Partiolippukunta Koudat ry:n lippukuntalehti - 37. vuosikerta - ilmestyy neljästi vuodessa
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Partiolippukunta Koudat ry

Uutiset

Pohdin asiaa pitkin päivää ja totesin tehneeni
itsestäni kiireen orjan. Kun kalenteri täyttyy sadoista
merkinnöistä, ei vapaa-aikakaan enää ole vapaata.
Harvat hetket jolloin koen rentoutuvani, huomaan
istuvani sohvalla televisio auki, tietokone sylissä ja
puhelin vieressä, lukemassa sähköpostia, facebookia
ja olemalla jatkuvasti “online” eli sananmukaisesti
suomennettuna linjalla.

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

Aamujunassa murahtelin täydelle
vaunulle ja harpoin raivoissani eteenpäin junasta
ulos päästyäni. Minulla oli polttava kiire, enkä
millään olisi malttanut väistellä ihmisiä, jotka
kävelivät kiireettöminä edessäni. Ohittaessani erään
parivaljakon tuhahdellen, havahduin tilanteeseen:
minusta oli tullut stereotyyppinen stressaantunut
työmatkalainen, joka murjottaen tuijottaa maata ja
olettaa jokaisen ymmärtävän minun olevan
kiireessä.

Ku v a : I in a Va rti a

PÄÄKIRJOITUS

Välillä ihmisen tulisi heittää tekniset aparaatit
hiivattiin ja paeta vaikka lähimpään metsään
kävelylle. Pieni tauko kaiken keskellä selkiyttää
ajatuksia huimasti ja saa ymmärtämään, että
jokainen tarvitsee joskus hetken itselleen. Oli keino
mikä hyvänsä, on suositeltava henkilökohtaista
suosikkiani: luontoa.
Ehkä suurin syy miksi ylipäätänsä harrastan partiota,
on se, että toisinaan tarvitsee tauon Helsingin
kiireestä. Mikään ei poista stressiä niin kuin
partioretki kavereiden kanssa luonnon helmassa.
Parasta on siinä vaiheessa, kun puhelimesta loppuu
akku, eikä minun turhaan tarvitse käydä
katsomassa, josko joku olisi minua kaivannut
sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse.
Ei tarvitse olla “Aina valmiina!” etenkään jos se
tarkoittaa kiirettä ja otsaryppyjä! Ottakaa itsellenne
aikaa ja kun tulee tiukka paikka, hengittäkää syvään
ja ajatelkaa - asioilla on tapana järjestyä.

Koudat olivat perinteisesti sankoin joukoin
laittamassa ruokaa Mammuttikurssilla 28.–
30.3. Mammuttikurssi on PäPan ensiapukurssi,
jossa on kerralla lähes 100 kurssilaista, mistä se
on nimensäkin saanut.
Ryhmänohjaajakurssi eli ROK järjestettiin 11.–
13.4. Pitkäjärven vaeltajien kämpällä. Paikalla
oli kaikki koillisen alueen koulutettavat.
Netta, Iina ja Saila viettivät pääsiäisen PJkurssilla. Netta Kiljavalla ja Iina sekä Saila
Muhoksella. Lue lisää Iinan ja Sailan
seikkailusta sivulta 7.

Kohtaamisesta matkaan lähti yleisössäkin
lennellyt Dumle-pallo.

Partioviikolla tapahtui PäPan toimesta
kaikenlaista, mutta myös Koudilla oli ihan
omaa ohjelmaa. Partioviikosta on lisää asiaa
sivulla 4-5.
Yrjönpäiväjuhla kokosi yli 160 koutaa ja
vanhempaa Tapanilan työväentalolle 23.4.
Ikäkausien ohjelmat naurattivat ja uudet
Kouta-merkit jaettiin.
Neljä koutajohtajaa oli rastilla SuperSupessa
26.4. Koudista ei valitettavasti osallistunut
tapahtumaan yhtään sudenpentulaumaa.
Partioviikon kruunasi 27.4. Kohtaaminen, jossa
kaikkiaan sata koutaa kieppui lintsin laitteissa
ja pyöritti huivia Olympiastadionilla.

