Partiolippukunta Koudat ry:n lippukuntalehti - 37. vuosikerta - ilmestyy n. neljästi vuodessa
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Koitoksessa päästiin heppahulluttelemaan. Kuvan nappasi
Elisa Hälinen.
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Partiolippukunta Koudat ry

Uutiset

Partiossa tehdään usein myös täysin päättömiä
juttuja. Siltä ainakin ulkopuolisista vaikuttaa,
kun juoksemme päättömästi ympäri Helsingin
keskustaa ja upotamme päämme vesisankoon
kalastaaksemme sieltä omenan. Lue lehdestä,
miten päättömiin kysymyksiin Yrjö M. Berg on
tällä kertaa vastaillut ja kuinka Leo ja Tony
pohtivat päänsä puhki vastauksia kiperiin
kysymyksiin.
Kaiken kaikkiaan voit pohtia, onko tämä lehti
päätön vai päällinen. Kaupanpäällisiä ei
ainakaan ole luvassa, sillä lehtihän on
ilmainen. Ai miten mahtavaa!
Rattoisaa joulun aikaa kaikille!

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

Päitä on monenlaisia. On
kyynärpää, olkapää, yläpää,
alapää, etupää, takapää, pääkaupunki,
pääministeri, päärynä, pääkytkin, päämäärä ja
päärautatieasema. Ne kaikki ovat erilaisia ja
tärkeitä. Jokaisella partiolaisella on oma pää,
vaikka kokouksissa ei aina saisikaan toimia
ihan oman päänsä mukaan. Jokaisen pää on
erilainen ja sitä pitää arvostaa. Ryhmässä
jokaista tarvitaan, jotta ryhmä voisi lyödä
viisaat päänsä yhteen ja ratkaista ongelmia.
Jokaisen erityistaidot tulee ottaa huomioon
muun muassa partiotaitokisoissa. Tämän
lehden sivuilta voit löytää esimerkit jopa
kahdesta erilaisesta kisasta, joissa päitä
tarvitaan.

Ku v a : I in a Va rti a

PÄÄKIRJOITUS

Piirin kokouksessa 19.10. ei päästy paljon
äänestämään. Piirin puheenjohtajaksi valittiin
Anna Haavikko ja varapuheenjohtajaksi Helka
Otsolampi. Kokoukseen osallistuneille jaettiin
tyylikkäitä Partio kuuluu kaikille –sukkia.
Seikkailijat tutustuivat seurakunnan
lähetystyöhön näytelmän avulla Vieraalla maalla
–tapahtumassa 25.10. Seikkailijat pääsivät
lopuksi itsekin mukaan näyttelemään.
Johtajien päivä kului rattoisasti 26.10. kuuden
tunnin mittaisen Jonnen eli Johtajaneuvoston
merkeissä. Tapahtumassa saatiin katsaus
tulevaisuuteen ja puututtiin lippukuntamme
epäkohtiin.

Partiosukat jalassa on helppo hymyillä.

Alueen salapoliisikilpailu Lempin hämärähapuilu
kisattiin 24.11. Pihlajamäessä. Koutien kuusi
vartiota pääsi mukaan limerikkien maailmaan ja
jäljittämään syyllistä. Tarpojavartio AMS voitti
kisan. Onnea!
Retkijuoruja:
Kansallismursujen retkellä tarjoiltiin
makkaraa joka ruualla.
Värikkäiden ilvesten unilelutarinoissa pojat
heitettiin roskiin, kun oli pussailtu tarpeeksi.
Tarpojatytöt juhlii mieluummin
synttäreitä kuin tulee retkelle.
Seikkailijoiden inkkariretkellä oli melkein
yhtä monta johtajaa kuin seikkailijaa.
Pikkususien retkellä oli ilmassa rakkautta
ja piparintuoksua.
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Teksti: Niko Hellsten Kuvat: Elisa Hälinen ja Saila Karesniemi

Koutien oma partiotaitokilpailu Koudan Koitos kisattiin Nuuksiossa 28.–29.10.
Maatalous-teemaisessa Koitoksessa päästiin perinteisten taitojen lisäksi kokeilemaan
taitoja mm. ratsastuksessa.

