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

Uutiset

Koutarummussa julkaistaan ensi kertaa palsta,
johon kenellä tahansa on mahdollisuus kirjoittaa
omasta harrastuksestaan tai kiinnostuksen
kohteestaan. Ensimmäisenä parrasvaloihin pääsee
kiipeily, joka liittyy partioon yllättävän läheisesti.
Vaikka palstan taka-ajatuksena onkin yhdistää
partio muihin harrastuksiin ja tarjota
kokousideoita, kaikki harrastukset eivät tietenkään
liity mitenkään partioon, vaan voivat olla muuten
vain hauskoja, erilaisia tai jopa hurjia.
Kertooko oma johtajasi aina kokouksissa hassuja
tarinoita jostain harrastuksesta? Onko hänellä
mukana jotain eriskummallisia välineitä kokouksiin
tullessa? Onko retkilaput aina kuvitettu
taiteellisesti? Järjestääkö johtajasi loistavia
askartelu-, nikkarointi- tai suunnistuskokouksia?
Kyseessä saattaa olla oivaa materiaalia
Koutarumpuun.
Kun puhutaan uuden tuttavuuden kanssa
harrastuksista, ei kannata tyytyä ensimmäiseen
vastaukseen. Muutamalla lisäkysymyksellä aion
ainakin itse hankkia tietoa siitä, millaisten tyyppien
kanssa olen tekemisissä.
Uuden kokeiluun kannustaen,

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

Kun minulta kysytään, mitä harrastan, vastaus on
ilmeinen: partiota. Sen sijaan moni muu ikäisistäni
vastaa samaan kysymykseen lukevansa kirjoja,
kuuntelevansa musiikkia, piirtävänsä tai käyvänsä
lenkillä. Kyllähän minäkin neulon, käyn kiipeilemässä ja luen, mutta miksi en pidä niitä harrastuksina? Meillä partiolaisilla, kuten myös esimerkiksi
jalkapalloilijoilla tai taidekerholaisilla, on varmasti
erilaisia mielenkiinnon kohteita, jotka jäävät
varjoon sen ”oikean harrastuksen” tieltä. Näin ei
saisi olla, sillä kaikki mielenkiinnonkohteemme
yhdessä kertovat meistä paljon enemmän kuin
pelkkä partioharrastus.

Ku v a : E li sa Häl in en

PÄÄKIRJOITUS

Lippukunnan toimintaa suunniteltiin 15.-17.8.
ahkerasti johtajien voimin. Uudistuksia ideoitiin niin
retkikäytäntöihin kuin Koutarumpuunkin.
Koukoukset lähtivät käyntiin syyskuun ensimmäisellä
viikolla 1.-4.9. Tänä syksynä Koudissa aloitti partion
monta uutta sudenpentua, seikkailijaa ja tarpojaa.
Myös johtajaikäisiä yritetään houkutella mukaan
toimintaan johtajarekrytiimin johdolla.
Puistola-päivää vietettiin 6.9. Puistolan torilla, jolloin
koutajohtajat paistoivat nuotiolettuja herkkusuille.

Kurkistus Koudan Koitokseen.

Koudista osallistui 3 vartiota Espoon partiotuen
järjestämään Espoon punanen –partiotaitokisaan
20.-21.9. Kisa oli nimeltään Vuosikerta-Punkku, sillä
vuosittain järjestettävä kisa täytti tänä vuonna 50
vuotta.
Seuraavana viikonloppuna, 27.-28.9., järjestettiin
lippukunnan oma Koudan Koitos –tapahtuma, jossa
viime vuodesta poiketen on mahdollista Koudan
Koitos –kangasmerkin saamisen lisäksi myös voittaa
muut vartiot ja saada palkinto. Kisaamassa oli tällä
kertaa 8 vartiota, ja tapahtumassa oli mukana jopa
70 henkilöä. Tulokset on julkaistu kolojen seinillä ja
palkinnot sekä Koitos-palautteet pyritään saamaan
jakoon mahdollisimman pian. Koudan koitoksesta
lisää seuraavassa lehdessä.
4.10. puolestaan sudenpennut pääsivät kisailemaan
alueen Ulda-sudenpentukisassa. Koutien
Sudenhännät 1 –joukkue sijoittui toiseksi ja
Partiosudet kolmanneksi! Koko kisan voitti vain 1,4
pisteen erolla Vuokkojen Kisapallerot.
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Teksti: Vilma Heczko Kuva: Elisa Hälinen Piirros: Netta Koskinen

