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Nyt esittäytyvät

Möhköfantit

Teksti: Katariina Tarvainen ja Suvi-Maaria Tommiska

Möhköfantit ilmoittavat keski-ikänsä olevan viidennen ja kuudennen luokan kieppeillä. Uskommeko heitä? Ja onko heitä yhdeksän? Joukkueenjohtajat Kata ja Sumppa
vakuuttavat näin varmasti olevan. Ja ehkä olet törmännytkin Möhkiksiin retkillä

Vartioomme kuuluu 9
poikaa, joista suurin osa
on 5:nnella tai 6:nnella
luokalla. Kokoonnumme
keskiviikkoisin Paloheinän kirkolle kello viidestä
eteenpäin. On mukavaa
nähdä, että suurin osa
pojista saapuu yleensä paikalle. Ihailtavaa on myös,
että pari poikaa saapuu
paikalle jo 15 minuuttia
ennen kokouksen alkamista!
Perinteiseen tapaan
olemme ulkona ensimmäisen puolituntisen leikkien
erilaisia ulkoleikkejä.
Lähestulkoon joka viikko

harjoittelemme sisällä
jonkun uuden partiotaidon
liittyen suoritettavaan
merkkiin. Ensimmäisenä
syksynä suoritimme laulut
ja leikit –merkin, josta oli
hyvä jatkaa hätäensiapuun
ja sitä kautta salapoliisimerkkiin. Tällä hetkellä
olemme suorittamassa
tapaturmamerkkiä ja myöhemmin keväällä otamme
suoritettavaksi vielä toisen
merkin.
Ryhmämme perinteiksi lasketaan erilaisten
juhlien, kuten halloweenin, joulun, pääsiäisen
ja vapun vietto. Tällöin

laansyöntileikkiä, joka on
täysin tuuripeliä. Jokaisen
tulee vuorollaan kirjoittaa
kokouspäiväkirjaan siitä,
mitä olemme kokouksessa
tehneet. Vaikka kitinää
hieman on, jokainen on
kirjoittanut siihen parhaansa mukaan.
Nyt kun lunta on
maassa, aiomme mennä
pulkkailmeen ja ehkä vielä
luistelemaankin. