiintyvät tässä lehdessä, istuskelivat pohtimassa
syntyjä syviä. Illan edetessä syvä
ja mietteliäs hiljaisuus kyllästi ilman ja lopulta Parrakas Viisas
siitä loihe lausumahan: ”Miettikääpä hyvät veljet, ajatelkaa aiMenet HP:n syyskokoukseen.
voillanne, partiosta jos pelin pyVietät siellä yhden vuoron ja
käisi, leireilystä lautapelin, sijoisaat kahvia sekä pullaa,
tettuna Saarijärvelle, Teiskon
muttet yhtään makkaraa.
metsän mättähille”. Siihen Silmälasipäinen Viisas vastasi jotta
”Oivat onpi ideasi, arvoisetpa ajatuksesi. Lautapeli luokahamme, kotiversio
korvesta. Malliksi käyköön Monopoli, kapitalismista karsittuna”. Kolmas
Viisas oli hetken aivan Ällikällä lyöty, mutta tuumasi sitten näin: ”vaan mistäpä
pelille pelaajia, urhoja noppaa
nakkelemaan? J-Riisiin peli perustakaamme, partiopidoissa paljastakaamme, kaiken kansan katsottavaksi, iloksi ikihyväksi”.
Kaikki viisaat olivat tähän hyvin
Makkaraa. Söit liikaa maktyytyväisiä, ja päättivät pitää pekaraa. Mene suoraan höntelistä suunnittelukokouksen ennen
riin kulkematta parkkipaikan
kuin kukko olisi kiekunut yhtä
kautta.
monta kertaa kuin leppäkertussa
on pilkkuja.

Organisaatio

Satumaa

Viisaat puursivat projektiaan otsat hiessä manaten ilmoille pelilaudat Paint
Shop Prolla, takoen ahjossa pelimerkkejä yötä päivää ja lauleskellen mahtisa9

noilla kokoon pelin sääntökirjan. Kimuranttien
testisessioiden ja tarkkojen korjausten jälkeen
Vuokra 4 makkara,
uljas ensiversio saatiin
yhdellä laavulla 14 makkaraa
valmiiksi ja paljastettiin
J-Riisissä kaikelle kankahdella laavulla 40 makkaraa,
salle. Ja voi sitä riemua:
kolmella laavulla 120 makkaraa,
posket punottivat ja parneljällä laavulla 160 makkaraa,
rat hytkyivät naurusta
PJ-teltalla 200 makkaraa
omaisuuden mittana toimivien makkarapeliKiinnitys hinta 20 makkaraa.
merkkien vaihtaessa
omistajia ja leirinuotioiLaavut maksavat 20 makkaraa
den palaessa kaikkialla
kappale.
Saarijärven ympärillä.
Viisaat olivat tähän hyvin
tyytyväisiä ja päättivät luoda pelistä lopullisen version, sekä viilailla sen
ulkoasua. He näkivät, että tuo peli tultaisiin kaivamaan esiin vielä monissa
partiotilaisuuksissa, ja ounastelivat, että pari kappaletta sitä saattaisi joskus
päätyä jopa kololle asti.

Leiriniemi

Tähän jää tarinamme Kalevan kolmesta viisaasta miehestä
ja heidän Partiomonopolistaan.
Tarina ei kuitenkaan vielä lopu,
vaan se tulee jatkumaan pelin
parantuessa ja poikien seuratessa isiensä jalanjälkiä sen parissa.