Hyvää kevättä,
Sara
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Koonnut: Iina Vartia Kuvat: Saila Karesniemi Piirros: Iina Vartia

Partioviikkoa vietettiin tänäkin vuonna viikolla 17. Partiotapahtumaa järjestettiin jos jonkinmoista, eikä hauskuutta puuttunut. Koudat juhli omaa Yrjönpäiväjuhlaa keskiviikkona 23.4. ja
edusti Pääkaupunkiseudun partiolaisten ja Uudenmaan partiopiirin yhteisessä Kohtaamisessa
sunnuntaina 27.4.

Yrjönpäiväjuhla
Teksti: Laura Hakala
Koutien Yrjönpäiväjuhla kuuluu kevääseen
ja partioviikkoon. Pyhää Yrjöä tuli juhlistamaan jopa 160 koutaa ja vanhempaa, ja
Työväentalon väki Tapanilassa ihmetteli jo
mahdummeko saliin lainkaan!
Sudenhännät-laumakaan uskalsi tuskin
ajatella valmistelemalleen näytelmälle
täyden salin yleisöä. Näytelmä oli loistava ja
tytöt todellakin ansaitsivat Esiintyjä-jälkensä.
Tarpoja-Hattiwatit ja Samoaja-Apa laittoivat
itsensä likoon tarinoin ja runoin. Luovaa ja
hauskaa!
Koutajohtajamme ovat kultaa. Johtajia
muistettiin jatkuvasta, innostuneesta sekä
innostavasta työstä lippukunnan yhteisen
hyvän vuoksi. Huippua. Jokainen kouta sai
mukaansa lippukunnan uuden, ikioman
hihamerkin, jonka ompelemalla partiopaidan hihaan osoittaa koutalaisuutensa.

Sudenhäntien näytelmässä riitti vauhtia!

Tarpojat antoivat partiolupauksensa tyylikkäästi.

Iso kiitos leipurivanhemmille, apukäsiPehmotassuille sekä kaikille lavalle
nousseille. Kovempaa ei oo eikä tuu!

Koutien oma hihamerkki julkistettiin
Yrjönpäivän juhlassa. Tältä se näyttää!
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Partiolippukunta Koudat ry

Yhteiskuva Dumle-pallon kanssa.

Lintsillä oli hauskaa.

Partiopaidan vasen hiha
näyttää nykyään
tältä:

Onpas meitä paljon!

Meidän Ilkka ja Haloo Helsinki!

Kaupunkitunnus

Lippukuntatunnus

Piiritunnus

Järjestötunnus

Lupausmerkit

Koudat Kohtaamisessa!
Teksti: Roope Tanner
Lähes sata koutaa nähtiin aurinkoisen sään
saatteleman jo perinteeksi muodostuneessa
Kohtaamisessa tänäkin vuonna. Viime vuoden
tapaan Kohtaaminen alkoi Linnanmäeltä, joka oli
tälläkin kertaa varattu vain partiolaisten käyttöön.
Aikataulu-kommellusten jälkeen partiolaiset
sudenpennusta aikuisiin pääsivät kirmaamaan
laitteisiin ja nauttimaan kesän ensimmäisistä
pehmiksistä.
Vatsat täynnä hattaraa ja Metrilakua™ partiolaiset
siirtyivät pitkänä letkana Olympiastadionille.
Olympiastadionilla yleisöä viihdyttivät Partiomestarin kilpavartiot, jättimäiset Dumle-pallot
sekä kaikkien fanittama Haloo Helsinki! Kirjoittajan
henkilökohtaisiksi kohokohdiksi muodostuivat
vanha kunnon vuoristorata sekä täysin uutena
kokemuksena toimiva mustekala. Myös Metrilaku™
oli hyvää!
Kiitos kaikille mukana olleille!
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Koonnut: Netta Koskinen Kuvat: Saila Karesniemi ja Tiia Hyvälä

Pottukansan eka retki

Teksti: Minna Suutari ja Pottukansa

Lähdimme 21.3.2014 Nuuksioon,
Jeanne d’Arc:n Louhi-kämpälle. Kun
saavuimme perille, takka savusi
emmekä päässeet kämppään sisälle.
Osa meistä oli kylmissään ja osa leikki
lämmittelyleikkejä. Pääsimme vasta
pitkän ajan päästä sisälle. Seuraavana
päivänä teimme muovailuvahalla jotain
rändömii, ja Maken kädet sotkeutuivat
silikoniin ja sitä meni myös Joonaksen
päähän. Sen jälkeen suunnistimme ja

kävelimme rastilta toiselle. Kun tulimme
takaisin, teimme makaroonimössöä
trangialla, jonka jälkeen chillattiin ja
heiteltiin puukkoja halkovajalta löytyneeseen vaneriin. Illalla nuotiolla
paistoimme lettuja ja kerroimme
arvoituksia. Sitten menimme nukkumaan. Sunnuntaiaamuna siivosimme
ja hakkasimme puita, kunnes lähdimme
kotimatkalle. Pasilan asemalla söimme
keksejä. Matka oli liian pitkä.