Koutiksenkin sivuilla seikkailleet Anselmi-pöllö ja Pontus-orava
johdattivat seikkailijat ja tarpojat metsään toukokuussa.
Osa ryhmistä aloitti oman retkensä jo perjantai-iltana
oman porukan voimin. Varsinainen Kevätkirmaus pääsi
kuitenkin käyntiin vasta, kun kaikki olivat kerääntyneet
Nuuksion Iso-Holman rannalle lauantai-aamupäivällä.
Laavut saatiin pystyyn tiuhaan tahtiin ja uskaliaimmat
pääsivät uimaan.
Pystyykö Snikersiä tekemään trangialla? Tarpojat ainakin
osasivat. Seikkailijoiden kinuskista tuli vähintäänkin yhtä
makoisaa. Yhteistyötaitoja testattiin myös kuivan maan
kalastuksessa.
Iltaohjelmassa kaikki oli kiinni lakuista. Ensin niitä
metsästettiin Iso-Holman niemestä ja myöhemmin niistä
kisattiin muita vartioita vastaan esimerkiksi mainoslaulukisassa. Ohjelman päätti johtajien improvisoitu sormiteatteri ja hohdokas bändi. Nuotiolla paistetut letut ja
vaahtokarkit maistuivat monelle.
Aamulla hieman tarkkailtiin kompassia ja suunnistettiin.
Pian aika kuitenkin loppui ja kaikille tuli hoppu bussiin.

Karkkikääröjen kalastelua.

Tarpojat muistavat varmaankin
vielä pitkään neljän kilometrin
loppuspurtin bussille, joka
kuitenkin onnistui minuutilleen.
Bussissa oli ihan voittajafiilis!

Kirmaus-bändin ensimmäinen keikka.
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Teksti: Verna Kirsi Kuvat: Verna Kirsi ja Iina Vartia

Suomen Partiolaisten Suurjuhla kokosi kesäloman alkajaisiksi Kouvolaan yli 8000
partiolaista. Mukana menossa viipotti myös liki 70 koutaa!
Koutien kesäloma alkoi tänä vuonna tutun kesäleirin
sijaan juhlatunnelmissa. Joka seitsemäs vuosi järjestettävä, kaikki Suomen Partiolaiset yhteen kokoava
Suurjuhla kutsui tällä kertaa Kouvolaan 7.-8.6.
Innokkaita koutia pakkautui mukaan juhlimaan huimat
kaksi bussilastillista, minkä vuoksi saimmekin majoituspaikaksemme Kouvolassa kokonaisen liikuntasalin!
Suurjuhlatunnelmaan virittäydyttiin ikäkausien omissa
ohjelmalaaksoissa. Sudenpennut ja seikkailijat pääsivät
reissaamaan ympäri maailmaa seikkaillen, suunnistaen,
musisoiden ja ruokaa maistellen. Erityisesti seikkailulaakso köysiratoineen oli koutien mieleen! Tarpojat
suorittivat päivän aikana yhteiskuntamajakkaa ratkomalla yrityselämän haasteita ohjelmapisteillä ympäri
Kouvolaa.
Suurjuhlan valtavaa osallistujamäärää hämmästeltiin ja
ihasteltiin lauantain iltajuhlassa ja sunnuntain pääjuhlassa Kouvolan pesäpallostadionilla. 8000 partiolaista
yhteen kerääntyneenä näyttää ja kuulostaa melkoisen
hienolta! Yhteisleikit ja laulut nostattivat tunnelmaa
pienistä sadekuuroista huolimatta ja viimeistään tutun
kuuloinen Suurjuhla-laulu villitsi pyörittämään huiveja
ilmassa!
Myös jonottamista päästiin viikonlopun aikana harjoittelemaan rutkasti, niin vessan ovella kuin iltapalaa
odotellessakin. Toisaalta Suurjuhlan huipentaneessa
partioparaatissa jonot olivatkin ehkä juuri harjoituksen
vuoksi mielettömän suorat ja hienot. Kouta-huudot
raikasivat Kouvolan kaduilla upeasti, ollaanhan me se
kovin KOO!
Koutarumpu 4/14
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Saareen,
Teksti: Saila Karesniemi Kuvat: Saila Karesniemi ja Verna Kirsi

soudan saareen!

Koutien kesäleiri Mariini Helsingin edustalla Partiosaaressa 4.-10.8.

Sunnuntai – varaslähtö leiriin
Maanantai – teltat täyttävät leiripaikan
Leirin tiimi ja osa johtajista hipsivät leiripaikalle jo hyvissä ajoin
sunnuntaina laittamaan paikkoja kuntoon. Venematka rannalta
saareen ei sujunut aivan odotetusti – edelliset leiriläiset ajoivat
veneen karille hetkeä ennen meidän saapumista rantaan. Ei
auttanut muu, kuin pyytää vetoapua ystävälliseltä venekuskilta,
joten tavarat leirille siirtyivät tyylikkäästi hinauksessa. Muutaman
hikisen, pitkän ja loputtoman tunnin kuluttua leirin tavarat
saatiin saareen. Enää leiriläiset puuttuivat.
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Aamutuimaan seikkailijat, tarpojat ja
johtajat saapuivat leiriin ihka oikealla
vesibussilla. Päivä kului telttojen
pystyttämisessä, rakentelussa ja saarta
ihmeteltäessä. Leirin avajaisissa päästiin
heti merimiestunnelmaan aarteenmetsätyksessä ja iltaohjelmaa seuratessa.

