Partiolippukunta Koudat ry:n lippukuntalehti - 37. vuosikerta - ilmestyy neljästi vuodessa
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Talvileirillä puuhasteltiin hihamerkkejä
Selviytyjät-haikkia varten. Kuvan
nappasi Saila Karesniemi.
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Partiolippukunta Koudat ry

Uutiset

Mitä luulet, uskoinko ensimmäisellä leirillä, että koskaan tulisi
viimeinen päivä ja lähtö? Ehkä tiesin, että se tulisi, mutta se tuntui
mahdottomalta. Uskomattomalta tuntui myös se, että ylipäänsä
uskalsin puhua niille tytöille, jotka saapuivat muutama vuosi sitten
meidän ensimmäiseen kokoukseemme. Silloin tunsin vatsanpohjassani vain kauhua siitä, mitä olin oikein tekemässä.
Sama epävarmuus valtasi minut silloin, kun tajusin syksyllä
luvanneeni ryhtyä samoajien luotsiksi. Halusin tietää, olisiko
minusta siihen. Onneksi kauhua kesti vain hetken. Nyt voin sanoa,
että hetki kannatti. Teen jotakin, mitä en pienenä osannut
kuvitellakaan. Olen kokeillut ja pärjännyt, ainakin omasta
mielestäni. Työ on kannattanut: samoajista on tullut ryhmä!
Vuosi kääntyy kohti kevättä ja näköpiirissä on ehkä jotakin, missä
sinä voit tehdä jotakin uutta. Uskaltaisitkohan kiivetä kiipeilyseinän
kattoon tai puhua sille kivalle tyypille? Itsensä ylittämistä tarjoavat
varmasti myös kevään ja kesän tapahtumat, kuten kevätkirmaus,
ryhmän oma retki ja tottakai kesäleiri. Tulevista ja menneistä
tapahtumista sekä muusta koutamaisesta voit lukea tämän
lehden sivuilta.

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

Muistatko hetkeä, jolloin teit jotakin, mitä et olisi
uskonut ikinä voivasi tehdä? Pääsitkö yörastille, vaikka jo puolessa
välissä olisit halunnut luovuttaa? Uudet asiat ja itsensä ylittäminen
ovat ehkä paras asia, mitä partiossa on. Ja juuri tätä itsensä
ylittämistä voi jokainen tehdä juuri omalla tavallaan, partiossa ja
myös sen ulkopuolella. Minä esimerkiksi ylitin itseni kirjoittamalla
eräänä perjantai-iltana tämän pääkirjoituksen.

Ku v a : I in a Va rti a

PÄÄKIRJOITUS

2.-6.1. Talvileiri Yle KUURA valtasi
Lopen Samoojien kämpän TVkanavan tarpeisiin. Kuurapartaa ei
näkynyt, mutta ilman suksiakin
pärjättiin mainiosti. Lue lisää s. 6-7
2.2. Vuosikokouksessa päätöksiä
tehtiin yliaikaa, johtajille tuli kiire
kotiin. Toimintakalenteri täyttyi
ikäkausille suunnatusta
erikoisohjelmasta.

Finlandia-hiihdon maalissa oli onnellinen
tunnelma, takana 32km vapaalla tyylillä!

23.2. Laura Ha., Saila, Markus ja
Vilma H. osallistuivat Finlandiahiihtoon lumenpuutteesta
huolimatta.
2.3. Lumi ei tullut niin kuin oli
sovittu. Laskiaisrieha jouduttiin
perumaan.
11.3. Partiolaiset valtasivat
Tapanilan kirkon Partiomessussa.