Koillis-Helsinki rokkaa
Teksti: Otto Tarkka

Noin kaksikymmentä tarpojaa ja kymmenenisen
kouluttajaa kerääntyi saman katon alle 11.-13.4.
Koillis-Helsingin lippukuntien yhteiseen Rokkiin eli
ryhmänohjaajakurssille. Koutia oli paikalla 12, joista
kahdeksan oli viimeisen vuoden tarpojia ja neljä
johtajia.
Maanantain kaupunki-illan meininkejä ja tutustumista jatkettiin perjantaina improvisoitujen
näytelmien muodossa. Pienehkö Pitkäjärven
Vaeltajien kämppä takasi tiiviin tunnelman ja
lämpimän yön.
Lauantaina käytiin läpi muun muassa lipunnoston
perusteet ja tutustuttiin johtamiseen sekä kalvosulkeisissa että käytännön harjoituksissa. Läpi
käytiin niin ajanhallintaa ja turvallisuuskysymyksiä
kuin partiomenetelmääkin. Illalla käytiin saunassa ja
kisailtiin televisioteemaisen iltanuotion äärellä.
Sunnuntaiaamu valkeni sateisena eikä lähdön
kanssa turhia aikailtu. Kämppä siivottiin vauhdilla
ja kotitehtäväksi tarpojat saivat ihka oikean
partiokokouksen vetämisen. Ensi vuonna
Koudat saavat taas mahtavia uusia johtajia!
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Aikuistuvat vaeltajat Hynkänlammella
Teksti: Laura Hakala

Retkelle päätettiin lähteä torstai-iltana Venhon
keittiössä, ja aurinkoiseen lauantaihin lähdettiin
into pinkeänä. Pian huomattiin, että viime kerrasta
näillä suunnilla on vierähtänyt jo tovi, sillä
Sultingträsk oli suomennettu Sulalammeksi ja
sen rannalla oleva autiotupa on palanut.
Hynkänlammen nuotion ääressä valmistuivat
falafel-pyörykät ja luettiin kaksiosainen eräopas,
jonka kuville hihiteltiin pitkälle pimeän
laskeuduttua. Nähtäväksi jää, milloin Saila tekee
itselleen tuohiaurinkolasit ja Laura rankisen.
Laavuyö kirkkaan tähtitaivaan alla oli ihana!
Kananmunat eivätkä viilit olleet hajonneet matkalla,
joten saimme runsaan brunssin sunnuntaina.
Koukkasimme muutaman geokätkön laiturin alta ja
kallion koloista, kipaisimme kotiin suihkuun ja
riensimme Venholle hallituksen kokoukseen
kertomaan terkkujamme. Yö metsässä teki terää ja
suosittelemme sitä kaikille!

Partiolippukunta Koudat ry

Iloinen jengi! Ylärivissä Timo, Mikko, Jani, Juulia, Jenni, Jonna, Juho, Ruma, Jenni, Arttu, Heikki, Jutta, Taneli,
Jan, Juho, Jussi, Esa, Janika ja alarivissä Saila, Iina, Hilla, Mainio Matkaaja, Katti ja makaamassa Antti.

