Partiolippukunta Koudat ry:n lippukuntalehti - 38. vuosikerta - ilmestyy neljästi vuodessa
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Partiolippukunta Koudat ry

Fallkullan joulurauhan julistuksessa 13.12.
Koudat myivät perinteisesti puuroa.
Kiireisen puuropäivän päätteeksi rentouduttiin
johtajaretkellä 13.-14.12. pelaillen ja saunoen.
Vaeltajapikkujouluissa 19.12. täytettiin
kalenterit hauskalla ohjelmalla. Lisäksi
herkuteltiin ja vierailipa itse joulupukkikin
paikalla.

To i mit tan u t : N et ta Ko sk in e n

Ku v a : Kou t i en a r ki sto

Uutiset

Johtajiston terveiset toimarista 10.1.!

Talvileiri Roviolla 2.-6.1. vietettiin viikko
pelaillen ja kisaten muun muassa Super
Mario –kisassa. Lue lisää sivulta 4.
Toiminnansuunnittelupäivä 10.1. oli nimensä
mukainen. Suunnittelun lisäksi annettiin
palautetta talvileiristä.
Tarpojien majakka 17.1. ei kestänytkään yön yli,
kuten oli tarkoitus. Tarpojat pääsivät kuitenkin
käyttämään älynystyröitään ja Yhteiskuntatarpossa opittuja taitoja kaupunkiseikkailun
merkeissä.
Venhon varasto täyttyi vanhemmista 26.1.
informatiivisen vanhempainillan seurauksena.
Vuosikokous päätti 1.2. muun muassa koutien
osallistumisesta Roihu-finnjamboreelle 2016.
Ja totta kai me mennään!
Pulkkariehassa 8.2. riitti lunta, laskijoita ja
hernesoppaa. Suurkiitos vanhemmille avusta!
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Teksti: Netta Koskinen Kuvat: Niko Hellsten

Koutien upea talvileiri 2015 pelattiin Mynämäellä 2.-6.1. Mukana oli mahtava määrä
leiriläisiä, joita ei puolijoukkueteltassa nukkuminen pelottanut. Leirillä oli paljon ohjelmaa
heti alusta lähtien, ja myöhäiseksi venähtäneen ensimmäisen illan jälkeen lähdettiin
innokkaina kisaamaan Super Mario -pelissä. Seuraavassa talvileiri lyhyesti kuvien
muodossa.

Angry Birds -peliä varten rakennettiin
autoja, possuja ja lintuja. Varsinaisessa
pelissä tutustuttiin muun muassa pääsisäisja autoversioihin Angry Birds -pelistä, minkä
lisäksi tietysti heitettiin possuja linnuilla.

Super Mario -pelin lähtötehtävä halonkantoteline
oli haastava. Rasteilla testattiin kisaajien
partiotaitoja Mario-pelin hengessä. Vaikka sää ja
reitti eivät suosineetkaan, edessä häämöttävä
herkkuaarre sai kisaajat yrittämään parhaansa.

Pelin jälkeen koko kämppä oli
käytössä vaatteiden kuivaamiseen.
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Paloautoon oikein jonotettiin. Mynämäen VPK
opetti partiolaisille ensiapua ja sammutustaitoja.
Päästiin kantamaan kavereita kantolaitteella ja
opeteltiin sammuttamaan rasvapalo.

Partiolippukunta Koudat ry

Vedellä sitä ei sammuteta!

Kolu m n i st i: V ern a K ir s i

Oodi sekalippukunnalle
Partiolippukunta voi olla joko tyttö- tai poikalippukunta
tai sitten sekalippukunta, niin kuin me Koudat. Sekalippukunnassakin suurin osa viikoittaisista kokouksista
järjestetään erikseen tytöille ja pojille. Melkeinpä
kaikessa muussa toiminnassa, tapahtumissa ja leireillä,
kirmaakin sitten sekava, kaikenkarvainen ja mukavasti
yhteen sulautuva joukko sekä koutatyttöjä että
koutapoikia.
Ja sekalippukunta, no sehän on ihan huikea juttu!

Laurat pistivät itsensä likoon Vinkkeli Shown
varjoteatterissa. Ohjelmassa oli myös
ihmiskirjainten tekoa ja sketsien esittämistä
vaakatasossa. Tapahtumat heijastettiin
kämpän seinälle oikean tv-ohjelman tapaan.