Torstai – hiki pintaan olympialaisittain

Perjantai – tunnetko Helsingin?

Tarpojat viettivät aamupäivän palvelutempauksessa läheisessä vanhainkodissa.
Samaan aikaan sudenpennut ja
seikkailijat muistelivat suunnistuksen
saloja saarella. Iltapäivällä veisteltiin
kaarnaveneitä ja merimiesmiekkoja. Koko
leirin voimin vietettiin vielä olympialaisia
– ja saatiin kokea leirin ensimmäinen ja
ainoa sadekuuro. Illalla nautittiin vielä
saunasta ja vesitrampoliinista, ja askarreltiin hienoja koruja sekä palapelejä.

Koko aamupäivän kestäneessä
Helsinki-pelissä päästiin tutustumaan kotiseutumme historiaan ja
jännittäviin tarinoihin. Seikkailua
riitti aina Tammisalossa asti, jossa
vartiot riensivät rastilta toiselle
saadakseen salaisen purppuran
vasta-aineen käsiinsä. Iltapäivällä
herkuteltiin omenanyyteillä jotka
valmistuivat näppärästi trangioilla.
Iltaohjelma laittoi jälleen naurulihakset koville – unohtamatta
ikimuistoista iltasatua.

Partiolippukunta Koudat ry

Tiistai – viikinkien matkassa
Leiriläiset viettivät jännittävän päivän Viikinkisaarella.
Päivän aikana päästiin hoitamaan vuohia, rakentamaan
ihka oikea viikinkivene ja
valmistamaan herkullista
kalasoppaa. Luonnontuntemusta testattiin kalojentunnistusrastilla. Illalla
leirissä odotti herkullinen
grilliruoka ja saunan lämpö.

Keskiviikko – talkoopuuhia ja Itämeren suojelua
Leiri sai täydennystä, kun yli 30 innokasta
sudenpentua rantautui saarelle heti aamusta.
Seikkailijoiden ja tarpojien tehdessä talkootöitä
limpparin voimin sudenpennut pystyttivät omaa
leiriään yhdessä telttakummien kanssa. Iltapäivällä
jokainen sai koristella itselleen leirihuivin. Itämerilivepeli haastoi vartiot ajattelemaan meriemme tilaa
ja päästi jokaisen harjoittelemaan mm. öljyvahinkoon
joutuvien eläinten pelastusta. Ilta sujui perinteisen
iltaohjelman parissa laulaen ja kisaillen.

Lauantai – vierailevat tähdet ja Heurekan salat

Sunnuntai – lähdön hetket

Aamu alkoi ensiavun kertaamisella ja tarpojat
pääsivät tutustumaan ihka oikeaan ambulanssiin. Varmasti leirin odotetuin päivä, kun
vanhemmat, sisarukset ja sukulaiset saapuivat
ihmettelmeään leirielämää. Hyvissä ajoin
leiriläiset kerääntyivät laiturille ja rantaan
odottamaan vieraita, joita saapui leiriin yli 100.
Leiriläiset pääsivät kokeilemaan Heurekateemaisia ohjelmapisteitä sekä suosittua
korikiipeilyä. Vanhempien lähdettyä kotiin leiri
valmistautui viimeisen illan risteilyyn – M/S
Mariini tarjoili leiriläisille tax freen herkkuja,
discon, pelinurkkauksen ja paljon muuta.
Viimeiset joraukset nähtiin puolen yön aikaan,
jonka jälkeen laivan matkustajat hiljenivät ja
kävivät haikein mielin nukkumaan.

Leirin viimeinen päivä sujui
siivouspelin vauhdittaman.
Leiri saatiin ennätysajassa
siivottua ja purettua, ja
vesibussi nappasi kyytiinsä
onnelliset ja väsyneet
leiriläiset.
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JOHTAJISTON KESÄVAELLUS
Teksti ja kuvat: Iina Vartia