Matka pohjoiseen
Teksti: Iina Vartia

Iina ja Saila lähtivät pääsiäisenä
kouluttautumaan Pohjanmaan
partiopiirin järjestämälle partiojohtajan
peruskurssille Muhokselle, Oulun
suunnalle. ”Oma kurssimme oli
peruttu, joten rupesimme selailemaan
muiden piirien kursseja”, Saila kertaa.
”Ennen kurssia välillä kylläkin mietittiin,
onko tässä mitään järkeä. Valmistauduttiin lähtemään maitojunalla kotiin!”,
Iina lisää. Matka pohjoiseen sai pienistä
epäilyistä huolimatta alkaa.
Junamatkalle tytöt suunnittelivat jos
jonkinmoista aktiviteettia, kuten
merkkien ompelua, leffan katselua ja
ravintolavaunussa syömistä. Leffaa he
eivät kuitenkaan ennättäneet katsoa.
Muhoksen kohdalla tytöt meinasivat
jäädä junaan ja ajaa ohi onnensa. He
ehtivät kuitenkin ulos junasta ja kohta
he jo olivat pitsalla uuden tuttavuuden,
Antin kanssa. ”Luultiin, että Antti on
kurssilainen, mutta perille päästyä ja

ensimmäisen koulutusosuuden
alkaessa totuus iski päin kasvoja.
Antti oli siellä kouluttajana!”, Saila
naurahtaa. Kurssi sujui ennakkoodotuksista huolimatta oikein
mainiosti uudessa porukassa. Puukon
tuppia askarreltiin ja lohta paistettiin
nuotiolla.
Tytöt tekivät huomioita
pohjanmaalaisista partiolaisista.
”Siellä oli kolme Pohjan Veikkoa
kurssilaisina ja ainakin miljoona
keittiössä. Ne kolme oli kuin Aku
Ankan taskukirjasta, hauskoja
heppuja”, Saila kuvailee. ”Ja sitten
Jurvan lahja maailmalle, innokas
erämies Esa. Se oli kanssa hauska
tyyppi”, Iina jatkaa.
Pohjanmaalaisesta elämästä saivat
tytöt myös kuulla. Esimerkiksi Jurvassa
on ruuhkaa, kun on 10 autoa on
jonossa kylällä. ”Janika kertoi, että
joku oli laittanut nettiin kuvan, jossa
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joku oli tankkaamassa autoa
jurvalaisella huoltsikalla. Kuvassa
näkyi tosiaan vain yksi auto ja
kuvatekstinä oli, että ruuhka-aikaan
tankkaamassa”, Iina selostaa Jurvan
elämää.
Saila ja Iina päätyivät sellaiseen
lopputulemaan, että pohjanmaalaiset ovat oikein lupsakoita ja
mukavia. He suosittelevat kaikille
toisen piirin kursseilla käymistä, jos
siihen vaan on mahdollisuus.
Pohjanmaalaisista se oli myös
hauska ajatus, että heidän
kurssilleen tulee muualtakin
osallistujia. ”Saatiin kutsu Vaasaan
kesäleirille ja Ouluun partiolaisten
pyöräkisoihin”, Iina kertoo. ”Oishan
se kauheen hauska mennä. Ainakin
sinne kesäleirille mennään varmaan
käymään”, Saila jatkaa. Tytöt
kutsuivat pohjanmaalaiset myös
vastavierailulle.
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RISTIKKO: Netan helpohko

Partiolippukunta Koudat ry
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Haastattelu: Saila Karesniemi ja Iina Vartia Kuva: Saila Karesniemi Piirros: Verna Kirsi

Koutarummun toimitus syventyi hetkeksi vanhojen rumpujen maailmaan ja poimi
niiden haastattelujen joukosta niin klassisimmat kuin höperöimmätkin kysymykset.
Tällä kertaa haastatteluun pääsivät Otto ja Niko H. Ketäs he oikein ovatkaan?

Moikka moi! Ketäs te oikeen ootte ja mitä teette
partiossa?
Otto: Hei, olen Otto Tarkka ja tällä hetkellä vedän
seikkailijaryhmä Patteripoikia sekä lisäksi toimin
lippukunnan tarpojavastaavana.
Niko: Olen Niko Hellsten
ja johdan kanssa
Patteripojat-ryhmää.

Mitä parantamisen varaa näet Koudissa? (4/03)
O: No ehkä velvollisuudentunto kolon hoitamisen
suhteen, kun täällä yleensä jätetään vähän retuperälle
ja luotetaan siihen, että joku muu hoitaa.
N: No siinähän oli jo aika
kattava vastaus.

”...luotetaan siihen, että
joku muu hoitaa.”

N: Vuodesta 2004.
O: Salee aika pitkään. Hetkonen... 11 tai 12 vuotta.
Yli kymmenen!

