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Pääkirjoitus
Petteri Lammi
Aikaa siitä, kun ensi
kerran tein tätä lehteä on
pian kulunut kahdeksan
vuotta. Tuolloin en olisi
varmaankaan osannut
kuvitella itseäni kirjoittamassa nyt tätä palstaa.
Uudella vuosituhannella
kaikki tosiaan tuntuu
olevan mahdollista; jopa
se, että Kaskipartiolla on
mieslippukunnanjohtaja.
Tämä on vain yksi näkyvistä muutoksista, joita
tänä aikana on lippukunnassamme tapahtunut.
Kaskipartio on itsensä
Maan tavoin uusiutunut
vuosi toisensa jälkeen,
muovaten ja kehittäen
itseään. Murroskohdissa
ei aina olla selvitty ilman
pieniä kipuja. Vastapainoksi olemme saaneet
rinkan täydeltä eri
suuruisia iloja. Kaikista
näistä kokemuksista me
kaskipartiolaiset olemme
varmasti oppineet sekä
kasvaneet. Mitä ja mihin
suuntaan, siitä en aina
ole täysin varma.
Myös edessämme on
paljon haasteita – ja
siten todennäköisesti
myös muutoksia. Suomen
partiolaisten ikäkausi- ja ohjelmauudistus,
Paloheinän lapsimäärän
kuihtuminen tai vaikkapa
Paloheinän kirkon alasajo ovat kaikki teemoja,
joista lippukunnassamme
todennäköisesti joudutaan keskustelemaan
seuraavaan parin vuoden
aikana. Joku toinen voisi
olla sijassani pelokkaammalla mielellä. Kukin jo
näistä kolmesta seikasta
voisi yksinään saattaa
Kaskipartion melkoiseen
kriisiin.
En ole kuitenkaan huolestunut. Jos paljon on
Kaskipartiossa muuttunut,
on paljon myös vuosien
varrella pysynyt samana
– Meillä on yhä laaja ja
sitoutunut johtajisto,
hyvää aktiivista toimintaa
sekä innostusta kehittää
toimintaamme eteenpäin.
Mitä enemmän asiaan
perehdyn, sitä paremmalta minusta tuntuu. Tiedän
voivani luottaa johtajiini.
Olen varma, että meillä
on edessämme erittäin
mielenkiintoiset vuodet.

KAMELI

Juhlavuosi järjestää
vilinää Karoliina Skyttä
Partio perustettiin vuonna
1907 Englannissa, ja muutamia vuosia myöhemmin,
vuonna 1910, partio rantautui Suomeen, jossa sillä nyt
on, kuten monissa muissakin
maissa, tukevat ja pitkälle
antavat juuret. Tänä vuonna
juhlitaan partion satavuotista
taivalta, täällä Suomessa yhdeksän eri tapahtuman siivin.
Näistä tapahtumista suurin
on Tampereella järjestettävä

Toimintakalenteria
tulkitsemassa
Karoliina Skyttä
Renkaiden vaihto - lippukunan järjestämä kesärenkaiden
vaihto Torpparinmäen S-Marketin pihalla. Otatko? Kesärenkaat alle 15!
II.Luokan riihitys - Jo III-luokan riihittäneet vartiolaiset
lähtevät testaamaan taitojaan yhden yön suunnistusretkelle maastoon. Kartta ja
kompassi käteen ja menoksi.
Jos riihityksen läpäisee, saa
siitä merkin II-luokan riihitysmerkin ja pääsee suorittamaan I-luokkaa.
MEGA-VJN - Vartionjohtahaneuvosto yhdessä kämpän
läheisyydessä olevien lippukuntien kanssa. Alla lisää.
Partioparaati - Perinteinen
partiolaisten paraati Helsingin

Tiedätkö jo, mikä on
MEGA-VJN, milloin
ja missä?
Karoliina Skyttä

Nyt kaikkien vartionjohtajien
kannattaa olla tarkkana, sillä
jos vilkaisit jo toimintakalenteria tai olit paikalla VJN:ssä

Suurjuhla, josta voi lukea
lehden toiselta sivulta lisää.
keskustassa kokoaa partiolaisia näyttäväksi kulkueeksi.
Virallisissa marssivia partiolaisia riittä katujen täydeltä.
Pyöräretki - Koko lippukunan
yhteinen pyöräretki, jolle
jokainen pääsee mukaan ja
nauttimaan yhteishengestä.
Sudenpannuilla bussikuljetus
ja ohjelmaa paikan päällä,
jonne vartiolaiset ja vaeltajat
pyöräilevät.