Toivottavasti näemme keväällä,
Vilma H.
P.S. Ota paperia ja kynä. Kirjoita kolme asiaa, joissa olet ylittänyt
itsesi. Mitä mahdottomampi juttu, sitä parempi. Kirjoita
seuraavaksi kolme juttua, jotka haluaisit uskaltaa. Voisitkohan
tehdä niistä vaikka yhden ihan pienen kohdan? Koeta! Minä olen
varma, että pystyt siihen. Muista, että epäonnistuminen on vain
merkki siitä, että olet yrittänyt. Jos mokaat, tiedät mitä tehdä toiste
eri tavalla. Niin minä teen.
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16.3. Koutajoukkue osallistui piirin
salibandyturnaukseen ja sijoittui
kymmenenneksi.
Lähes kaikki Koutajohtajat pääsivät
haluamilleen piirin kursseille. Tällä
taataan johtajiston ammattitaito!
Myös tarpojien RO-kurssi on
suunnitteilla.
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Toimittaneet: Fanny, Minea, Jenni, Nella, Pihla, Milla, Kisu, Noora, Anni, Emmi ja Netta

Sudenhäntien haastattelussa

Iina ja Niko ovat tammikuussa aloittaneen Partiosudet-sudenpentulauman johtajat, jotka
toimittaja-jälkeä suorittavat Sudenhännät nappasivat tiukkaan haastatteluun Venholla
eräänä keskiviikkona.

Miltä tuntuu ruveta vetämään
sudareita?
Iina: Hauskalta ja jännältä.
Niko: Mukavalta ja huisilta!
Lemppari retkiruokasi.
I: Makaronimössö, sitä on helppo
tehdä.
N: Kinuski ja jäätelö.
Mistä retkestä olet pitänyt eniten?
I: Viime kesän ulkomaanreissusta,
joka kesti yhden kuukauden.
N: Ekasta retkestä vartiolaisena.

Minkä ikäinen olet?
I: 19
N: 24
Mikä on rinkkasi väri?
I: Musta ja harmaa.
N: Vihreä ja musta.
Mustikka vai mansikka?
I: Mustikka.
N: Mustikka.

Minä vuoden aikana on
kivointa retkeillä?
I: Kesällä ja talvella.
N: Talvella.
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Ahkera perämies!

Tässä he ovat: Taikamiehet!

Toimittanut: Jani Lehto Kuva: Jani Lehto

Taikamiehet on reippaista pojista koostuva ensimmäisen vuoden tarpojaryhmä, joka
kokoontuu aina torstaisin Mosan kololla. Ryhmä suorittaa keväällä Luovuus-tarppoa,
jonka johdosta pojat pääsivät kokeilemaan reportterin työtä ja haastattelivat toinen
toisiaan.
Mikä oon lempibändisi tai – artistisi?
Atte: Cheek

Mikä on paras leiri, jolla olet ollut?
Sampo: Saraste!

Mikä on paras partiomuistosi?
Joel: Yle-Kuuran vikan illan disco

Mitkä ovat ryhmän vahvuudet?
Lauri: Keittotaidot ja Joelin
solmutaidot (ja aivot!)

Mikä adjektiivi kuvaa meidän ryhmää?
Santeri: Taitava
Mikä on paras partioleikki?
Jesper: Nurkkajussi
Mikä on paras retkiruoka?
Urho: Janin kanawokki
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Miksi aloitit partion?
Heikki: Koska äiti pakotti, mutta kivaa
on ollut!
Bonus-kysymys: Tykkäättekö
mursuvalaasta?
Kaikki: JOOOOO!!!!!!!!!

5

Arvostelu:

-talvileiri

Näytösaika: 2. - 6.1.2014
Ohjaus: Inka, Elisa, Netta, Sasi ja Illi
Pääosissa: Anna, Vilma, Marko, Joeli, Otto, Iina, Saila, Laura,
Annika, Julius ja Niko
Avainsanat: Luonto, Erilaisuus, Selviytyjät,
Sauna, Peltileipä, Bileet
Tähdet:

Ei partiota TV:ssä, vaan TV:tä partiossa
Teksti: Netta Koskinen Kuvat: Saila Karesniemi ja Iina Vartia

Keskimääräistä parempi talvileiri Yle Kuura järjestettiin
Lopen samoojien kämpällä.
Koska nukuttiin ulkona, paikalle
uskaltautui kaikkein pelottomin
porukka, joka ei haastetta säikähtänyt. Tämä näkyi koko
leirin ajan, sillä jokaiseen ohjelmaan suhtauduttiin samanlaisella innostuksella, ja
miksei olisi?
Kanavalla pyöri televisiosta
tuttuja ohjelmia, tällä kertaa
katsojat tosin pääsivät itse
vaikuttamaan tapahtumiin.
Selviytyjät-haikissa osallistujat pääsivät itse kokeilemaan taitojaan rastimiesten eläytyessä rooliinsa
heimon ohjeistajana.
Sisustusohjelma i.n.t.o:ssa
päästiin itse näpertämään
askartelun parissa ja Sydämen
asialla -sarjassa ratkottiin
mutkikasta junaryöstöä.