O: Mulla on avaimet ja
lompakko, matkakortti, kännykkä, huulirasva,
korvatulpat, sytkäri, koutamerkkejä.
N: Tällä hetkellä mulla on taskussa puhelin ja kevarin
avaimet.

Mieleenpainuvin partiomuistosi? (4/09)

Millaisia te olette kymmenen vuoden päästä? (2/11)

N: Kauan sitten ryhmän retkellä karkit tippui
järveen. Toinen ryhmäläinen lähti niitä sieltä
hakemaan ja kaatui itsekin järveen. Karkit jäi
järveen. Erittäin hyvä muisto!
O: Mulkin on ehkä joku tommonen, se oli Riihitys
tai jotain, jossa kaikki oli ihan väsyneitä ja satoi
vettä ja sit mä upposin suohon vyötäröä myöten.
Mut sit ku oltiin niin väsyneitä niin mä en jotenki
ees huomannu sitä ja sit mä nousin sieltä ja jatkoin
matkaa. Se oli hauskaa.

N: 26 vuotta. En tiiä, en oo kokeillu.
O: En mä uskalla edes ajatella.
N: Vois muuttaa Turkuun ja perustaa oman yrityksen.

Kauanko olet harrastanut partiota? (4/09)
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Mitä sulla on tällä hetkellä
taskuissas mukana? (4/03)

Jos olisit esine, mikä esine olisit? (4/03)
O: Tää on hyvä kysymys! Juho oli salee nitoja, koska
ihmiset tykkää puristella sitä. Mä olisin kynä.
Kuulakärkikynä.
N: Joo, mä oisin avain.

Partiolippukunta Koudat ry

Otto (vas.) ja Niko H. johtavat Patteripojat-ryhmää.

Jos aamulla heräisit smurffina, mitä
smurffaisit ekaksi? (2/07)

Miten selvitetään, kummalla
päällä kastemato syö? (1/04)

N: Aamupalaa.
O: Mäkin meinasin just smurffata tommosta:
kunnon räiskälettä ja semmosta siirappia mitä
ne jenkit laittaa siihen
päälle. Tietsä, iso kasa lettuja.

N: Pistetään lehti eteen ja havainnoidaan.
O: Kuulostaa ihan validilta metodilta.

Jos olisit kettu, mihin
tekisit pesän? (2/11)

Kesän viilein vinkki? (2/08)
N: Kannattaa maata himassa ja syödä jäätelöä.
O: Kannattaa käydä
kalliokiipeilemässä. Se
kiinnostais mua!

”Kannattaa maata
himassa ja syödä
jäätelöä.”

O: Varmaan johonkin
vanhaan taloon, jonnekin sopivaan koloon.
N: Venhon viereiseen
metsään. Alepa
on tarpeeks lähellä.
O: Siellähän on jo yks kettu!
N: Mä muuttaisin sen kaveriksi.

Kiitos haastattelusta!
Kenelle lähetätte terveisiä?

O: Iskälle ja äipälle!
N: No siinä meni ne kenelle mäkin lähettäisin
terveisiä. Oton iskälle ja äitille!

Sauna vai makkara? (2/08)
N: Makkara, sauna ei vie nälkää.
O: Kummatkin, jos mahollista. Jos pitää valita,
niin makkara.
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Teksti ja kuvat: Netta Koskinen

1. Retkiruuasta saa helposti maistuvampaa, kun
muistaa ottaa mukaan mausteita.
Makaronimössökään ei vaadi niin paljon
ketsuppia, jos joukkoon ripistää hiukan
suolaa ja pippuria.
2. Moni käyttää nykyään ruokailuvälineenään
sporkia eli haaveilua
(haarukka+veitsi+lusikka). Mukaan kannattaa
kuitenkin ottaa myös ihan tavallinen veitsi,
sillä sitä voi sitten käyttää voiveitsenä.
3. Omaan trangiaan kannattaa hankkia
pinnoitettu kattila. Siihen ruoka ei tartu
helposti kiinni paistaessa, mikä helpottaa
myös tiskaamista. Öljyä on myös hyvä ottaa
mukaan samasta syystä, varsinkin, jos
pinnoitettua kattilaa ei ole.
4. Omat ruokailuvälineet voi pakata trangian
sisään, jolloin ne eivät vie tilaa rinkassa.
Tämä tosin edellyttää, että lautanen on
melko pieni.