Partioliikkeen erityistä juhlapäivää vietetään 1.8.2007,
jolloin ensimmäinen partioleiri alkoi Browsean saarella
Englannissa sata vuotta sitten. Tätä päivää juhlistetaan
lippukuntaleireillä ympäri
Suomea lippu salossa. Oma
lippukuntamme Kaskipartio
kantaa myös kortensa kekoon, ja lippukuntaleirimme
pidetään 31.7.-8.8.2007. Lähde siis mukaan juhlistamaan
partion satavuotista taivalta
ilmoittautumalla Suurjuhlaan
ja kesäleirille!

Tiesitkö?

Erään internet-sivuston
mukaan kamelit harrastavat vapaa-aikanaan
kuviokelluntaa ja keilailua.
Uskotko?

HUHTIKUU
27.-29.4 Mega VJN (vartionjohtajaneuvosto)
22.4 Partioparaati
TOUKOKUU
5.-6.5 Pöyräretki
KESÄKUU
9.-10.6. Suurjuhla 2007
Tampereella
ELOKUU
31.7.- 8.8. Lippukunnan
kesäleiri

Lippukunnan kesäleiri - Perinteinen kesäleiri järjestetään
tänä vuonna Pertunmaalla,
luvassa kurkistuksia menneiden vuosien keireille. Myös
vanhat partiolaiset ovat
tervetulleita leirille osaksi
aikaa, tavanomaista vierailupäivää unohtamatta.

tai JN:ssä, olet saanut tietää,
että MEGA-VJN lähestyy. Tässä vaiheessa voi kysyä höh,
jos siltä tuntuu. Tapahtumaa
yhdessä Kaskipartion kanssa
on järjestämässä Lauttasaaren luotsitytöt, Haagan
Sirkut ja Maahiset, kyseisten
lippukuntien vartionjohtajille. Ainutlaatuinen tilaisuus

tutustua Siuntiossa kämppämme naapureina toimiviin
lippukuntiin. Tämä VJN on
27.-29.4, joten onhan kalenteri vielä tyhjänä sillä kohtaa, kuten ilmoittautumislappukin kysyy. Lisätietoja saa
Kaskipartion vastuuhenkilöltä
Paula Laurilalta, joka myös
vastaa herääviin kysymyksiin.

Karoliina Skyttä

Lippukunnanjohtaja: Petteri
Lammi
Sihteeri: Marie Tuomarila
Rahastohoitaja: Tuula Löfman-Lindström
Hallituksen jäsenet: Annika
Alervo, Marie Tuomarila,
Jaakko Ilola, Niklas Lind-

MAALISKUU
Renkaiden vaihto
II-luokan riihitys

Suurjuhla - Kääntöpuolelta
löydät paljon kiinnostavaa
Suurjuhlasta. Tapahtuman aiheena on salapoliisiseikkailu.

Vuosikokouksen antia – pestit ja pestatut vuodelle 2007
Kaskipartion vuosikokous
pidettiin 29.1. Hyvän Paimenen kirkon seurakuntasalissa. Tässä seuraaviin tehtäviin valitut henkilöt:

Toimintakalenteri
kevät 2007

ström, Iina Vapaavuori, Antti
Pirttilä, Laura Saarlo, Heidi
Vihavainen
Hallituksen varajäsenet:
Tommi Haimila, Markus Kuosmanen
Jäsenrekisterinhoitaja: Pilvi
Lehtonen
Akela: Laura Saarlo
Sampo: Paula Laurila
Kämppäisäntä: Niklas Lindström
Kolovastaava Kuivala: Katariina Vuorela

Kolovastaava Uimala: EevaMaija Ryymin (kevät)
Kolovastaava Torpparinmäki:
Härdelli
Tilintarkastajat: Leena Salokanto, Kaisa Venäläinen
Varatilintarkastajat: Arttu
Hult, Eeva-Maija Ryymin
Toimikuntien puheenjohtajat:
Varainhankintatoimikunta:
Iina Vapaavuori
RePaLe: Tommi Haimila