Satumaa
Leirillä lipunnosto siirry heti
ruutuun Uusi kämppä

Silmälasipäinen Viisas
Leiripaikkamonopolin materiaalit löydät kokonaisuudessaan
internetosoitteesta www.students.tut.fi/~pietila2/monopoli/monopoli.htm
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Harmaakarhu kävi helmikuussa kilpailemassa Hauholla. Kokoonpanona oli tällä
kertaa Juhis, Mikko K. ja Risto. Kilpailuun oli valmistauduttu huolellisesti (ts. allekirjoittanut oli pari kuukautta aikaisemmin silmäillyt tehtäväja pisteluettelon läpi) ja mukaan otettavia varusteitakin oli mietitty ainakin viiden
sähköpostiviestin verran.
Koska vartiomme oli varsin kokematon, eikä meitä huvittanut muutenkaan
hiihtää hampaat irvessä, päätimme saman tien pistää löysemmät pipat päähät.
Kilpailun edetessä jotkut luopuivat niistä jopa kokonaan.
Tehtävät sujuivat vaihtelevasti. Kätevyyksissä aika loppui perinteiseen
tapaan kesken, joten kelkkaa ei ehditty hioa, mutta pysyi se silti melkein
kasassa. Tehtävässä, jossa oli tarkoitus arvioida kuljettua matkaa ja siihen
käytettyä matkaa, perustimme arviomme siihen oletukseen, että kaikki ramopunklaulut ovat kestoltaan kaksi minuuttia pitkiä. Ilmeisesti Luonteri Surfin
Metsä kostaa muodostaa poikkeuksen, sillä pisteet eivät tässäkään tehtävässä
olleet kovin hyvät. Mikon loistava tietämys jänisten elintavoista takasi meille
kolmossijan aihetta käsitelleessä tehtävässä ja koordinaattien sekä ilmansuuntien kanssa matemaattisesti orientoitunut vartiomme ylsi vielä parempaan
suoritukseen. Lopputuloksissa löyduimme sijalta kymmenen.
Päällimmäisenä kilpailusta jäivät mieleen yleiset järjestelyt,jotka oli hoidettu
varsin kummallisesti. Ei ollut mitenkään tavatonta, että parkkipaikka löytyi
varsin helposti, mutta enemmän vartiotamme ihmetytti, miksi rasteille ei täytynyt jonottaa kertaakaan. Isoin shokki iski kuitenkin vasta kilpailun jälkeen, kun
ruokalassa ei tarjottukaan laihaa nakkisoppaa vaan pyttipannua.
Juhis
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Toimintakalenteri
Maaliskuu
5.-6.3.
SP
11.-13.3. HP
11.-13.3. HP
13.3.
Kaka
19.3.
HP
20.3.
Kaka
23.-29.3. Kaka
24.-28.3. HP
24.-27.3. TP
30.3.
TP

Partiotaitojen SM-kisat, Nuoske, Uusimaa
Partiolaisten ensiapukurssi, Kangasala
Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi, Pirkkala
JN
HP:n kevätkokous, Toijala
Kevätkokous
Ylläs-toimikunnan pääsiäisreissu Luosuun
Partiojohtajaperuskurssi I, Ylöjärvi
VJ-kurssi
TP:n kevätkokous

Huhtikuu
1.-3.4.
2.-3.4.
8.-10.4.
8.-10.4.
10.4.
15.-17.4.
15.-17.4.
15.-17.4.
17.4.
17.4.
18.-24.4.
18.4.
22.-24.4.
23.4.
24.4.
27.4.

Partiojohtajaperuskurssi II osa 1, Hämeenlinna
Vartioiden oma yöretkiviikonloppu
Sampokurssi, Satakunta
Akelakurssi, Varsinais-Suomi
JN
Suoritusreissu
Partiojohtajaperuskurssi II osa 2
Lippukuntaleirikurssi, Varsinais-Suomi
Sipu-ilta
Suunnistuskoulutus
Partioviikko
Yrjönpäivänjuhla
Pentujen kevätretki, Aitolahden vanha pappila
Kevät-pt Löyly, Ylöjärvi
Partiolaisten kirkkopyhä
Yrjönviesti

HP
HP
YTP
YTP
Kaka
Kaka
HP
YTP
HP
HP
Kaka
Kaka
HP
TP
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Toukokuu
3.5.
6.5.
7.5.
7.5.
8.5.
8.5.
15.5.
15.5.
21.-22.5.
25.5.
28.5.
31.5.