5. Älä laske tiivistyneestä vedestä märkää
kantta suoraan maahan. Se tulee täyteen
roskia. Ruuanlaittovälineille kannattaa
muutenkin varata jokin alusta (esim.
muovipussi), johon ne voi tarvittaessa
laskea käsistään.
6. Tiskaamista varten kannatta ottaa mukaan
varresta katkaistu tiskiharja sekä pieni
pullollinen tiskiainetta. Myös valmiiksi
varrettomia tiskiharjoja on olemassa.
7. Tiskiveden voi keittää siinä kattilassa, joka
on tarkoitus tiskata. Veden laadulla ei ole
sanottavaa merkitystä, joten tiskiveden voi
hakea järvestä tai melkein mistä tahansa
ojasta, jotta juomavettä säästyy.
8. Hyvä retkilautanen on sellainen, jota voi
helposti kantaa, vaikka se olisi ääriään
myöten täynnä kuumaa ruokaa. Itse
suosittelen saunakuupan mallista lautasta.

Katkarapuwokki
Ohje:

katkarapuja
pakastevihanneksia
3 levyä nuudelia
n. 1rkl soijakastiketta
reilusti öljyä
vettä
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Keitä vesi ja lisää siihen nuudelit. Ota
kattila pois tulelta ja anna nuudelien
liota kannen alla kunnes ne ovat kypsiä.
Kuullota vihannekset ja katkaravut
toisessa kattilassa. Lisää soijakastike.
Valuta nuudelit ja sekoita kattiloiden
sisältö keskenään. Syö!

Partiolippukunta Koudat ry

Yrjö M. Berg
Montako sokeria on kilon sokeripussissa? Voiko kesällä
sataa lunta? Mitä eroa on pinkillä ja vaaleanpunaisella?
Mikä ikinä aivojasi ravisuttaakaan – kysy Yrjöltä!
Kysymykset kolojen postilaatikoihin tai sähköpitoiseen
postiosoitteeseen: yrjö.m.berg@gmail.com

Moi Yrjispyrjis <3
Onko mahdollista, että on olemassa
söpömpiä asioita kuin kissanpentu
nukkumassa yksisarvisen selässä?
Kysyen Mallo Unelmoija
En ole henkilökohtaisesti törmännyt
kysesiseen ajatukseen aiemmin, mutta
havaitakseni kysymyksesi kongreettisesti,
tuli minun piirtää tilanne paperille. Nyt
joudun toteamaan, että mikään ei ole
suloisempaa kuin kissanpentu nukkumassa
yksisarvisen selässä! Kyseinen asia aiheutti
minulle suoranaisen pakkomielteen ja nyt
aionkin hommata lemmikikseni kummatkin
luontokappaleet.

Yrjö B.

Puska radio
Nallet on kivoja.
Sudenpentutytöt haikailivat
T. Alma ja Pehmotassut
kovasti tarpojapoikien perään

Koudat valloittivat lintsin laitteet ja hattarakojut
Alma on todellinen mursu
Ester <3 Markus

Vili – paluumuuttaja
Kärpän silmä mietitytti

Kelloseppä luuli pingua vesinokkaeläimeksi!
Lurde & Salsa lankutti

Kaisa <3 pojat
Hei Yrjö!
Venhon maustehyllyä tutkiessani mieleeni
putkahti kysymys: Mikä lehti suojaa Aatamin
ja Eevan Niitä alueita? Laakerinlehdet
näyttivät suhteettoman pieniltä.
Nimim. Nuu-nuu-nudisti

Valitettavasti laakerinlehdet eivät ole tässä
aihepiirissä kyseessä. Soitin teologian
professori, A. Tamille, joka antoi vastauksen
kysymykseesi: “Noina muinaisina aikoina
Eevalla ja Aatamilla oli suoranainen ongelma,
kun ei vaatteiden hankkiminen toiminut
samaan tyyliin kuin nykyisin. Nerokkaana
nikkarina Aatami kuitenkin keksi asettaa
pyhiensä yhteyteen vaahteranlehden, joka
suojasi ennen kaikkea kylmältä ja yleiseltä
pahennuksellta.” Niin. Vastaus on
keskuudessamme. En silti toivo, että
tällainen säädytön muoti tuodaan
uudelleen osaksi arkipäiväistä elämäämme..