Hiihtikselle kokoontui johtajia

Anna Haikarinen

Kaskipartion perinteinen hiihtolomalla järjestetty Hiihtis
oli tänävuonna johtajavaltainen, sillä lapsia ei ollut
ollenkaan. Ohjelmaksi oli
suunniteltu pulkkamäkeä ja
pullanleipomista, jotka myös
toteutettiin. Ensimmäinen yö
sujui kohmeisesti talviteltassa
kamiinan voimin, ja jo kuuden aikoihin aamulla telttaa
käärittiin kasaan porukoiden
siirtyessä hitaasti mutta
varmasti kämpälle sisätiloihin
lämmittelemään, olihan pakkasta ollut -30 astetta.
Perjantaina leivottiin laskiaispullia sillä aikaa, kun osa
porukasta oli pulkkamäessä.
Lauantaina kämpällä siivoiltiin ja moppailtiin innokkaasti, siinä sivussa meni teltta
sekä maavaatteet kuin itsestään kuivamaan, ja viiden
aikoihin viimeisetkin olivat
päässeet lähtemään kotimatkalle.

Kaskipartion lippukuntalehti
01 / 2007

Suurjuhla kutsuu
seikkailuun!
Karoliina Skyttä
Suurjuhla johdattaa kaikki
osallistujansa iästä riippumatta huiman salapoliisiseikkailun pyörteisiin aina Sherlock Holmesista Tampereen
vakoilumuseoon. Tapahtuma
starttaa itsensä lauantaina
ikäsarjatehtävillä, joissa
sudenpennut pääsevät agenteiksi ja käymään salapoliisikoulun, vartiolaisia odottaa
huima partiomysteeri ja
vaeltajat ratkovat tehtävää
Amazing Racen tyyliin. Mitä
kaikkea tehtävät tuovat tulleessaan, ei vielä kukaan voi

Lippukunnanjohtajaa tapaamassa

Karoliina Skyttä

Kiiruhdan pitkin lumista katua
kohti Pakilan Hyvän Paimenen
kirkkoa, olen jo myöhässä
ja pelmahdan kirkkoherranviraston ovesta sisään aivan
hengästyneenä. Olen tullut
tänne tänään tapaamaan
lippukuntamme ensimmäistä
lippukunnanjohtajaa, joka
on Sinikka Simola. Seuraavan
puolen tunnin aikana saan
tietää tämän tittelin historiasta enemmän kuin arvaankaan, eikä se ole pelkästään
titteli.
Sinikan partioura alkoi, kun
hän tuli Pakilan seurakuntaan
töihin syksyllä -74. Oikeastaan partio vain pomppasi
tielle. ”Olin ollut pienenä
vain hetken Tontut-laumassa,
joten omakohtaista partiotaustaa minulla ei varsinaisesti ollut kun aloitin. Silloin
partio kuitenkin kuului työhöni”. Sinä syksynä yhdistettiin
tyttölippukunta Metsäkastikat
ja poikalippukunta Kaskeviertäjät sekalippukunta Kaskipartioksi. Tuolloin alueen
nuorisotyönohjaajan toimeen
kuului myös tämän uuden
lippukunnan lippukunnanjohtajuus. ”Se oli tosi haastavaa
aikaa lippukunnanjohtajalle,

”9.-10.6.2007 Tampereella odotetaan olevan
tupa täynnä partiolaisia,
peräti 20 000!”
tietää, mutta mysteeri vaatii
selvitäkseen päättelykykyä ja
ehkä jotain vauhdikkaampaakin.
”Mikäli vihjeet saadaan
ratkottua, selviää itse suuri
mysteeri Ratinan stadionilla,
jossa tapahtuma huipentuu
iltajuhlaan”, lupaa Partiolehti lukijoilleen. Voimme siis
vain odottaa, mitä tuleman
pitää. Seuraavasta päivästä
tiedämme kuitenkin hiukan
enemmän, sillä vuorossa on
partiolaisten messu ja sen
jälkeen kaupungin halki marssiva paraati, joka ”valloittaa
korttelit huudoilla ja partiomielellä”. Myös Särkänniemen
elämyspuisto tulee tutuksi
juhlalisille, sillä Suurjuhla on
samalla myös lippukuntamme kevätretki, joka usein on
suuntautunut juuri Särkänniemeen. Hyppää siis mukaa
Suurjuhlaan katsomaan, mitä
tuleman pitää Tampereella
salapoliisiseikkailun tiimoilla.
Ja mukaan pääsevät varmasti
kaikki halukkaat!