TP
SRK
Kaka
HP
Kaka
Kaka
HP
TP
HP
Kaka
Kaka
HP

Kesäkuu
4.6.
TP
18.-12.6. HP
10.-12.6. Kaka
TP

Suunnistusilta
Seurakuntien palkkioretki johtajille
Kanoottien kunnostustalkoot
Sudenpentujen kevätkilpailu, Sahalahti
Saarijärven talkoot
JN
Maakunnallinen partioparaati, Tampere
Kaatuneiden muistopäivän kunnianosoitus
Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, Vammala
Kevään toimintakausi päättyy
Melontakoulutus
Viimeinen ilmoittautuminen syksyn kursseille

Kunnianosoitustilaisuus Mannerheimin patsaalla
Vartionjohtajaleiri Kohu, Vaakaniemi
Johtajien melontaretki
Sampojen virkistystapahtuma

Heinäkuu
8.-10.7.
Kasukka Kasukka-melonta
TP
Partiopäivä Viikinsaaressa
Elokuu
3.-7.8.
11.-14.8.
14.8.
22.8.
26.-28.8.
26.-28.8.
27.8.
28.8.

Kaka
TP
Kaka
Kaka
HP
SP
SP
HP

Kesäleiri
VJ-kurssi
JN
Aloituskokous, syksyn toiminta alkaa
Partiotoimittajakurssi, Ylöjärvi
Partiolaisten pyhiinvaellus, Vivamo
Suunnistuksen SM-kilpailut
Sipu-ilta, Tampere
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Syyskuu
2.-3.9.
3.-4.9.
9.-11.9.
11.9.
10.-11.9.
13.9.
15.9.
16.-18.9.
16.-18.9.
16.-18.9.
17.9.
23.-25.9.
24.-25.9.
30.9-2.10.
30.9.-2.10.

Lokakuu
1.-2.10.
7.-9.10.
7.-9.10.
7.-9.10.
9.10.
15.-16.10.
19.-21.10.
21.10.
21.-23.10.
21.-23.10.
21.-23.10.
23.10.
30.10.
7.-9.10.

Kasukka “VJ-kurssit”
HP
Vartioiden oma yöretkiviikonloppu
Kaka
PPO-reissu
Kaka
JN
HP
VT-kisa
TP
Aluetapaaminen
HP
Ansiomerkkiehdotukset Partiotoimistoon
HP
Partiojohtajien peruskurssi III osa 1, Lempäälä
HP
Partiojohtajien peruskurssi IV osa 1, Ylöjärvi
TP + SRKSinikettu
HP
Leikkikurssi, Lempäälä
Kasukka Kasukka-Pt (vaihtoehto 1)
HP
Rastipäällikkökurssi
Kasukka Kasukka-Pt (vaihtoehto 2)
HP
Viestikurssi, Kylmäkoski
Kaka
Karhunpentujen syysretki
TP
VJN-tapahtuma
V-SP
HP
HP
HP+TP
Kaka
SP
SRK
Kaka
HP
YTP
YTP
Kaka
TP
HP

Partiotaitojen SM-kilpailut, Kontio
Partiojohtajaperuskurssi III osa 2, Lempäälä
Partiojohtajaperuskurssi IV osa 2, Ylöjärvi
Vartiojohtajien jatkokurssi, Pajaniemi
JN
Jamboree on the Air/Jamboree on the Internet
Sudenpentuleiri
Ursulanpäivä
Laumanjohtajien peruskurssi, Kangasala
Sampokurssi, Varsinais-Suomi
Lippukuntakurssi, Satakunta
Saarijärven talkoot
Harhahetki
Vartioiden oma yöretkiviikonloppu
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Marraskuu
2.11.
TP
4.-6.11.
HP
6.11.
Kasukka
10.11.
Kasukka
12.11.
HP
13.-11.
Kaka
13.11.
Kaka
15.11.
HP
18.-20.11. HP
18.-20.11. SP
20.11.
Kaka
22.11.
TP
26.11.
HP
30.11.
Kaka