Kasinossa maksuvälineenä käytettiin
dubloja, mutta niistä syntyi myös upeita
luomuksia. Kasinon henkilökunta palveli
erinomaisesti, erityisesti hampurilaiskojun
työntekijät.

Vikana iltana pidettiin perinteitä kunnioittaen huikeat
vikan illan bileet, joissa jätski ja muffinssit maistuivat.
Tiistaina ihan viimeisen olympialais-ohjelman jälkeen
lähdettiin kotiin väsyneinä, mutta onnellisina.


Ensinnäkin, meitä on hirmuisen paljon verrattuna siihen,
että tytöt ja pojat toimisivat kahdessa eri lippukunnassa.
Tässä tapauksessa määrä kertoo myös laadusta. Isolla
porukalla voidaan järjestää enemmän ja makeampia
tapahtumia. Harvalla lippukunnalla esimerkiksi on omaa
talvileiriä tai pyöräkisaa, niin kuin meillä Koudilla.
Toiseksi, sekalippukunnasta osaajia löytyy varmasti mihin
tahansa puuhaan. En halua kärjistää, mutta saattaa olla
niin, että joku poika osaa vaikkapa kunnostaa pyörän
jotakuta tyttöä paremmin ja vastaavasti satunnainen
tyttö paikata villasukan kantapään paremmin kuin
muuan poika. Parasta ei ole se, että osaajan voi pyytää
hoitamaan homman, vaan, että osaajaa voi pyytää
opettamaan! Itse olen oppinut partiossa pojilta ainakin
vuolukivien sahaamista ja talvirenkaiden vaihtamista ja
vastaavasti tarjonnut oppia ainakin virkkaamisessa ja
ruuan laitossa. Olen toki kuullut myös sekalippukunnista,
joissa pojat pystyttävät tyttöjenkin laavut sillä aikaa, kun
tytöt keittävät soppaa, mutta meidän lippukunnassa on
aina osattu hoitaa hommat yhdessä!
Kolmantena ja ehkä tärkeimpänä sekalippukunnan etuna
pidän sitä, että aika harvassa harrastuksessa tytöt ja
pojat pääsevät ylipäätään toimimaan keskenään.
Kaikkien inhottavien tyttö- ja poikabakteerien keskellä
on arvokasta huomata, että tuossahan on kuitenkin ihan
hyvä tyyppi! Minusta on mainiota, että olen partion
kautta saanut niin valtavan monta kivaa kaverityttöä ja
kaveripoikaa, kaveria ihan sukupuolesta riippumatta. Ja
siitä, että minulla on kaikkien niiden kaverien kanssa
mahdollisuus tehdä jotain näin hurjan mukavaa!
Aurinkoista kevättä kaverit!

Lisää kuvia osoitteessa koudat.kuvat.fi
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Seikkailijaretki 28.-30.11.

Teksti: Saara Heikkilä Kuva: Emilia Pennanen

Seikkailijoiden intiaani-aiheinen retki alkoi perjantai-iltana perinteisesti
Puistolan asemalta. Juna- ja bussimatkan jälkeen saavuttiin Nuuksion
Haukkalammelle, ja aika pitkän taivaltamisen jälkeen päästiin lopulta
perille kallioiselle nuotiopaikalle, jonka läheisyyteen pystytettiin
puolijoukkueteltta.
Marraskuun illat ovat tunnetusti pilkkopimeitä, mutta aamulla kun
herättiin päästiin heti ihailemaan upeaa kuuraista talvimaisemaa:

Päivän ohjelmassa oli ensin lyhyt suunnistusrata, ja sen jälkeen
valmistettiin lounasta trangioilla. Retken huipennus
oli iltapäivän intiaanipeli, jossa päästiin mm. metsästämään biisonia ja
rakentamaan talismaania.
Päivällisen jälkeen vuorossa oli rennon letkeää iltaohjelmaa. Illalla oli
mukava kaivautua makuupusseihin masut täynnä herkullisia
nuotiolettuja!
Sunnuntaiaamuna pakkaus ja aamupalan syönti sujui sutjakkaasti. Niin
sutjakkaasti, että ehdimme jopa aikaisempaan bussiin, kuin oli tarkoitus!
Ja partioviikolla kelpaa sitten esitellä inkkarimerkkiä partiopaidan hihassa!

Partiolippukunta Koudat ry
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KITT

Teksti: Netta Koskinen

Johtajaretki 13.-14.12.2014
Teksti: Netta Koskinen

Kun ensin oli seisty puurokojulla
monta tuntia, oli mukavaa päästä
kämpän lämpöön rupattelemaan
kavereiden kanssa samalla, kun
uunissa valmistui nugetteja ja ranskalaisia. Kun salaatit oli popsittu, pistettiin
pelit pystyyn ja osa väestä hipsi saunaan.
Loppuilta kuluikin Singstaria laulaessa ja
tanssiessa sekä mitä erikoisimpia lautapelejä
pelatessa. Jossain vaiheessa päädyttiin
nukkumaankin.

Koko Ikäkauden TarpojaTapaaminen,
se mahtava jouluteemainen,
16.12. Venholla pidettiin,
siellä askarreltiin,
ja niin,
oli rasteja aluksi siellä viis,
mut siitä viis,
koska esitykset oli parhaat,
ne voitti parran harmaan,
ja herkuttelu varmaan,
tais olla se ykkösjuttu!

Aamulla aloitettiin pirtsakalla aamujumpalla
ulkona, minkä jälkeen edellisen päivän
puuronjämät katosivat parempiin suihin. Alkoi
”Arvostele mun illallinen”-ohjelmasta ideansa
saanut ”Arvostele mun kokous”-kisa, jossa
osallistujat eläytyivät innoissaan eri ikäkausien
rooleihin vaikeuttaakseen vastustajien
suoritusta. Kun ohjelma oli saatu suoritettua
enemmän tai vähemmän kunnialla, olikin jo
siivouksen, kebabin ja kotiinlähdön aika.

Iina
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Johtajahaastattelu –

Haastattelu: Niko Hellsten ja Leo Varttala Kuva: Niko Hellsten

Koutarummun toimitusryhmä löysi Venhon yläkerrasta kaksi varsin nuorekasta
seikkailijajohtajaa ja sieppasi heidät haastatteluun, joka sisälsi paljon kiperiä
kysymyksiä sekä raastavan voimainkoetushaasteen.

Toimitusryhmä: Keitä te olette ja mitä
oikein teette täällä?
Heidi: Oon Heidi, enkä tee täällä yhtään
mitään.
Emilia: Olen Emilia ja johdan
seikkailijaryhmää.
H: No, niin mäkin.
T: Kuinka kauan olette harrastaneet
partiota?
E: 9-10 vuotta.
H: Varmaan 6 vuotta.
T: Mikä on paras partiotapahtuma, johon
olette päässeet osallistumaan?
H: Saraste.
E: Joo, Saraste.
T: Mitä odotatte tältä keväältä?

H: En mitään. Eiku joo, partioviikkoo! Kun
on Kohtaaminen ja kaikkee.
T: Jos voittaisit lotossa miljoonan, mitä
tekisit sillä?
H: Laittaisin eka säästöön ja lähtisin
ulkomaille.
E: Ottaisin suoran lennon johonkin maahan,
lähtisin pois täältä.
T: Kummasta teistä tulisi parempi
presidentti?
H: Olisin semilaiska presidentti. Eli ei musta
ainakaan.
E: Eli mä varmaan koska hoidan aina kaikki
asiat...
T: Mitä mieltä olette Kreikan
taloustilanteesta?

Partiolippukunta Koudat ry
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Emilia ja Heidi kättä vääntämässä.

H: Jaa-a, aika mielenkiintoinen asia, sinänsä.
E: Enpä ole hirveesti siihen perehtynyt.
H: Aika huono, vissiin.

H: (nauraa) Jossain on varmaan jotkut
markkinat, ja ne lapset on menny
pällistelemään niitä... (nauraa lisää)

T: Jos olisit jäätelö, miltä maistuisit?
H: Tosi hyvältä!
E: (nauraa) Varmaan joku Ben&Jerriesin
Cookidough...

T: Miltä eka johtajavuosi on tuntunut?
H: Perus. Eipä mitenkään kummalliselta.
E: Ehkä hieman raskaalta, välillä.

T: Sitten, otetaan tällanen hypoteettinen
tilanne, jossa...
H: Mitä tarkottaa hypoteettinen?
T: Otetaan tällanen tilanne, jossa olet
menossa kololle pitämään kokousta, mutta
jo kaukaa huomaat, että kololta päin kuuluu
haitarin soittoa ja mieskuoron laulantaa,
eikä lapsia näy missään. Mitä on
tapahtunut?
E: Se olis salee joku aprillipila...

T: Entä kumpi teistä voittaisi
kädenväännössä?
H: Emilia.
E: Aa, okei.
T: No mitä jos testataan?
Heidin ja Emilian kädenväännöstä
muodostui eeppinen ja tasaväkinen taisto,
mutta lopulta voittajaksi selviytyi, kuten
ennakoitu, Emilia.
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Mikä ihmeen Fillalilalli?
Toimittanut: Verna Kirsi

Koutien oma, legendaarinen pyöräkisa Fillalilalli järjestetään tänä keväänä muutaman
vuoden tauon jälkeen. Paluusta lupaillaan hehkeää ja uudenlaista. Mutta mistä
Fillalilallissa, kaverien kesken Filliksessä, on pohjimmiltaan oikein kyse?
Fillalilalli on yhden yön yli kestävä polkupyöräkisa, joka poljetaan kaupunkimaisemissa. Kisa
sijoittuu Helsinkiin ja lähikaupunkeihin, onpa
joskus poljettu ainakin Keravalle saakka! Tänä
vuonna Fillalilalli poljetaan perjantaista
lauantaihin 8.-9. toukokuuta, jotta äitienpäivää saadaan sunnuntaina juhlia rauhassa.
Fillari alle ja menoksi!
Tärkein varuste Fillalilallissa on polkupyörä,
sillä liikkuminen kisarastilta toiselle tapahtuu
polkien. Mikään himopyöräilijä ei kuitenkaan
tarvitse olla, jotta kisaan uskaltaa lähteä. Reitit
on suunniteltu eri ikäkausille niin, että
jokainen varmasti jaksaa ne hurauttaa
leppoisasti, oli alla sitten tuliterä maastopyörä
tai vanha koliseva jopo. Tänä vuonna kisaajien
yöpymisvarusteet kuljetetaan yörastipaikalle
ja mukana polkiessa kulkee vain päiväreppu,
joten hankalien pyörälaukkujenkaan kanssa ei
tarvitse tuskailla, ihanaa!

Tänä vuonna Fillis rokkaa
Tämän vuotisen Fillalilallin teemana on
musiikki. Kisan virallinen soittolista julkaistaan
ihan pian ja se tarjoaa vinkkejä siitä, millaisia
tehtäviä kisarasteilla on luvassa! Aiemmilta
vuosilta mieleen ovat painuneet ainakin
Raksaralli, jossa rakennettiin nostureita ja
paistettiin munkkeja, Amazing Race –lalli,
jossa kierrettiin maapallo viikonlopussa ja
Salapoliisi-Fillis, jossa päästiin ratkomaan
mystistä katoamista ja nikkaroitiin
suurennuslaseja.
Kaikki mukaan!
Tänä vuonna myös Fillalilalli on ihan koko
lippukunnan yhteinen tapahtuma, sillä myös
sudenpennut pääsevät ensimmäistä kertaa
mukaan vauhdin hurmaan! Ikäkausille on
omat kilpailusarjat ja jokaisen sarjan parhaalle
kisavartiolle on luvassa palkinto. Sudenpennut

Partiolippukunta Koudat ry
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Yrjö M. Berg
Kuka keksi haarukan? Miksi
välillä ajattelen sanoilla ja välillä
vain ajattelen?
Mikä ikinä istumavärkkiäsi kutittaakaan - kysy Yrjöltä!
Kysymykset voi jättää kolojen postilaatikoihin tai
lähettää e-postina: yrjo.m.berg@gmail.com

Miten avokado kuuluu syödä?
-Terveysintoilija

kisaavat tänä vuonna Stage-sarjassa,
seikkailijat Festari-sarjassa ja tarpojat
Stadion-sarjassa. Fillalilallin suunnittelu on
kovassa vauhdissa. Kisanjohtaja Elisa
lähettää suunnittelumylläkän keskeltä
kisaajille seuraavia terveisiä: ” Luvassa on
rennon letkeää ja kaikille stagelaisista
stadionilaisiin suunnattua ohjelmaa. Kisassa
matkataan niin vanhojen kuin uusien
kavereiden kanssa muun muassa selfieiden
maailmaan, mörrimöykkyjen luokse ja
maukkaaseen jäätelökesään. Huisii!”
Ilmoittautuminen alkaa pian, joten omaa
kisavartion partio- ja musiikkitaitoja
kannattaa jo alkaa viritellä huippuunsa.
Lisätietoa löydät seuraavan infomuurarin
välistä. Fillalilallissa nähdään!