ÖMEISING REISSU 2014
Teksti ja kuvat: Iina Vartia

Ömeising reissu on autosuunnistuskisa, johon osallistui
keväällä Koutien oma joukkue
Kärppä Racing. Joukkueeseen
kuului Saila, Laura, Iina, Illi ja
Niko. Kisaan valmistautuminen
aloitettiin hyvissä ajoin muun
muassa auton tuunausta suunnitellen. Joukkueen yhteiseksi teemaksi
valikoitui junttius ja maalaisuus Iinan löydettyä tarpeeksi
farkkutakkeja koko joukkueelle. Junttius ei suinkaan jäänyt
pelkän pukeutumisen tasolle vaan jokainen omaksui roolin
täysin. Tästä johtuen on mahdollista vieläkin ajoittain
kuulla Iinaa kutsuttavan Jamoksi tai Lauran selostavan
ohjeita vahvasti murtaen.
Itse kisassa on tarkoituksena vihjeiden avulla keksiä, missä
seuraava rasti ja tehtävä sijaitsee. Tänä vuonna kilpailu
sijoittui Turun seutuville esitellen jyväjemmareillemme niin
Turun linnaa kuin Muumimaailman porttejakin. Tehtävien
joukossa oli muun muassa kasvonaamioiden ja maahisten
valmistamista, hovineidon hatun askartelua ja hovineitona
poseerausta sekä kumiveneellä soutelua unohtamatta
näyttävän hääkakun valmistamista. Kärppä Racing oli välillä
vähän hukassa ja pinna oli kireällä itse kullakin, mutta
hauskaa muistettiin silti pitää. Saas nähdä jospa ensi
vuonna taas
koutajoukkue
osallistuu
kisailuihin!

Kärppä Racing kuittaa!

Partiolippukunta Koudat ry
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4.-6.7. yhdeksän koutajohtajaa, Iina,
Saila, Markus, Netta, Sasi, Anna, Vilma,
Elisa ja Inka viettivät kesäistä viikonloppua Kolin maisemissa vaelluksen
merkeissä. Matka alkoi jakautumalla
autoihin Venhon pihalla. Toisessa
autossa oli Iina, Saila, Vilma ja Netta ja
toisessa autossa tietenkin loput. Kukaan
ei osannut aavistaa, että autojaot
näyttäytyisivät uusissa merkeissä
vaelluken aikana, mutta niin kävi kun
edellä mainittu joukkio käveli
useimmiten peräjoukoissa Kolin
metsiköissä.
Perjantaina autoillessamme kohti Kolia
pysähdyimme Putoushuumassa Imatran
Rossoon syömään ja sen jälkeen
Lappeenrannan jättimäiseen Prismaan
shoppailemaan vaellussapuskoitamme.
Olimme katsoneet, että Kolilla on
mahdollisuus hankkia kartta vaellusta
varten, joten emme olleet etukäteen
sellaista hankkineet. Kolin hotellin
yhteydessä sijaitseva turisti-info oli
kuitenkin sulkenut ovensa juuri kun
kaarsimme pihaan. Vaan pian tuumasta
toimeen tartuttuaan Iina ja Sasi olivatkin
ihan toisaalta löytäneet niin kalakartan
kuin ihka oikean vaelluskartankin ja
varsinainen vaellus saattoi alkaa!
Vaellus itsessäänhän oli lähinnä
kävelemistä, syömään pysähtymistä ja
maisemien katselua. Huippuhetkiä oli
reitin puolessavälissä saunan lämmittäminen ja uiminen, ruokailuhetket ja
takaisin perille pääsy. Käytiin sitten
vaelluksen jälkeen hotellilla kylmässä
suihkussa ja lähdettiin ajelemaan kohti
Puistolaa.

Upeiden maisemien sijasta tässä ovat
upeat vaeltajat!

Puolenvälin uimatauko puoliksi
veden alta.

Majavanhäntälettuja!

PUISTOLAPÄIVÄT

Teksti ja kuvat: Vilma Heczko

On lauantai 4.9. ja suurin osa Puistolasta on vielä
unten mailla, mutta muutama jo aamuvarhain
herännyt kouta on Puistolan kololla, Venholla,
valmistautumassa pitkään päivään letunpaiston
merkeissä. Mukaan on pakattava kaikki tarpeellinen
ja vähän ylimääräistä. Autoon pakataan tietysti
lettupannuja ja –taikinaa, kauha, paperia, mukeja,
mehuja ja tietysti Koutien mainoslehtisiä sekä
Koutien kyltti. Puistola-päivät ovat lettujen paiston,
rahan tekemisen ja hyvän mielen saavuttamisen
lisäksi myös oiva paikka saada useampia ihmisiä
kiinnostumaan partiotoiminnasta.

Kuvassa Sasi ja Otto lettujen paistossa.

Puistolan tori alkaa täyttyä erilaisista myyntikojuista.
Yksi näistä on Koutien jokavuotinen letunpaistokoju.
Sieltä saa koko päivän ajan tuoreita, vielä lämpimiä
muurinpohjalettuja. Alkupäivä on rauhallinen. Torilla
on iloinen tunnelma ja aurinko paistaa kirkkaalta
taivaalta. Loppupäivästä väkeä riitti jonoksi asti.
Koko tapahtuma oli mielestäni kaiken kaikkiaan
erittäin onnistunut ja saimme siitä myös hyvän tilin
Koutien kukkaroon. Kaikki olivat hyvillä mielin koko
tapahtuman ajan ja saattoi muutama herkkulettu
kadota myös Koutien johtajiston mahaan. Mums!
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Sannikan näkemys
kolomursusta.