Kukonlaulun aikoihin läjä innokkaita Koutaseikkailijoita ja -tarpojia kerääntyi Puistolan
asemalla. Ryhmien matka kohti Koitosta oli alkanut.
Nuuksioon matkustettiin busseilla, ja heti
lähtörastilla päästiin maatalousteemaan, kun
maatalonemäntä jakoi matkaeväät ja kertakäyttökamerat Renaultin takakontista. Ensimmäinen
haaste oli löytää lähtötehtävälle, jonne suurin osa
pääsikin onnistuneesti. Lähtörastilla seikkailijat ja
tarpojat pääsivät tutustumaan hevosiin ratsastuksen
muodossa, johtajille se ei riittänyt vaan he myös
satuloivat tuon otuksen.
Matka jatkui aurinkoisessa syyssäässä, ja jo
ensimmäisellä rastilla partiotaidot pääsivät
koetukselle, kun suunnistustaitoja testattiin.
Tehtävänä oli piirtää kuljetun matkan kartta
ulkomuistista. Partiotaidot teema jatkui toisella
rastilla, kun johtajilla ja tarpojilla oli tehtävänään
valmistaa hevosten hyppyeste köytöksillä. Myös
seikkailijoiden partiotaitoja testattiin solmuissa.
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Kolmannella rastilla kisaajat saattoivat levähtää
hetkeksi, sillä kyseessä oli ruokarasti. Ryhmät
valmistivat nopeasti pussipastansa, täyttivät
juomapullonsa ja jatkoivat matkaa. Johtajat eivät
suoraan hypänneet takaisin metsässä tarpomiseen,
vaan he pääsivät lähes sivistyksen pariin
vieraillessaan luontokeskus Haltiassa, jossa oli
johtajasarjan rasti.
Kisan teeman mukaisia rasteja oli ruoan jälkeen
useita, kun kisaajat pääsivät testaamaan taitojaan
eläinten äänen tunnistuksessa ja munien
keräämisen jalossa taidossa. Pelkästään
määkimiseksi kisa ei mennyt, vaan pian vastaan tuli
peruspartiointia ensiavun muodossa. Rastilla
hoidettiin ikäkaudesta riippuen joko palovammoja,
verenvuotoa tai tajutonta potilasta.
Historiallisen perspektiivin teemaan toi kulotus rasti. Onneksi kulotus kuitenkin tapahtui turvallisesti
nuotiopohjan sisällä. Lauantain viimeisenä rastina

Partiolippukunta Koudat ry

oli aamulypsy, jossa kisaajat pääsivät esittelemään
taiteellisia kykyjään.
Yörastilla kisaamisen meininki jatkui, ja bilsan kirjoja
ei ehditty kaivamaan esiin. Yölle saapuneet
kisaajatsaivat ruoaksi nakkikeittoa, jonka jälkeen he
pystyttivät laavunsa ja viimeistelivät
matkatehtävänsä, jossa mm. tunnistettiin maa- ja
metsätalousministeri. Tämän tehtyään kisaajat
suorittivat yön tehtäviä. Kaikki pääsivät
valmistamaan särkeä. Tarpojilla oli yöllä myös
yöpistesuunnistusta, ja johtajilla oli yösuunnistus,
jossa tehtävänä oli hakea Espoon pimeydestä
sanoja, joista tuli muodostaa lauseita. Johtajien
kätevyyttä myös testattiin, kun tehtävänä oli
valmistaa hevosenkenkä ja katiska.
Aamulla herättiin jokseenkin pirteänä uuteen
päivään, ja vedettiin pikaisesti puuro naamion,
heitettiin kamat ja laavu kasaan jonka jälkeen kisa
saattoi jatkua. Heti sunnuntain ensimmäisellä