Pottukisa
Laumanjohtajien peruskurssi, Toijala
Kasukka-johtajisto
Kasukka-messu
Sudenpentutapahtuma, Mänttä
Isänpäivälounas
JN
Ansiomerkkiehdotukset partiotoimistoon
Partiojohtajien peruskurssi, Hämeenlinna
Partiotaitokilpailujen johtajakurssi
Syyskokous
TP:n Syyskokous
HP:n syyskokous, Tampere
Lupauksenantojuhla

Joulukuu
1.12.3.-4.12.
6.12.
6.12.
9.-11.12.
11.12.
15.12.
24.12.

Ollin kilpa
LARP Vaeltajatapahtuma
Itsenäisyyspäiväjuhla
Itsenäisyyspäivän kunniaosoitustilaisuus
Partiojohtajien peruskurssi V osa 2, Hämeenlinna
JN + J-riisi
Viimeinen ilmoittautumispäivä kevään -06 kursseille
Karhutunturin joulupukkipalvelu

HP
HP
TP
TP
HP
Kaka
HP
Kaka
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Stanislav Muhametsin
Koko nimi: Stanislav Muhametsin
Syntymäaika: 3.11.84
Pituus: 184
Paino: 75
Kengännumero: 42
Saappaannumero: 43
Lempinimet: Stasi, Stas

Kymmenen kiperää:
1.Asema Lippukunnassa: Laumanjohtajan apulainen
2.Viimeisin partiotapahtuma: Laumanjohtajien Vihjepäivät
3.Paras partiotapahtuma: Viimeisin Lapinvaellus
4.Paras nuudelimerkki: Mama
5.Pisimmän pelaamasi shakkiottelun kesto: 6h ja joitakin minuutteja
6.Osaatko soittaa balalaikkaa: en
7.Suurin partiosaavutuksesi: pj-kurssi
8.Toiveammatti: Hullu tiedemies
9.Paras lehti: Ällikkä
10.Tulevaisuus: On epävarma

Pieni partiohistoria
Liityin -94 tai -95, olin kolmisen vuotta sudareissa ja menin
sitten Näätä-vartioon. Sitä johtivat Eero Kesälä ja Mika Nieminen, jotka antoivat minulle mainion kuvan partiosta. Oltuani
siellä muutaman vuoden siirryin vaeltajiin, kävin välissä
armeijan ja rupesin sitten Pihliksen kanssa laumanjohtajaksi.
Kuva: Timo Bee
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1§ Mika ja Eija menivät naimisiin. Onnea!
2§ Yllättäviä ongelmia Leiripaikkamonopolin parissa: “Pahus! Tiputin
nopasta yhden silmäluvun...”
3§ Juhis vietti hiihtoloman kaupungissa. Tapaus oli niin harvinainen, että
jopa Aamulehti uutisoi asiasta.
4§ On kuultu, että ON-PISTE on avattu!
5§
Iloitse Suomesta kampanjan parhaat:
Sudenpennut:
Olli Tuominen
Santeri Lepola
Riku Rekola

Vartiolaiset:
Tolosen veljekset
Elmo Kalvas
Eero Hakio

260 pistettä
251 pistettä
245 pistettä

Johtajat:
Mikko Lamminpää
Kippara
Minna Hännikäinen

90 pistettä
75 pistettä
50 pistettä

155 pistettä
120 pistettä
56 pistettä

6§ Vahvistamattamattomien silminnäkijähavaintojen mukaan Mikon ja
Minnan käsiin on ilmestynyt outoja, kiiltäviä metallinpalasia. Toimitus
toivoo, että kyseessä ei ole mikään vakava sairaus, kuten esimerkiksi
aikuistuminen...
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