6

Partiolippukunta Koudat ry

Kaikissa ohjelmissa osallistujien
yhteistyö oli niin huippuluokkaa,
että sitä oli ilo katsella.
Suosiota keräsivät joka ilta vaihtelevaan aikaan näytettävät
uutiset, joissa muisteltiin leiripäivän tapahtumia muun
muassa otsikoilla ”Iina on
suurin pudottaja, pudotti yli
kymmenen”, ”Partio on
välineurheilua – ruokarastilta
puuttuivat purkinavaaja sekä
ketsuppi” ja ”Luolamies Otto
pelotti tyttöjä.” Samaan aikaan
keittiössä luotiin makoisaa iltapalaa, kuten rahkaa ja puuronjämistä taiteiltua peltileipää.
Leirin johtajisto oli taitava
hauskuttamaan, mutta Nean
pokka piti vielä paremmin.
Iltaohjelmissa saatiin naureskella hykerryttävälle huumorille
Totuuden torvien, Speden
spelien ja Heimoneuvoston

1.Mikä eläin kuvaa parhaiten selviytymisstrategiaanne?
2.Mitä tekisitte, jos saisitte tietää, ettei yörastilla olekaan telttaa?
3.Mikä on lempipartiolaulunne?

vallatessa tv-ruudun. Kaikki ei
kuitenkaan mennyt täysin
putkeen, vaan mainoskatkoja
jouduttiin lähettämään kenties
jopa enemmän, kuin mitä
tavallisesta televisiosta
nähdään. Myös hauskuudessa
mainokset päihittivät mustan
levyn takaa tulevat mennen
tullen.
Viimeisen illan bileet olivat
huimemmat kuin moneen
vuoteen. Kämppä kuhisi
kaikenkokoisia tanssijoita ja
hitaat olivat kuin suoraan
tangomarkkinoilta. Illalla
vessajonossa nähtiinkin monet
väsyneet, mutta hymyilevät
kasvot. Leirin iloinen tunnelma
jatkui ihan lähtöhetkelle saakka.
Riehakkaasta oravannahkaleikistä säästyttiin vaurioitta ja
kirkon parkkipaikalta lähtiessä
itse kullakin oli varmasti hiukan
haikea fiilis.

Ruohokuutiot
1. Gepardi, koska
olemme niin nopeita.
2. Nukkuisimme
peräkärryssä.
3. Hiljaa aasi
laulaa.

Koirajengi
1. Koira, koska se on
nopea, vahva ja viisas.
2. Rakennettaisi havumaja ja
laitettaisi sinne rinkat, makuualustat ja makuupussit.
3. Ei tiedetä yhtään,
Lohikäärme Puff.

Taikasirkus
1. Haukka, sillä on
hyvä näkö ja se on nopea,
ylväs ja terävä-älyinen.
2. Mentäisi puun alle makaamaan
ja laitettaisi oksia suojaksi puuhun
nojaamaan. Meillä olisi nuotio
ja kipinävahdit.
3. Mandoliinimies,
se on hyvä.

Sammakot
1. Sammakko, koska
se on aktiivinen ja
vaihtolämpöinen
2. Tehtäisi havulaavu
vuoren rinteeseen.
3. Partiomarssi.

Hammaspeikot
1. Hirvi, koska se jaksaa mennä
pitkiä matkoja eikä se pysähdy eikä
lopeta, vaan menee sitkeästi eteenpäin. Sen jalat eivät uppoa lumeen.
2. Rakennettaisi maja, tehtäisi oksista
suoja. Jos ei olisi puita,
nukuttaisi taivasalla.
3. Päivänsäde ja menninkäinen.
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Toimittaneet: Netta Koskinen, Elisa Hälinen ja Sara Laakkonen Kuvat: Netta Koskinen ja Sara Laakkonen

Teksti: Netta Koskinen

Kuuden tarpojan ja kuuden johtajan voimin retkeiltiin
Nuuksion Kattilajärvellä 28.2.–2.3.
Jokainen tarpojaryhmistä oli edustettuna, ja niin saatiinkin
pakka mukavasti sekoit-tumaan. Retkellä syötiin paljon,
koska mitä muuta partiossa muka tehdään? Kaikki ruoka
tehtiin itse ja samalla tuli todistettua, että kyllä ne
tarpojatkin osaa, ehkä jopa paremmin kuin johtajat. Välissä
vähän suunnistettiin, veisteltiin ja sulateltiin ruokia.
Luovuus-tarpon hengessä rasteilla päästiin vähän
näyttelemään ja muuten testaamaan taitoja kivassa seurassa.
Luovuutta tarvittiin muutenkin, kun jäisellä tiellä liu’utettiin
kanistereja mäkeä alas ja kun puuttui kamiinan piipun paloja
ja kaikenlaista muutakin. Ilta vietettiinkin sitten musiikin
ja laululeikkien parissa sekä tietovisaillen. Rohkeat tarpojat
eivät pitkää kävelymatkaa pelänneet, ja tuttuun tapaan
paluumatka bussipysäkille tuntui taas paljon lyhyemmältä
kuin menomatka. Ensi vuonna uudestaan siis!

Star Tretki

Teksti: Elisa Hälinen

Keitä olivat Örg ja Zurg? Miltä maistui sininen aamupuuro? Mihin katosivat Inka ja Elisa?
Miltä tuntui matkustaa avaruuteen keskellä yötä?
Näihin kysymyksiin vastauksia saivat rohkeat
Popparipastillit muikealla Star Tretkellä, joka
järjestettiin 28.2-2.3 Mörrimöykyllä.

esineiden tunnistamista unenpöpperössä
keskellä yötä. Retkeläiset suorittivatkin
haasteensa mainiosti.

Viikonlopun aikana päästiin tutustumaan Örggimaailman asukkaisiin Örgiin ja Zurgiin, joiden
kanssa matkattiin läpi avaruuden. Matkalla
kuitenkin kohdattiin erilaisia haasteita kuten
hajonneen radion palasten keräilyä, keksin
saamista otsalta suuhun käsiä käyttämättä ja

Koska viikonloppu oli ollut huisin jännä ja
toimintaa täynnä lähtivät retkeläiset
sunnuntaina haikein mielin kotia päin.
Seuraamme kuitenkin liittyi joukko muita
Koutia ja matka jatkui iloisen
puheensorinan ja naurun täyttämänä.

Partiolippukunta Koudat ry
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Tarpojat loivat kuviin erilaisia tapahtumia. Arvaatko, mistä kussakin kuvassa on kyse?

Luovaa retkeilyä

Teksti: Sanni Uosukainen, Annika Järvialho, Heidi Wahlström ja Emilia Pennanen

Talvinen retki Kammiin
Neljä iloista Hunksia ja viisi johtajaa
lähtivät 31.1 kohti PitVan Kammia.
Retkellä saatiin kokea rentoa yhdessäoloa suunnistuksen ja saunomisen
merkeissä.
Perjantaina joukko reippaita partiolaisia saapui kovan pakkasen keskellä
Kammille ja heitä odottikin heti puiden hakkuu ja Kammin lämmitys.
Mökki lämpenikin huimaa vauhtia - kaksi astetta tunnissa. Ilta jatkui
kylmyydestä huolimatta hauskoissa merkeissä ja nukkumaan mennessä
Kammi olikin jo siedettävän lämmin.
Kun lauantai-aamu valkeni, oli Kammissa jo lähes tuskaisen kuuma.
Reippaat Hunks-tytöt lähtivät viilentämään itseään kovan tuiskun ja
tuiverruksen keskelle päiväsuunnistukselle. Rastit - tai vaihtoehtoisesti
Hunksien kartat - olivat ilmeisesti lumen peitossa, sillä vain yksi rastikäsky
tuli Kammille takaisin.
Nälkäiset ja lumiset Hunksit söivät Kammiin palattuaan padallisen
makaroonimössöä ja lepäsivät hetken, kunnes alkoi todellinen koitos:
saunan lämmitys. Useiden tuntien yrityksen jälkeen sauna alkoi lämmetä
ja illalla tytöt palkitsivat itsensä hemmottelusaunalla, jossa jokainen sai
jalkakylvyn ja kasvonaamion. Rohkeat tytöt viilettivät saunasta myös
hankeen vilvoittelemaan.
Saunan jälkeen retki kruunattiin herkullisella texmex-iltapalalla ja
pikkuhiljaa koko seurue alkoi vetäytyä yöpuulle. 27-asteisessa Kammissa
uni ei tullut jokaisen silmään aivan heti ja huumori alkoi mennä
kohtalaisen levottomaksi. Pitkän päivän jälkeen Kammi kuitenkin hiljeni
puolenyön aikaan.
Sunnuntaina oli vuorossa suursiivous ja se hoidettiinkin nopeasti. Pian
kaikki olivat rinkat selässä ulkona ja matka parkkipaikalle alkoi, yhden
partiomuiston rikkaampana!
Mukana menossa oli: Heidi, Emilia, Annika, Sanni, Sara, Niina,
Juha, Julius ja Otto!
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Samoajayö
Teksti: Netta Koskinen

Lauantaina 1.2. Venho täyttyi
meluisista samoajista. Oli
suunnitteilla viettää yö
Venholla nukkuen… enemmän
tai vähemmän. Ongelmaksi
muodostui heti se, mitä leffaa
katsottaisiin. Naisvaltainen
osallistujakaarti oli kuitenkin
suurin piirtein yhtä mieltä
Nikon kanssa.
Illan aikana suoritettiin
samoaja-aktiviteettia ja
pelailtiin väsynyttä Aliasta.
Partion hengessä syötiin totta
kai myös jäätelöä. Aamulla ei
olisi millään maltettu nousta
ylös, mutta ei auttanut, kun
vuosikokous kutsui.
Vuosikokouksessa sitten
hihiteltiin ja oltiin nukahtaa
pullalautasen ääreen.
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Teksti ja kuva: Inka Tiainen

50g
3
2dl
1dl
4dl
2tl

n. 18 kpl

leivontamargariinia
kananmunaa
sokeria
maitoa
vehnäjauhoja
leivinjauhetta

ripaus/tilkka valitsemasi
väristä elintarvikeväriä

Ohje:
Lämmitä uni 225 asteeseen.
Sulata voi. Vispaa munat ja sokeri
kuohkeaksi vaahdoksi, lisää sitten
maito ja voi. Sekoita jauhot ja
leivinjauhe erillisessä astiassa, ja
lisää sitten taikinan joukkoon.
Sekoita taikina varovasti ja
Vinkki!
lisää elintarvikeväri.
Mufffinsseille voi myös valmisNostele taikina paperitaa kuorrutteen sekoittamalla
vuokiin siten, että
hieman tomusokeria tilkkaan vettä.
ne ovat noin puolilKuorrutteen voi myös värjätä
leen täynnä. Paista
elintarvikeväreillä ja muffinsmuffinsseja n.12 min,
sien pinnalle voi ripotella
tai kunnes kypsiä.
esimerkiksi nonparelleja.
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Vinkki!
Taikinan joukkoon
voi myös lisätä n.2dl
marjoja, tai vaikkapa
100g suklaarouhetta.

Kato, kevätmato!
Teksti: Vilma Heczko Kuva: Netta Koskinen

Ruskeanharmaa pöllö nukkui omalla oksallaan
havuoksien peitossa. Pöllö oli väsynyt. Se oli
koko yön saalistanut hiiriä. Yhtäkkiä koko kuusi
alkoi täristä ja kimeä ääni huusi: ”Kato, kato,
kevätmato.” Pöllön oli avattava ensin silmänsä
vähän ja sitten kokonaan nähdäkseen, kuka
puussa oikein mekasti. Ääni lähti oravasta. Se
huomasi pöllön ja kimitti: ”Kato kevätmato!”
”Ai mato, ei kiinnosta. Jätä minut rauhaan. En
syö niitä.”
”Kevätmato, katsos. Kevät tulee kun
kevätmadot syövät talven pois. Minä tunnen
kevään hännänpäässäni joten nyt madot ovat
liikkeellä. Kaiken lisäksi...”
Pöllö kuitenkin nukkui jo sikiunta eikä kuullut
oravan höpötystä.