rastilla päästiin herättelemään aivoja, kun tehtävänä
oli auttaa taas kerran kiipeliin joutunutta Annenukkea.
Seuraavilla rasteilla kisaajien yhteistyökyky pääsi
koetukselle, kun tutustuttiin lehmiin. Kisaajilta myös
testattiin heidän tietämystään jokamiehen oikeuksissa ja partioihanteissa. Seikkailijat pääsivät myös
nostamaan siniristilipun salkoon.
Kisan viimeisellä rastilla valmistettiin uistimia, joiden
avulla kalan valmistus tulee mahdolliseksi myös
tulevissa partiotapahtumissa. Uistimen valmistettuaan kisaajavartiot saattoivat ylpeänä taittaa
viimeisen taipaleen kohti bussia.



Lisää kuvia osoitteessa koudat.kuvat.fi/kuvat/
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Samoajien kevätseikkailut
Teksti: Anna Hakala

Samoajaryhmä APA päätti hyvän sään aikana, että
nyt on aika kerrankin retkeillä oikein olan takaa,
ja lähti kevätretkelle, kun kaikki kouluhommat
olivat viimeisellä viikolla tehty ja kesälaitumet
odottelivat. Mukaan sekoilemaan ilmoittautui
jopa viisi henkeä, Vilma the luotsi, Inka, Anna,
Julius ja Niko.
No, kaikki ei alusta alkaen mennyt niin kuin
Strömsössä. Erehdyksessä kaupasta tuli ostettua
väärää suklaata, jota illalla sitten harmiteltiin.
Liian automatisoituneet retkeilijät eivät
ymmärtäneet laittaa ultramoderniin retkilappuun
lähtöpaikkaa tai edes varustelistaa, joten itse
kukin hortoillessaan murehti epäsopivia
metsävarusteitaan.
Pojat näyttivät jo bussiin astuessaan saaneen
retkestä tarpeekseen, kun kuski ei ymmärtänyt
kunnon stadilaisia eikä suostunut myymään heille
lippua. Oli siinä tytöillä ihmettelemistä, kun
kavaljeerit poistuivat paikalta. Kun Hemgårdin
maisemia ihailtuaan kaikki samoajat päätyivät

samaan bussiin, päästiin kommelluksitta
Rinnekotiin. Kuskin ilme oli meluisten
matkalaisten jäljiltä näkemisen arvoinen.
Sitten käveltiin paritonnista tihkusateessa
Vaakkoin Kämmenlammelle. Harmikseen
samoajat totesivat sen jo vallatuksi. No,
ruokanotskia pystyyn ja nyytit nuotioon. Iltaa
vietettiin puuvajassa pipareita mutustellen.
Yöllä tunnelma oli tiivis mutta lämmin. Herätys
tapahtui osalla mitä miellyttävimmällä tavalla
koirankuonon kosketuksella. Aamiainen
ylhäisessä yksinäisyydessä, nimet vieraskirjaan
ja menoksi. Semieeppisen panostusmakaronimössön jälkeen eksyttiin maailman selkeiten
merkityltä reitiltä, mutta bussipysäkille päädyttiin
silti helpompaa reittiä ja vieläpä nopeammin.
Tihkusateinen norjalainen ja venailua. Kotimatkalla me päädyttiin kaikki samaan bussiin!
No niin, no, olihan se mukava retki sentään.