Kulinaristina tiedän, että oikeaoppinen avokadon syönti
alkaa jo kuorimisesta: avokadoa kuuluu liottaa hieman
kättä lämpimämmässä vedessä usean tunnin ajan ennen
kuorimista, jolloin hedelmäliha ei rusketu kuorimisen
jälkeen. Tällöin avokadosta nauttii suun lisäksi myös
silmät. Itse avokadosta raastan ohuita liuskoja, joita
imeskelen. Tosin viime aikoina olen pyrkinyt vähentämään avokadoja ekologisista syistä opittuani, että
avokadon kuljettaminen Suomeen kuluttaa yli oman
painonsa verran polttoainetta.
Onko avaruudessa kylmä?
-Avaruuskissa_99
Monesti kuulee sanottavan, ettei avaruudessa ole mitään.
Jos avaruudessa ei ole lämmin, niin onko siellä sillon
kylmä? Mutta jos avaruudessa ei ole mitään, niin voiko
siellä olla kylmäkään? Olen pohtinut aihetta paljon ja
päättänyt julkaista aiheesta filosofisen kirjakokoelman,
jossa toivon saavuttavani lopullisen totuuden.
Miten voi tykkää toisesta niin että halkee?
-josnyttarkkojaollaan
Tunnetta voisi kutsua melkeinpä rakkaudeksi. Tosin
ilmaisu on vertauskuvauksellinen, koska kirjaimellisesti
rakkauden tunnelmissa ei voi ainakaan täysin haljeta.
Moni asia voi olla meille ihmisille niin tärkeä, ettemme
tunne itseämme kokonaiseksi ilman sitä, jolloin tuntuu,
että halkeaisimme.
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Esittelyssä: Suomen Pomot
Toimittaneet: Saara Heikkilä ja Nelli Wiksten

Kuvassa vasemmalta oikealle: Miko, Tino, Atte ja Jaakko. Kuvasta puuttuu Santtu.

Partiolippukunta Koudat ry
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Chilin kasvattamisesta
Teksti ja piirros: Iina Vartia

Laitoin loppukesästä siemenen multaan. Yleensä semmoiset hommat tehdään
keväällä. Minua on aina kiinnostanut kokeilla käytännön kautta, miten hommat toimii.
En aina luota siihen, mitä kirjoissa kerrotaan, vaan on saatava kokeilla itse.
Kaksi kesää sitten sain ystävältäni
lahjaksi chilikasvin. Samaiselta
ystävältä opin kiinnostumaan entistä
enemmän kasvien tarkkailusta. Se on
innostava päivä, jolloin huomaa,
kuinka jostain oksan haarasta puskee
uutta lehteä, tai jolloin ensimmäiset
pikkuruiset nuput ilmestyvät. Se on
niin kuin jonkin uuden syntymä.

chilille, vaan sille oli annettava myös
lisävaloa. En ole mikään hifistelijä,
joten vanha toimiston pöytälamppu
sai luvan toimia valaisimena. Ensimmäinen talvi meni suhteellisen hyvin.
Keväällä chili virkosi taas suloiseen
loistoon ja kesän aikana hedelmää
tuli. Keräsin taas sadoista siemenet
talteen.

Olen kuullut, että kasvaakseen kasvit
tarvitsevat rakkautta, veden ja valon
lisäksi. Harva se päivä siis juttelin ja
lauleskelin lahjachililleni. Kuten koulussa aikoinaan on opittu, tarvitsee
kasvi elääkseen hiilidioksidia, jota
ihminen uloshengittää. Kasvi puolestaan vapauttaa ilmaan happea, jota
ihminen hengittää. Siksi on tärkeää
viettää aikaa kasvin kanssa. Jos lukisin
kirjoja, varmasti lukisin niitä ääneen
kasveilleni.

Parhaita hetkiä kasvien parissa on
siemenen multaan kätkeminen ja
kasvin ruukun vaihtaminen suurempaan, jolloin pääsee tarkastelemaan
kasvin kasvattamia juuria, sitä kuinka
juuret ovat täyttäneet koko ruukun
ja huutavat lisätilaa itselleen. Totuus
on, että ahtaassa ruukussa kasvava
kasvi ei tahdo kasvaa, sillä sillä ei ole
tilaa kasvaa alas. Kun kasvin vaihtaa
suurempaan ruukkuun, se tekkee
kasvupyrähdyksen, jolloin on helppo
tarkkailla kasvin kasvua.