kun uusi lpk syntyi”, sanoo Sinikka. ”Oli uuden perustuskokouksia ja vanhojen juttujen
lakkauttamisia, mutta kyllä
siitä ajasta on mieleenpainuvia muistojakin, niin kuin
leireiltä ja retkiltä yleensä”.
Lpkj:na Sinikka oli yli
kymmenen vuotta ja seuraaja
valittiin lippukunnan sisältä.
”Olen kuitenkin edelleen
toiminnassa mukana läsnä
useimmissa hallituksen kokouksissa ja toimin seurakunnan
ja Kaskipartion välillä yhteyshenkilönä”, hän toteaa.
Tiedustelen, onko partio
hänen mielestään muuttunut
tässä vuosien saatossa, mutta
siihen on vaikea vastata.
Peruselementit, kuten kansainvälisyys, leirit ja partion
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Jääkarhun tassut

Aurora ja Karoliina Skyttä
Olipa kerran pingviini nimeltä Paavo. Hän asui tavallisesti etelänavalla niin kuin
muutkin pingviinit. Kerran
taivaalta laskeutui jokin outo
ilmestys. Pingviinit Paavo,
Luru, Purle, ja Tusmu lähtivät tutkimaan sitä. ”Sehän
on kuin luola”, Tusmu sanoi
mennessään rikkinäisen korin
reiästä sisään, ”paitsi että
katostakin pääsee pois”.
”Täällä on jääkarhun tassut”,
Luru ilmoitti, ”tai ainakin ne
näyttävät siltä”. Yhtäkkiä
Paavo katsoi taivaalle: ”Näitä
hökkeleitähän tulee lisää”,
hän huudahti. ”Ja niistä tulee
ihmisiä” Kaho lisäsi. ”Ne
aikovat leiriytyä tänne”, Luru
huomasi. ” Vakoillaan niitä”,
Tusmu ehdotti innostuneena. ”Selvä”, Paavo vastasi,
”saadaan vähän jännitystä
elämään”.
Pingviinit menivät ihmisten
telttojen taakse piiloon. He
kuulivat keskustelunkin. ”
Minun kuumailmapalloni meni
rikki. Voinko tulla jonkun
muun kyydissä pois täältä?”
joku kysyi. Toinen ääni vasta-

Takasivun tarjous:
Nyt kuuma retkiruokavinkki!
PYTTIPANNU L,G
(4 annosta)
2 rkl ruokaöljyä
8 kypsää perunaa kuutioina
2 dl porkkanakuutioita,
kypsiä
2 dl herneitä
2 dl liha- kala- tai makkarasuikaleita
2 rkl ruohosipulia
Kuumenna öljy pannussa.
Lisää kaikki aineet pannuun
ja kypsennä miedolla lämmöllä silloin tällöin käännellen. Popsi leivän ja salaatin
kanssa.
VINKKI! Kasvissyöjät voivat
vaihtaa lihatuotteen munahenki, ovat pysyneet ennallaan vuodesta toiseen, mutta
jatkuvasti kehittyvä tietotekniikka tarjoaa uusia haasteita
ja mahdollisuuksia. ”Saa
nähdä, onko jonain päivänä
vielä nettipartiolaisia, jotka
pitävät vaikka leirinsäkin
koneen kautta”. Niin, sitä
jäämme seuraamaan.
On kuitenkin jo aika jatkaa eteenpäin, ja kysynkin,

si: ”Minun palloni koriin mahtuu vain kaksi. Loput saavat
sitten roikkua narun päässä ”.
Se kuulosti vahingoniloiselta.
” Niin muuten minun kuumailmapallostani oli joku käynyt
viemässä hillot ja lumikengät
olivat sikin sokin”. ensimmäinen ääni jatkoi. ” Eläimet
ne vaan pelleilevät”, joku
kolmas sanoi.
Siinä vaiheessa pingviinejä alkoi väsyttää:” Mennään
nukkumaan”, Luru ehdotti.
Tusmu myöntyi ajatukselle,
mutta Purle pohti: ”Olikohan
se joku hökkeli, missä kävimme, niin kuumailmapallo? Ja
olivatko ne jääkarhun tassut
lumikengät?” Paavo mietti
hetken. ”Oli varmaan”, se
totesi sitten väsyneesti.
Aamulla Paavon, Tusmun, Lurun ja Purlen pesän
ohi kävelee jääkarhu. Paavo
herää yllättäen tömistelyyn
ja herättää Tusmun, joka herättää Lurun ja joka herättää
Purlen ja he kaikki katsovat
jääkarhua kummissaan. Pikka
pingviinit eivät nimittäin
näe jääkarhuja joka päivä.
”Ei ne ollutkaan jääkarhun
tassut siellä hökkelissä”, Luru
kuiskaa. ”Ne oli varmaan ne
lumikengät”, Purle sanoo ja

uskaltaa jo puhua. ”Onkohan ne ihmiset vielä siellä”,
Paavo kysyy, sillä hän on jo
aivan unohtanut jääkarhun.
”Mennään katsomaan”, Tusmu
innostuu ja kaikki ryntäävät
matkaan.
Ihmiset olivat jo lähdössä,
kun ystävykset tulivat leiripaikalle. ”Katsokaa”, kuului
huuto jostain ja Luru aivan
pelästyi. ”Tuolla alhaalla
on pingviinejä! Tuokaa pian
kamera, niistä täytyy saada
kuva”. Kaikki ihmiset rientävät katsomaan pingviinejä ja
joku ehdottaa, että annetaan
niille vähän leipää. Niinpä
Luru, Paavo, Tusmu ja Purle katsoivat salamavalojen
välkkyessä, kun leipää satoi
taivaalta ja alkoivat syödä,
vaikka eivät koskaan ennen
olleet maistaneet leipää.
Sitten pingviinit juhlivat sitä,
kun heillä oli leipää, mutta
ihmiset eivät jääneet enää
katsomaan sitä, vaan matkustivat palloillaan kauas horisonttiin.

Kamelin ruokavinkit erämaavaellukselle:
”Vältä riita välipalalla!”
”Parhaat eväsleivät syntyvät tummsta ruisleivästä.
Se täyttää vatsan paremmin
kuin vaalea leipä ja nostaa
veren sokeria hitaammin
kuin makeat eväät. Ruisleivän päälle sopii juusto tai

makkarasiivu (testattu juttu).
Tyhjiöpakatut meetvurstit
säilyvät hyvin pidemmilläkin
retkillä.”
”Jos otat vettä luonnosta,
purosta, joesta tai tuntemattomasta kaivosta, keitä vettä
vähintään 10 minuuttia, jotta
mahdolliset bakteerit kuolisivat. (Ei koske kameleita)”

koiso- tai kesäkurpitsakuutioiksi. Myös kiinteä tofu sopii
pyttipannuun.
Suositellaan lounaaksi.
KOOKOS-MAISSIRÄISKÄLEET
L,G
(12 räiskälettä)
3-3,5 dl maissijauhoja
1 tl suolaa
2 tl sokeria
1 prk (400 g) kookosmaitoa
4 dl vettä
3 kananmunaa
haluatko vielä sanoa jotain.
”Pitäkää huolta itsestänne ja
kavereistanne ja siinä järjestyksessä, sillä jotta voi auttaa
toista, täytyy olla omat asiat
kunnossa.” Ja sitten olen
keskellä loputonta käytävien verkostoa, josta täytyisi
jotenkin löytää ulos.
Painopaikka ja määrä:
Nirso, 250

Paistamiseen: öljyä tai lktoositonta marganriinia
Sekoita maissijauhot ja
mausteet. Lisää kookosmaito,
kookosmaitopurkin verran
vettä ja kananmunat hyvin
sekoittaen. Anna taikinan
turvota 15 minuuttia. Paista
räiskäleet. Nauti hillon, marjojen tai sokerin kanssa.
Vinkit ja ohjeet: Midi Vuorela,
Retkiruokaopas, Kaneli Q Oy

Toimitus
Päätoimittaja: Petteri
Lammi
Toimitusssihteeri: Karoliina
Skyttä
Toimittajat: Anna Haikarinen, Karoliina Skyttä,
Aurora Skyttä
Valokuvat: Karoliina Skyttä
Taitto: Karoliina Skyttä
Kiitokset: Sinikka Simola