Kansallismursujen retki 10.10.-12.10.
Teksti: Leo Varttala

Neljä reipasta seikkailijaa ja kolme johtajaa lähtivät perjantaina 10.10. Puistolan asemalta matkaan
kohti Nuuksiota. Saavuimme Haukkalammen keittokatokselle pimeän jo laskeuduttua, ja makkarailtapalan jälkeen olikin itse kukin jo valmis yöpuulle.
Seuraavana päivänä kävelimme ensin kauniin Mustalammen rannalle tekemään lounasta. Sitä
ihailemassa oli myös ryhmä kiinalaisia turisteja, ja monen heistä filmille ikuistuikin ryhmä trangialla
kokkaavia seikkailijapoikia. Makaronimössöllä herkuttelun jälkeen jatkoimme matkaa kohti HolmaSaarijärveä, jonka rannalle pystytimme laavut toista yötä varten. Risottopäivällisen, leikkien ja
makkaranpaiston jälkeen alkoi kaikkia jo ramaista melkoisesti, ja seikkailijat vetäytyivät laavuunsa
nukkumaan johtajien vielä istuessa iltanuotiolla.
Sunnuntaina vielä pakkailimme ja leikimme, mutta kotiinlähdön aika tuli nopeasti. Kotimatka sujui
rauhallisesti, ja pian voipuneet mutta hyväntuuliset kansallismursut olivatkin taas onnellisesti kotiPuistolassa.
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Limerikki Nuuksiosta

Yrjö M. Berg

Teksti: tuntematon runoilija

Ruuhijärvelle meidät toi junarata
Lauantain pitsa oli ihanata
Sudarit oli söpöjä
Saunamiehet oli höpöjä
Vaan tyhjä oli vesipata

Kuka keksi aivastuksen? Montako
tuumaa on kilogrammassa? Kenellä
oli historian sinisimmät vaatteet?
Mikä ikinä istumavärkkiäsi kutittaakaan - kysy Yrjöltä!
Kysymykset voi jättää kolojen postilaatikoihin tai
lähettää e-postina: yrjo.m.berg@gmail.com

Hiipivä Haamu 2.11.
Teksti: Leo Varttala

Kuka on taideväärennösten takana? Miksi
Itämerta yritettiin saastuttaa? Entä keitä
ovat Asfaltti-Jaska tai meriapina Valdemar,
ja miten he liittyvät yhtään mihinkään?
Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin
vastauksia salapoliisikilpailu Hiipivässä
Haamussa 2.marraskuuta, kolean sateisena
sunnuntaipäivänä. Koutia kisassa edusti
samoajavartio #EMT, jonka tunnelmat olivat
aamusta asti korkealla.
Tänä vuonna kisan pukeutumisteemana oli
merenkulku, ja kisavartiot olivat tulkinneet
sitä mitä moninaisimmin: oman, merirosvoteemaisen vartiomme lisäksi paikalla oli
esimerkiksi merihätään joutunut Mikki Hiiri,
ja olipa kisaan eksynyt jopa erään
kadonneen venäläisen sukellusveneen
miehistö. Rasteja löytyi esimerkiksi
Kauppatorin laiturista sekä Harakan
saaresta Helsingin edustalta. Pääsimme
myös tutustumaan merentutkimusalus
Arandaan.
Vaikka sää ei tällä kertaa suosinut, ja kisan
juonikin jäi hieman epäselväksi, vietti koko
vartiomme hauskan sunnuntaipäivän
Hiipparissa, ja suosittelemmekin ensi
vuoden kisaa kaikille!

Moikka Ykä!
Vaikutat aina niin suurelta ja viisaalta, miten vanha oikein
olet? Entä mikä on kengännumerosi?
T: yrjöfani68

Tervehdys, faniseni. Ensinäkin, kiitos vuolaista kehuistasi,
tässähän melkein punastuu. Kengännumeroni on 43, mutta
ikääni en hienotunteisena herrasmiehenä tohdi julkisesti
paljastaa. Sen sijaan voin kertoa, että eräs tietty lippukunta
täyttää pian 35 vuotta!

Heips Yrjö,
Tapasin kesäleirillä erään mukavan tytön, ja ajattelin
tulevalla talvileirillä kysyä häntä treffeille kanssani. Olet
varmasti kokenut näissäkin asioissa, joten kaipaan kovasti
apuasi.
Nimim. Rakkaudennälkäinen
Rakas Nälkäinen, tie sydämeen käy tunnetusti vatsan kautta,
joten ehdotan, että tehostat treffikutsuasi jollakin
herkullisella lahjalla, kuten etikkakurkuilla tai hapansilakalla.
Lienee kuitenkin reilua kertoa, ettei itselleni ole juurikaan
ollut tästä apua. Olen kuitenkin varma, etten jää ikisinkuksi,
vaan löydän vielä jonkun, joka arvostaa minua ja haluaa
viettää aikaa kanssani. Voih, et taidakaan olla ainoa
rakkaudennälkäinen tällä palstalla...