Pöllö ja orava lähtivät yhdessä etsimään kevätmatoja.
Heidän piti estää aikainen kevät. Pöllö kaarteli ilmassa
ja orava hyppeli puissa. He varoivat äreää karhua, joka
oli nukkunut liian vähän talviunta ja juttelivat
apaattisen siilin kanssa. Orava ja siili etsivät kaikkialta,
kyselivät kaikilta. Kukaan ei ollut kuullutkaan mistään
kevätmadoista.

Monta auringonnousua myöhemmin pöllön
unirauha oli taas uhattuna. Orava sahasi taas
pitkin kuusen runkoa huutaen: ”Kevätmatoja
on liikaa! Sota madoille!” Tällä kertaa orava oli
niin itsepintainen, että pöllön oli suittava
sulkansa ja kuunneltava, mitä sanottavaa sillä
oli.
”Kevätmatoja on liikaa, ja siksi kevät tulee
aikaisin.”
Pöllö huolestui. Hän katsoi tietosanakirjasta
löytyisiköhän sieltä mitään tietoa
kevätmadoista. Mitään tietoa ei löytynyt, mutta
hän päätti uskoa oravaa. Oli oltava jokin selitys.

Orava ja pöllö kävivät vielä tapaamassa isäpöllöä, jolla
oli uudempi tietosanakirja. Isäpöllö lehteili kauan, tutki
tuolta ja sitten täältä. Se sulki kirjan ja julisti, että
kevätmadot olivat hölynpölyä. ”Mistä aikainen kevät
sitten johtuu?” kysyi orava kauhistuneena.
”Tavallista aikaisempi kevät johtuu siitä, että ilmassa
on enemmän pienhiukkasia kuin ennen. Ihmiset ovat
päästäneet niitä liikaa pakoon.”
”Entä mitä me voimme tehdä?” Kysyivät pöllö ja orava
yhtä aikaa. ”Menemmekö ottamaan niitä pikkuisia
kiinni haavilla?” pohti pöllö.
Isäpöllö huokaisi. ”Ette te voi tehdä mitään. Mutta
ihmiset voivat.”

Pöllö alkoi epäillä matoja oravan sepitteeksi. ”En ole
koskaan nähnyt kevätmatoa, isoäitini vain kertoi aina
niistä” myönsi orava lopulta nolona. Aikaisen kevään
ongelma ei kuitenkaan ratkennut. Yhä enemmän
metsän eläimiä vain vaelsi sinne tänne tietämättä
lainkaan, mitä siihen outoon vuodenaikaan kuuluisi
tehdä.
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Suurjuhla tulee!
Toimittanut: Vilma Heczko

Kouvolassa 7.-8. kesäkuuta järjestettävä Suurjuhla lähestyy kovaa kyytiä. Mutta
mitä siellä tapahtuu? Edellinen suurjuhla järjestettiin Tampereella vuonna 2007.
Silloin juhlistettiin partioliikkeen satavuotista taivalta. Melskeessä mukana
olleet kertovat, mitä sieltä jäi mieleen.
Ratinanstadionin ja
koulumajoituksen.

Muistan huippuhyvät ohjelmat,
kauniin kesäisen Tampereen ja
paraatin.

Pyynikinmäen
ja majoittautumisen
koulussa.

Muistan, kun kaikki lauloi
innoissaan edellisen finnjamboreen, Taruksen leirilaulua. Siel oli tosi paljon
partiolaisia.

Muistan kesäleirin ennen juhlaa.
Me oltiin hunkseja ja soitettiin sunnuntain paraatissa rumpuja. Rumpukapulat
jäi kuitenkin leiripaikalle. Saara haki
Ratinan stadionilla esiintyneen bändin
rumpukapulat.

Ruoka loppui kesken.
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Muistan iltajuhlan, jossa
oli presidentti paikalla.
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Toimittanut: Sudenhännät
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