Tarkkailin lähietäisyydeltä kasvin
lehtiä ja runkoa, annoin sen kylpeä
kesäauringossa ja syksyn tullen,
iltojen viiletessä kannoin chilini sisälle
lämpimään ja aamulla ensimmäisenä
nostin sen takaisin aurinkoon. Kesän
ja syksyn aikana chili ennätti tuottaa
kaksi tai kolme satoa. Otin siemenet
talteen.
Talven koittaessa ei enää pelkät
kauniit sanat ja ajatukset riittäneet

Loppukesästä chili kasvatti nopeasti
uusia oksia ja ajattelin, että kerta nyt
on vielä niin kovin lämmin, voisin
kokeilla, josko uusi chilin taimi
kasvaisi nopeasti. Niinpä siis päätin
laittaa chilin itämään, vaikka tiesin
talven jo salaa koputtelevan ovella.

lämpöä. Viileiden iltojen saavuttua
ja päivien pimennyttyä chilit eivät
saaneet lainkaan niin paljon valoa ja
lämpöä. Minulla ei myöskään ollut
enää yhtä paljon aikaa ja rakkautta
chileilleni koulunkäynnin
aloittamisen myötä. Edellisen talven
vietin välivuotta, jolloin minulla oli
paljon aikaa olla kotona. Päivien yhä
pimetessä nuori chili alkoi pudottaa
alimpia lehtiään. Tilanne alkoi olla
huolestuttava, joten oli pakko
turvautua lisäravinteeseen.
Nyt, kun päivät ovat pikkuhiljaa
pidentyneet, on nuori chili
kasvattanut tiheämpää lehdistöä.
Hiljattain löysin myös ensimmäiset
nuput lehtien seasta. Nuori chili on
edelleen samassa, aivan liian
pienessä purkissa, kuin johon sen
kylvin. En vaihda ruukkua mielellään
sisällä, sillä multaa saattaa helposti
varista lattialle. Myönnettäköön se,
etten ole innokkaimpia siivoajia ja
pihalla on aivan liian kylmä
multaleikkeihin.
Pian on muuten oiva aika kätkeä
uudet siemenet multaan!

Tuo nuori chilin taimi kasvoi
alkuunsa ällistyttävän paljon pituutta
tavoitellen auringon huumaavaa
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Runoilija: Leo Varttala

Runo kärpistä ja koudista

Istuu kärppä koudan kämmenellä,
korviansa heilutellen.
On kouta toki sille hellä,
kärppää uneen keinutellen.

Ei jaksa enää ihmetellä,

Synttäriruno

kärppä vaipuu uneen syvään.
Kouta ehdi ees peitellä,

Paljon onnea Koudat,

kun keskittyy jo uneen hyvään.

kai säkin jo joukossamme soudat?
Kun kärppä nukkuu kämmenellä,
Koitoksista ain' tuloksena voitto,

on koudal' aikaa mietiskellä,

Kaikukoon nyt riemukas soitto.

Häl' ajatuksen siemenenä:

On Koudat kaikist' kovin koo,

Kaksi korvaa, yksi nenä

ja 35 vuotta ikänä ihan ookoo!

on kärpäl' sekä ihmisellä.

Odotamme toista mokomaa,
sillä aikaa kolutkaamme vaikka koko maa.
Enää pääse ei perääntymään,
Kaikukoon onnittelulaulu siis joka kylään!
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Puska radio
Vanhempainiltaan tultiin
opettelemaan partiota.
Majuri kuuluu roskikseen!

Vilmalla havaittu valkean parran kasvua.

Emilia katseli joulupukkia sillä silmällä.

Koudat ja Maahiset ne yhteen soppii,
vaeltajien kevään ohjelmassa Megazonea
ja Saimaa(nnorppa)-retki.

Palomiehiä katseltiin talvileirillä.
Pessimismi kukoisti seikkailijaretkellä.

Niko opettelee tanssimaan!

Teemu osti auton ja kävi joogaamassa.
Majakassa lensi kirjaimellisesti rahaa roskiin.
Talvileirin bileissä tyttöjä ujostutti,

Kerttu sai poikaystävän joululahjaksi <3

vaikka poikia olis tanssittanut.

Joelilla on joku.

Emilia ja Leo vietti yön Venholla!

Ilkan ja niitten vauva on söpö OMG!!

Matador oli voittamaton.
Tanssilattialla harhailtiin.

Partiolippukunta Koudat ry

19