Koutarumpu 5/14

7

Haastattelu ja kuva: Netta Koskinen

Tällä kaksikolla piisaa rohkeutta ja uusia ideoita. He haluaisivat hyppiä villisti talojen katoilla ja
pukeutua hassuihin hattuihin. Tällä kertaa Koutarummun haastattelussa ovat ekan vuoden samoajat
ja johtajat Leo Varttala ja Tony Wahlström.

Haastattelija: Kertokaa aluksi, keitä te
oikeen ootte ja mitä teette partiossa.
T: Mä oon Tony, Wahlström
nimeltäni, ja täällä mä johdan
tarpojaryhmää Mikki Hiiret.
L: Mä oon Leo ja johdan tuolla
seikkailijoita, Kansallismursuja.
H:Kertokaa toisistanne joku
positiivinen juttu. Kehukaa toisianne!
L:Tony pitää päänsä kylmänä
jokaisessa mahdollisessa tilanteessa.
T: Yritän. Leo osaa asiat hyvin ja
tietää paljon kaikkea.
H: Minkälaisen talvileiriohjelman
suunnittelisit 500 eurolla?
T: Jonkun tosi siistin! Leikin, ja sitten
siihen tulisi joku siisti loppuhuipennus
kaikilla viidelläsadalla eurolla. En
tiedä minkälainen, mutta joku siisti
juttu. Ilotulitteita vaikka tai jotain
muuta jännittävää.
L: Se ilotulitus vois kyllä olla tosi siisti
niinku vikan illan bileisiin tai jotain.
H: Mikä pelihahmo olisit?
T: Sly.

H: Miksi?
T: En tiiä, se on siisti, se hyppii
kaikkialla ja tekee kaikkii jännittävii
juttui.
L: En tiedä oonko sitten vaan tylsä
ihminen, mutta ehkä mä haluisin
vaan olla Mario. Koska sillä on siisti
hattu ja sellaset Movember-viikset.
H: Ei se oo tylsä!

H: Mikä on mieleenpainuvin
partiomuistosi?
T: Joku talvileiri, kaikki talvileirit, ne
on aina hauskoja.
L: Ehkä se on se eka kerta kun mä
olin ikinä metsässä partiossa. Se oli
talviseidis joskus ekan vuoden
sudarina ja se oli aika iso kokemus
noin niinku seitsemänvuotiaana.

H: Mihin kaikkeen käytät
älypuhelinta, vai käytätkö?
L: Pitäis lähtee siitä, mihin mä en sitä
käytä…
T: Joka päivä mä käytän sitä aina
johonkin.
L: Ehkä vähän vaihtelee se
käyttötarkoitus.

H: Ota kantaa tulevan kesäleirin
ajankohtaan. Se on siis heinäelokuun vaihteessa.
L: Tätähän pitkään pohdittiin,
mutta mun mielestä se on se paras
ajankohta mitä sille on.
T: Niin no en mä tiedä, varmaan se
on ehkä parempi kuin alkukesästä,
mä en itsekään ole täällä
alkukesästä ollenkaan, niin ehkä se
on hyvä mun kannalta että se on
loppukesällä.

H: Mitä haluaisit oppia? Niinku vaikka
partiossa?
T: Vaikee kysymys. En mä tiedä.
L: Ehkä sellasta isompien
tapahtumien organisointia ja kun
välillä tuntuu että jo kymmenen
seikkailijan kanssa karkaa käsistä
meininki niin sellasta
kokonaisuuksien hallintaa.

Partiolippukunta Koudat ry
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H: Kartta vai kompassi?
L: Kai se kartta on. Pelkällä
kompassilla on vähän ikävä lähtee
suunnistelee.

Tony ja Leo

H: Ootko osallistunut jo
piirustuskilpailuun?
T: En.
L: Mullakaan ei taida oikein lahjat
riittää sellaiseen.
H: Miten kiivetään ilman jalkoja?
L ja T: Käsillä sitten varmaan.
H: Kerro jotain johtamastasi ryhmästä.
T: Vilkas. Saa kuitenkin hyvin aikaan
kaikkee. Tehtyy.
L: Ehkä meilläkin on vähän
vilkkaanpuoleinen ryhmä mutta kyllä
ne on silti hauskoja ja saa asioita
toteutumaankin kyllä. Ei tule tylsää
ainakaan niiden kanssa.
Lopuksi Leo ja Tony kirjoittivat vielä
kirjeet joulupukille. Ja hienoja
toiveitahan heillä oli esittää!
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Esittelyssä: Vaahtonallekarkit
Toimittanut: Emilia Pennanen

Tänä syksynä uusiksi seikkailijoiksi tulleet: Netta, Nella, Fanny, Kristiina, Kerttu, Aada
ja Iida-Julia päättivät vaikeiden pohdiskelujen jälkeen nimekseen Vaahtonallekarkit.
Tytöt miettivät pareittain kysymyksiä ja johtajat valitsivivat parhaimmat kysymykset
joihin tytöt vastasivat:

1. Mikä on parasta partiossa?
Kaikki: leivonta
2. Oletko viihtynyt uudessa
ryhmässä?
"Vaikeroinnin jälkeen" kaikki
sanoivat, että kivempaa kuin
edellisessä ryhmässä.
3. Minä vuoden aikana on parasta
retkeillä?
Fanny, Iida-Julia ja Aada: Kesällä!!
Kristiina: Talvella
4. Onko hauskaa?
Netta: En tiiä
Muut: Joo

5. Onko perunoita kiva syödä?
Fanny: Ei
Muut: Joo
6. Kauanko olet ollut partiossa?
Fanny: 4 vuotta
Kristiina: 3 vuotta
Iida-Julia: 1 vuoden
Netta: Melkein 2 vuotta
Aada: Aloitin tänä syksynä
7. Onko johtajanne kivoja?
Kaikki: Joo on!

Partiolippukunta Koudat ry
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Kolumnisti: Otto Tarkka

Retkimuistoja
Jos yrität oikein kovasti, muistatko vielä ensimmäisen
partioretkesi? Missä yövyitte, mitä söitte, kenen
vaahtokarkki putosi nuotioon? Omalta kohdaltani on
muisto ensimmäisestä retkestä hukkunut niin syvälle
tajuntani syövereihin, etten enää sitä löydä. Sen sijaan
muistan monia muita retkiä, joihin olen vuosien varrella
osallistunut.
Yksi mieleenpainuvimmista retkistä oli ryhmämme
viikonloppu Karjakaivolla. Oli sateista ja kylmää, emmekä
pimeydessä edes löytäneet perille keittokatokselle
tuntienkaan etsimisen jälkeen. Väsyneinä päätimme
pystyttää laavumme polun varteen. Sade jatkui koko yön ja
heräsimme siihen, että laavun katto roikkui vain senttejä
naamojemme yläpuolella kerättyään vettä läpi yön.
Väsyneinä ja kylmissämme lähdimme kotiin jo
lauantaiaamuna.
Vastaavia muistoja on kertynyt lukemattomia.
Tarpojaretkellä vaelsimme koko päivän ilman johtajia
nälkää kärsien. Riihityksessä upposin pimeässä napaa
myöten suohon. Fillalilallissa löin väsyksissäni taltalla
sormeen.

Vaahtonallekarkit
Vasemmalta: Kerttu, Netta,
Aada, reppuselässä: Nella ja
kantaja Fanny, Kristiina.
Kuvasta puuttuu Iida-Julia.

Kaikkia retkimuistojani tuntuu yhdistävän kurjuus ja ikävä.
Olen varmasti ollut myös retkillä, joilla aurinko on paistanut
lämpimänä ja kaikki on sujunut ongelmitta. Ne eivät vain
ole jääneet mieleeni. Ehkä myös ensimmäinen
partioretkeni oli liian onnistunut ollakseen muistamisen
arvoinen.
Miksi sitten lähdemme retkille? Mikä meidät ajaa kerta
toisensa jälkeen luonnon armoille räntäsateeseen?
Uskon, että kaikista kurjimmat muistot ovat oikeasti
kaikista parhaimpia. Ne ovat vaikeuksia, joista on
selviydytty yhdessä ystävien kanssa ja kotiin on palattu
kokemusta rikkaampina. Partion tehtävä on kasvattaa
meistä itsenäisiä, osaavia ja ajattelevia yksilöitä. Retkillä
kohtaamamme haasteet kasvattavat meistä aivan
huomaamattamme parempia ihmisiä. Lähdemme metsään,
jotta pääsisimme pois mukavuusalueeltamme ja oppisimme
uutta. Kylmän viikonlopun jälkeen osaa pesuhuoneen
lattialämmitystäkin arvostaa aivan uudella tavalla.
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Huilistina musikaalissa
Teksti: Vilma Heczko Piirros: Iina Vartia

Miten tehdään musikaali? Mitä tapahtuu esiripun takana? Bändin
näkökulmaa valottaa yksi huilisti.

Viime keväänä soitin Viikin Norssin
opiskelijoiden toteuttamassa musikaalissa
Peter Pan. Heti syksyn alkaessa koulun
käytävillä arvuuteltiin, mitä musikaalia
tehtäisiin keväällä. Joulun jälkeen
musikaali selvisi ja päästiin hommiin.
Huilistille tärkeä ensimmäinen kohta oli
selvittää, tarvittaisiinko häntä ollenkaan,
olisiko jotakin soitettavaa. Onneksi oli! Ja
ihan reilusti, nuoteista oli koottu
kokonainen kirja.
Alkoi harjoittelu, kotona yksikseen ja
koulussa porukalla. Kotona piti harjoitella,
että sormet liikkuvat riittävän nopeasti ja
kaikki äänet tulevat oikeassa
järjestyksessä. Koulussa bändin treeneissä
harjoittelimme, jotta kaikki tietäisivät mitä
soittavat, vieläpä oikeissa kohdissa. Kaikki
kolmekymmentä kappaletta piti käydä
läpi. Samaan aikaan näyttelijät
harjoittelivat repliikkejään, kuorolaiset
lauluja ja tanssijat omia tanssiosuuksiaan.
Maaliskuun lopulla tämä kaikki laitettiin
yhteen. Yksi kohtaus kerrallaan kokeiltiin,
kokeiltiin uudelleen ja muutettiin. Usein
harjoituksissa oltiin myös lauantaisin.
Vähitellen kaikki alkoi näyttää musikaalilta

ja bändikavereihin ehti tutustua useiden
odotteluhetkien aikana.
Viimeiset viikot ennen ensi-iltaa olivat
kiireisiä. Viimeisiä kohtauksia hiottiin ja
käytiin koko musikaalia läpi. Harjoituksia oli
myös oppituntien päällä, mistä tuntien
opettajat eivät olleet kovin iloisia.
Lavasteita ja puvustusta täydennettiin.
Kaikki oli saatava priimakuntoon.
Sitten koitti ensi-ilta. Se oli suuri päivä, sitä
varten olimme uhranneet viikonloput ja
matikantunnit. Ensi-iltaa oli odotettu.
Kaikkia jännitti vähäsen. Ennen alkua
kokoonnuimme tsemppipiiriin, ensi-ilta oli
kaikkien yhteinen juttu.
Ilta eteni. Mikään ei koskaan mene ihan
nappiin, joku jää soittamatta tai menee
huonosti. Pienet yksityiskohdat eivät
kuitenkaan olleet tärkeitä. Me onnistuimme
kasaamaan musikaalin ja esittämään sen.
Esityksen jälkeinen fiilis oli jotakin aivan
käsittämätöntä.
Esityksiä oli useita, peräti kahdeksan.
Pahimpana päivänä esitimme musikaalin
kaksi kertaa, ensiksi päivällä koululle ja
illalla muulle yleisölle. Ja välissä ehdin
vieläpä käydä työhaastattelussakin. Päivät
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olivat pitkiä, kun täyden koulupäivän
jälkeen jäimme koululle odottaman esitystä.
Kuinka monta kertaa sitä tulee oltua
koulussa 11 tuntia samana päivänä? Koulun
lähikauppakin oli mennyt remonttiin ja
eväät piti hakea kauempaa.
En missään tapauksessa vaihtaisi kokemusta
pois. Oli todella jännittävää olla mukana
noin isossa projektissa ja tehdä mahtavien
ihmisten kanssa sitä, mistä pitää. Tässä
tapauksessa kyse oli musikaalista.
Hauska kommellus sattui eräänä
esitysiltana. Esitys oli juuri alkamassa.
Katsojat olivat salissa, mutta esirippu oli
vielä kiinni. Bändiä johtanut
musiikinopettaja oli nostanut tahtipuikon
näyttääkseen meille, että ensimmäinen
kappale alkaa. Basisti ja rumpali kuitenkin
puuttuvat. He olivat kiivenneet salin katossa
olevalle tasanteelle, mutta luikkivat
nopeasti paikoilleen kun saivat opettajan
torut niskaansa.
Tervetuloa seuraamaan Viikin norssin
musikaalia taas ensi keväänä vapun
aikoihin! Saatan olla siellä taas, jos löytyy
soitettavaa. Musikaali on kuitenkin vielä
salaisuus.
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Piirustuskilpailu:

Tulevaisuuden partiota
Piirustuskilpailun teemana oli tulevaisuuden
partiotoiminta, joka oli tarkoitus ikuistaa paperille
mielikuvitusta käyttäen. Kilpailun osallistujia oli aika
vähän, joten päädyimme julkaisemaan kaikki
osallistuneet piirustukset. Hurjan paljon kiitoksia
kaikille osallistuneille!
Voiton ja yllätyskassin vei Roosa-Maria Ruuska
Banaanibuldogeista, jonka piirustuksen raati tulkitsi
kannanotoksi luonnon tuhoamista vastaan. Partio
pysyy tulevaisuudessa samanlaisena siten, että
mennään metsään ja nukutaan teltoissa. Teltat vain
ovat kaksikerroksisia ja puut ja aurinko ovat
menneet rikki. Surullista kenties, mutta sitähän
tulevaisuus on.

1. sija: Roosa-Maria Ruuska, Banaanibuldogit

Myös muissa töissä tuomaristo arvosti
mielikuvituksellisuutta, monien näkökulmien
huomioonottoa ja partioihanteiden näkymistä.

Henri Erlund, Kansallismursut
Oona Luukkanen, Banaanibuldogit

Alisa Ylärinne, Banaanibuldogit

Nea Kuronen, Banaanibuldogit
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Toimittanut: Netta Koskinen

Hilla Lindroth, Banaanibuldogit

Aarni Kivistö, Kansallismursut
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Puskaradio
Whats new in tinderlöööövs: treffit jos toisetkin

Koudilla lienee oma alastonmalli?
Hempeetä lempee <3
Kuka soitti pollarit?
Tyynytkin rimmattu,
Mikko ja Illi
I love hunksit

Isac Uranus on huippu, ja se tykkää uranuslaatikosta
Nouseva trendi: retkiruokia kahden
viikonlopun tarpeisiin

Marraskuun kalenteri on täynnä retkiä <3

Meritähtien kämpälle on kaunis
landereitti, Lauri suosittelee

Pihlajamäen hamuilu?

Partiosusipojat tiirailivat tyttöjä ikkunasta
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