Haastattelu: Vilma Heczko ja Elisa Hälinen Kuva: Elisa Hälinen Piirros: Sannika

Päätimme kokeilla, mitä uusi johtajapari tietää toinen
toisistaan. Teimme käänteisen haastattelun, jossa Sanni vastasi
niin kuin kuvitteli Annikan vastaavan ja Annika vastasi Sannin puolesta.
Esittelyssä: Värikkäät ilvekset -seikkailijaryhmän johtajat.

...Siivousmursu, se on vaan sellanen pötkö. Tässä on sen silmät, se näyttää ihan vampyyriltä.
Se on meidän maskotti...

Ketä olet?
Annika: Sanni
Sanni: ...Annika?
Mitäs te teette, erityisesti
lippukunnassa?
A: Johdetaan ryhmää ja
kolorottaillaan.
S: Johdetaan ryhmää ja
ollaan kolorottia.
Mitä teette vapaa-ajalla?
A: Kaikkea kivaa, en mä
itse asiassa tiedä.
S: Nukun.
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Kuinka kauan ootte ollu
partiossa?

Jos saisitte rajattomat oikeudet,
mitä tekisitte Mosalle (kololle)?

A: Kaheksan tai yheksän vuotta,
apua en mä tiiä yhtään.
S: Täytyy veikata, viis tai kuus
vuotta.

A: Sellanen koko kämpän uudistus.
Lipasto!
H: Joo, lipasto olis aika kova!
A: Lipasto ja vessa.
S: Lipasto ja vessa, enemmän
ikkunoita.

Mikä on kauden kivoin
tapahtuma?
A: Kaikki retket.
S:(omasta puolestaan) No ehkä
retket ja sit se samoajajuttu,
Samoajat 24h!
S: Varmaan samat just.
A: (omasta puolestaan) En mä
tiedä, ei silleen.

Partiolippukunta Koudat ry

Perinteisesti kolon siisteydestä
vastaava johtajaa kutsutaan
kolorotaksi. Jos te saisitte päättää,
mikä koloeläin te olisitte?
A: Mursu...
S: Vois just olla mursu, tai jos
meidän lippukuntaa ajattelee,
vois olla kärppä, kolokärppä.

Kolumnisti: Leo Varttala

Minä, johtaja?

Sanni ja Annika = Sannika!

Mitä te haluaisitte kysyä?
Kysytte kysymyksen, jonka
toinen haluaisi kysyä.
S: Mulle tulee ensimmäisenä
mieleen, että Annika kysyisi
ensimmäisenä, mitä pitää kysyä.
A: En mää tiedä, jotain perus
suuria kysymyksiä, joita kaikilla
on mielessä.
Saako teitä kutsua Sannikaksi?
A ja S: Saa!
Osuiko kaverin vastaukset
yhtään oikeaan?
A: Aikalailla.
S: Joo.

Lippukuntamme sai tänä syksynä kuusi uutta
ryhmänjohtajaa, allekirjoittanut heidän
joukossaan. Miten me, joukko 15-vuotiaita nuoria,
löysimme itsemme koutajohtajan suurista
saappaista, ja miten se vaikuttaa partioarkeemme?
Suurin ero, jonka olen johtajaksi siirtymisen jälkeen
jokapäiväisessä toiminnassa huomannut, on
harrastuksessani nykyään jatkuvasti läsnä oleva
suunnittelun tarve. Mieleenpainuvat kokoukset,
retket tai muut tapahtumat eivät synny itsestään,
vaan niiden takana on tunteja ja tunteja johtajiston
tarmokasta suunnittelua. Huomaankin nyt
osaavani arvostaa paremmin entisiä johtajiani ja
etenkin heidän panostaan kaikissa niissä
mahtavissa partiomuistoissa, joita vuosien varrella
on kertynyt.
Johtajuus ei kuitenkaan ole pelkkiä vastuita ja
velvollisuuksia, vaan, aivan kuten kaikessa
partiotoiminnassa, hauskanpito ja palkitsevuus
näyttelevät siinä suurta roolia. Joskus partiostressi
voi kuitenkin yllättää ja saada meidät kyseenalaistamaan sen, miksi jaksamme vuodesta toiseen
käyttää vapaa-aikaamme partioon. En kuitenkaan
usko että on ketään, jonka mielessä tämä ajatus
viipyy paria hetkeä pitempään. Jatkuva uuden
oppiminen pitää rakkaan harrastuksemme
mielenkiintoisena läpi vuosien!
Johtajuus on huipentuma, johon jokainen
”partioura” tähtää. Vuosien kuluessa ja ikäkausien
vaihtuessa johtajat muuttuvat huomaamattamme
suurista aikuisista auktoriteeteista isosisko- ja
isovelihahmoiksi sekä lopulta tasavertaisiksi
kavereiksi. Sitten, yhtäkkiä, huomaatkin itse olevasi
yksi niistä suurista auktoriteeteista. Luulen
puhuvani kaikkien uusien johtajien puolesta kun
sanon, ettei tämä ajatus pelota, sillä kahdeksan
hauskuuden ja oppimisen täytteistä vuotta ovat
valmistaneet meitä johtajuuteen. Toivonkin
kaikkien koutien asettavan tavoitteekseen
johtajiksi tulemisen, jotta Koudat pysyy kovimpana
koona myös hamassa tulevaisuudessa!
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Esittelyssä: Pehmotassut
Teksti: Laura Hakala ja Pehmotassut Kuvat: Laura Hakala ja Saila Karesniemi