Kesäleirille tulee tramppa!

Esa on kommunisti

Tyttöjohtajat haikailevat poikajohtajien perään
N-juna kuhisi partiolaisia sunnuntaina
Saila ja Iina viettivät pääsiäisen kaukana
Muhoksella – partiossa
Alma <3 Igge

Vertsi jätti Hämeenlinnan

Nuu-nuu-nudisti, hiljaa hiipii alasti!
Pohojanmaalla kaikki pojat
osaa soittaa pianoa!
U-uu! Vanha kunnon
pikkunen suhe havaittu!
Laura lähti salamyhkäisenä
stadionin porteilta...

Ruma näytti tytöille
Oulun nähtävyyksiä

Varma kesän merkki – Venhon muurahaiset!
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Metsän ääniä
Teksti: Vilma Heczko Kuva: Iina Vartia

Anselmi-pöllö heräsi illansuussa kauniiseen
äänen. Melodia oli kevyt ja heleä eikä se
kuulunut kuin muutaman kuusen päästä.
Samassa jokin putosi kuusen oksien lomitse
maahan ja kuului Pontuksen sadattelua.
”Voi talvivarastot, tammenterhot
ja kävyt, voi kevätmadot...” Pontus oli ehtinyt
uudestaan litaniansa alkuun ja juoksenteli
pitkin sammalikkoa kun Anselmi laskeutui
oravan luokse. Maassa lepäsi soittorasia.
Pudotuksen jäljiltä hieman kolhiintunut, mutta
yhtenä kappaleena.
”Voi naava ja kuusenkerkkä, avain
puuttuu! Miten minä nyt uskallan … ” jatkoi
Pontus
”Siis senlainen avain jota kiristämällä saadaan
rasia soimaan? Tuoko täällä äsken soi?”
ihmetteli Anselmi. Juuri sellainen avain oli
kyseessä. Se oli pudonnut soittorasian mukana
ja kadonnut sammalikkoon. Ystävykset
ryhtyivät etsimään.
Avainta ei kuitenkaan löytynyt,
sillä pöllöt näkevät huonosti päivällä ja Pontus,
no, se nyt oli sellainen säheltäjä ettei pysynyt
yhtä hetkeä paikallaan. Pontus ei halunnut
kertoa, mistä oli rasian saanut. Vastasi aina
vain ”jostain tuolta” kun Anselmi kyseli.
”Voisimme kysyä, onko niillä varaosia”

koetti Anselmi perustella. Ei, Pontus ei
kertonut. Pöllö ja orava päättivät jatkaa
etsintää heti aamulla.
Auringon noustua kuustenalus
oli kuitenkin jo täynnä huivikauloja. ”Katsokaa
mitä minä löysin!” yksi niistä huusi ”Tämä ei
olekaan mikään tavallinen sieni vaan joku
muinaismuisto!” Pontus äkkäsi huivikaulan
pitelevän kadotettua avainta. Se keräsi kaiken
oravamaisen rohkeutensa ja kävi pyytämässä
huivikaulalta avainta takaisin. Poika suostui,
mutta vain sillä ehdolla, että näkisi, mihin
pikkuruinen avain kävi. Pontus näytti hänelle
soittorasiaa. ”Ja kiitoksia oikein paljon, en olisi
selvinnyt ilman sinua, en oikein tiedä miten
voisin kiittää…”
”Älä hätäile pikkuorava”, huivikaula keskeytti
”Haluan vain tietää mistä olet saanut tällaisen
aarteen.”
”Minä, tuota...” ja vaikka Pontus puhui hyvin
hiljaa, Anselmin tarkat korvat kuulivat, mitä
se sanoi ”Minä sain tämän eräältä
oravaneidiltä.”

Partiolippukunta Koudat ry

Toimittanut: Laura Hakala

Ruudukkoon on
piilotettu eripituisia sanoja:
löydätkö heti jo ”partion”?
Sanat muodostuvat ihan miten
päin vain, myös kulmittain. Etsi
niin monta sanaa kuin vain
löydät (ainakin 17!)
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Yhdistä kuviot
viivoilla pareiksi niin,
ettei ruudukkoon jää
yhtään tyhjää
ruutua!

Koutarumpu 3/14

11

Partiolippukunta Koudat ry