Viimeisen vuoden tarpojavartiota kutsutaan koudissa Hunkseiksi. Tittelin on saanut
kannettavakseen Pehmotassut -tyttöryhmä, joista tulee ensi syksynä samoajia. Tytöt
haastattelivat toisiaan näin:

Heippa, kerro nimesi ja
kuinka kauan olet
harrastanut partiota.
Iina: Oon Iina ja joku viisi
vuotta.
Inari: Joo, se on mun nimi
ja joku kuusi ehkä.
Mitä muuta harrastat?
Ester: Salilla käymistä ja
street dancea.
Kaisa: Säbää ja
kuntonyrkkeilyä
Mistä pidät partiossa eniten?
Henna: Leipomisesta
Inari: Kesäleireistä.
Mistä Pehmotassut-nimi on
tullut? Kuinka monella leirillä
Pehmotassut ovat olleet
yhdessä?
Ester: Yksi ryhmäläisemme

Juuri ennen kuvan ottoa Kaisan jalka holahti rappusista läpi.

keksi sen. Me ollaan pehmoja.
Iina: Niitä on sikana, en mä
muista. (Miettivät pitkään).
Muistan viisi.
Mikä on parasta
Pehmotassuissa?
Kaikki: Ihastumiset ja
sosiaalisuus! Me ollaan aika
villi ryhmä. Ja meillä on paljon
inside-juttuja. Ne on parhaita!

Partiolippukunta Koudat ry
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Pehmotassut Mariinilla 2014

Pehmotassut Sarasteella 2012

Kaveri partioon?
Kokouksessa vieraanamme on
johtajaikäinen Ramanda, joka ei ole
koskaan ollut partiossa. Keskustelemme
partiosta harrastuksena ja pohdimme
voiko partioon liittyä vanhemmalla iällä.

osannut arvata tarvitsevansa. Opimme
ensiapua, josta voi oikeasti olla hyötyä.”

Keskustelemme nousujohteisuudesta,
joka on keskeinen partion kasvatusmenetelmä. ”Kun on
Tytöt kehuvat partiota
nuorempi, johtajat
Partio
on
helppo
harrastuksena ja
auttavat ja näyttävät
toivottavat kaikki
paljon mallia, mutta
tervetulleiksi uuden
esimerkiksi viime
harrastuksen pariin ja koutiin. Partiosta
kesäleirillä Laura vaan huolehti välillä
saa uusia, eri-ikäisiä kavereita ja
onko telttamme jo pystyssä.”
kavereita oman koulun ulkopuolelta.
Lopuksi Pehmotassut kiteyttävät
Leirit ovat tyttöjen mieleen, ja yhtenä
Ramandalle, että partio sopii kaikille
ensimmäisistä leirimuistoista tytöt
kouluikäisille. Partio on helppo harrastus,
kertovat talvileirin vikan illan bileistä.
ja niin monipuolinen ettei muuta
Tytöt jatkavat yhdestä suusta: ”Partiossa
tarvitsekaan!
oppii uusia asioita, myös sellaisia joita ei

”
harrastus.”
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Partiolainen kallionseinämällä
Teksti: Lauri Suomalainen Piirros: Iina Vartia

Kiipeily on siisti harrastus. Kiipeilyssä vaativa urheilu yhdistyy omien rajojen
koettelemiseen. Sitä voi tehdä kun itse siltä tuntuu ja kiipeilyreissu kavereiden kanssa on
sosiaalista yhdessäoloa parhaimmillaan; Se on seikkailu yhdessä, mutta omilla ehdoilla.
Moni näistä perusteluista pätee myös sellaisena partioon.

Niin kiipeily kuin partiokin on sosiaalista
aktiivista toimintaa. Kumpaakin tehdään
usein luonnossa ja luontoa kunnioittaen.
Kiipeily on ihmiselle ominainen laji: moni
lapsikin saattaa koettaa kiipeillä jo ennen
kuin pystyy itse kävelemään. Kiipeilyssä
tarvitaan niin voimaa, tekniikkaa kuin
kehon- ja erityisesti mielen hallintaa. Jos
edellinen kuulosti pelottavalta, ei kannata
huolestua. Kukaan ei ole liian pieni,
heikko, painava, nuori, vanha tai pelokas
kiipeämään, sillä jokainen voi valita kuinka
vaikeita reittejä ja kuinka pitkälle haluaa
kiivetä. Lisäksi paras tapa kehittyä eri osaalueilla on yksin-kertaisesti kiivetä.
Minäkin kammoan korkeita paikkoja,
mutta olen oppinut sietämään sitä.
Kiipeilystä kiinnostuneelle ihmiselle
mahdollisuudet harrastuksen
aloittamiselle ovat pääkaupunkiseudulla
laajat. Isoja sisähalleja kiipeilyyn löytyy
Tapanilan urheilukeskuksesta ja Salmisaaren liikuntakeskuksesta. Näissä
paikoissa kiipeily vaatii kuitenkin
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tarvittavat tiedot ja taidot kiipeilijän
varmistamisesta köydellä. Paras tapa
taitojen hankkimiseen on kiipeilyn
peruskurssi. Niitä tarjoavat niin kiipeilyseurat kuin myös Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten kiipeilytoimikunta. Varsinkin
johtajaikäisten kannattaa pistää
jälkimmäinen korvan taakse.
Toisaalta kiipeilyä voi kokeilla myös niin
sanotuissa boulder-halleissa. Niissä seinien
alla on pehmoiset patjat ja seinä ovat vain
niin korkeita, että niistä voi turvallisesti
tiputtautua patjoille. Kyseessä ei kuitenkaan
ole mikään kiipeilyn helpotettu versio:
Vaikeimmat boulderreitit ovat todella
teknisiä ja vaativat valtavat määrät voimaa.
Kokenut kiipeilijä saattaa boulderhallissa
löytää itsensä roikkumasta selkä maata
kohti otteista, joista saa kiinni vain yhdellä
sormella kerrallaan!
Tosiharrastajat käyvät kesäisin
kiipeilemässä ulkokallioilla esimerkiksi
Nuuksiossa ja jotkut (hullut) nappaavat

talvella mukaansa jäähakut ja -raudat ja
suuntaava ylös kylmiä ja liukkaita
jääseinämiä.
Miten partio sitten liittyy kiipeilyyn? Miksi
tämä kiipeilyjuttu on Koutarummussa
ylipäätänsä? Itse kiipeilyä aloittaessani
mietin, miten yhdistäisin nämä kaksi
harrastusta. Vastaus oli jo edellä mainittu
kiipeilytoimikunta. Mutta mitä
kiipeilytoimikunta tekee? Muistatko
Sarasteen valtavan kiipeilyseinän? Oletko
ehkä kuullut, kun eräiden vartioiden retkellä
laskeuduttiin köydellä Solvallan
kaksikymmentämetrisen kallion seinämää
alas? Tiesitkö, että sudarit ovat käyneet
kokouksessa kiipeilemässä Myllypurossa?
Tasapainottelitko ehkä itse koritornin päällä
kesäleirillä? Tätä kaikkea kiipeilytoimikunta
tekee. Kiipeily ja partio käyvät yhteen niin
hyvin ehkä siksi, että niin partiolainen kuin
kiipeilijäkin on rohkea sekä nauttii itsensä
haastamisesta ja seikkailusta. Olet ehkä jo
kulkenut metsäpolut eteen- ja taaksepäin:
Olisiko aika ottaa suunta ylös?
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Kissanelämää
Teksti: Leo Varttala Piirros: Iina Vartia

Verneri-kissa venytteli ja hyppäsi alas ikkunalaudalta. Oli kaunis ja aurinkoinen syysaamu
Kärppälän maatilalla ja talon väki oli juuri
valmistautumassa päivän töihin. Isäntä lähti
kyntöpuuhiin, mutta traktorin melu teki lähistöllä
torkkumisesta varsin ikävää. Laiskanpulskeasti
löntystellen Verneri päättikin seurata emäntää
aamulypsylle.
Navetassa oli viileää ja hämärää, ja lehmien uninen
ääntely tuuditti Vernerin leppoisaan uneen.
Herättyään se katsoi ympärilleen ja huomasi
emännän jo lähteneen. Vernerille oli kuitenkin
jätetty iso lautasellinen tuoretta maitoa. Se lipoi
aamupalansa nopeasti parempiin suihin ja tallusti
takaisin pihalle.
Isäntä oli juuri palaamassa pellolta lounaalle, ja ohi
kulkiessaan silitti Verneriä pehmeästi, mikä sai
tämän kehräämään onnellisena. Naurahtaen isäntä
jatkoi matkaa ja Verneri asettui lempipaikalleen,
talon takaoven viereisille portaille.
Läheisen metsän laitaan oli leiriytynyt partiolaisia.
Verneri seuraili heidän touhujaan, kunnes sen
huomion kiinnitti heinikossa vipittävä mehukas hiiri.
Kuten aidon maalaiskissan kuuluu, lähti Verneri
välittömästi hurjaan jahtiin. Hiiri oli juuri
päätymässä lounaaksi, kun Vernerin näkökentän
täytti suuri vihreä teltta.
Hetken hämmennyksen jälkeen se tajusi juosseensa
aiemmin näkemiensä partiolaisten leiriin. Verneri ei
kuitenkaan jäänyt ihmettelemään sitä, sillä hiiren
päästyä karkuun sen vatsa ilmoitti murinallaan

lounasajan menneen jo hetki sitten. Kissa ei
voinutkaan uskoa onneaan, kun se huomasi erästä
puuta vasten lepäävän kassin olevan täynnä
tuoretta kalaa. Se nappasi yhden niistä ja vetäytyi
pehmeän ja auringon lämmittämän mättään päälle
nauttimaan saaliistaan.
Aterian jälkeen torkahtanut Verneri heräsi siihen,
että yksi partiolaisista nosti sen syliinsä. Silittelyyn
tottunutta Verneriä tämä ei kuitenkaan haitannut,
ja se kehräsi tyytyväisenä partiolaisten ihmetellessä
tätä tyhjästä ilmestynyttä, kalanhajuista kissaa.
Lopulta Verneri laskettiin pehmeän makuualustan
päälle lepäämään, ja se kuunteli laiskasti
partiolaisten keskustelua "rasteista", "pisteistä" ja
muusta kissalle kovin epäkiinnostavasta. Lopulta se
kömpi suureen, ympyränmuotoiseen telttaan ja
käpertyi nukkumaan.
Vernerin herätessä oli jo pimeää, ja hiljaa
naukaisten se alkoi kipittää kotia kohti, sillä jokuhan
voisi vaikka huolestua sen poissaolosta. Kotitilan
valot hehkuivat lämpimän kutsuvina, ja Verneri
luikahti sisään sitä varten raolleen jätetystä
takaovesta. Keittiöstä Verneri löysi täyden
ruokakupin, jonka se kuitenkin tyhjensi parissa
silmänräpäyksessä.
Vatsa kissanruokaa täynnä se vetäytyi omalle
huovalleen takkahuoneen nurkkaan. Ennen
nukahtamista se mietti kuluneen päivän
tapahtumia. Huhhuh, miten aktiivisen päivän
Verneri oli viettänyt. Se päättikin käyttää koko
huomispäivän pelkkään syömiseen ja torkkumiseen.
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Yrjö M. Berg
Miksi on pakko käydä koulua kun tahtoisin vain tanssia? Voiko
lorvikatarri iskeä kehen tahansa? Mitä eroa on piknikillä ja ulkona
syömisellä? Onko tässä mitään järkeä?
Mikä ikinä aivojasi ravisuttaakaan – kysy Yrjöltä!
Kysymykset kolojen postilaatikoihin tai
sähköpitoiseen postiosoitteeseen:
yrjö.m.berg@gmail.com

Moikka Yrjöseni!
Onko hauki kala?
T: Utelias kalamies
Kiitos kysymyksestäsi, rakas kalamies.
Se tuottikin minulle melkoisesti
päänvaivaa, mutta tulin siihen
tulokseen, että hauen identiteetti on
sille subjektiivinen. Ei siis ole ihmisen
oikeus julistaa haukea kalaksi, vaan
sen pitää saada seurata sydäntään ja
halutessaan identifioitua kalan sijaan
vaikkapa itiökasviksi. Toivottavasti
tämä vastaus tyydytti uteliaisuuttasi
hiukan.

Puskaradio
Jesper + auringonlasku = supersöpöä
Inka on kuulemma varhaismummo
Eikä Elisa tee muuta kuin läksyjä

Ester haaveilee saunalaivasta
Niinasta tulee köksänmaikka, Otosta
englantisti ja Netasta bioisti
Roope on tattisoturimme
Kyseessä taitaa olla pikkunen suhe <3
Suppis-Roopella on nykyään sienivainu.
Mahunks mä sun lakin alle?

Heips Yrjö,
Onko elämästäsi kirjoitettu kirjaa?
Haluaisin kovasti jotakin luettavaa...
-F.A.’99
Valitettavasti omaelämäkertani M.
Bergin elämää: täyttä Yrjöä! on vasta
työn alla, mutta arvioin sen
ilmestyvän ennen vuotta 2023. Sitä
odotellessasi voit sivistää itseäsi
esimerkiksi A. A. Milnen ikiklassikolla
Nalle Puh, joka sattuukin olemaan
yksi lempikirjoistani.

Pizza parantaa haavat eikun Sailan
Kesäleirin nähtävyyksiin kuului kalteva torni
Verna osti sohvan, Koudat suomustimen ?!?
Nuorten johtajien keskuudessa roihuaa
Lpkj vm. 80-luku tavattu! Mukava mies!
Merikalamies-titteli on tullut
jäädäkseen. Huuhtelu edistää
säilyvyyttä ja parantaa makua, Niko!
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Toimittaneet: Emilia Pennanen ja Netta Koskinen
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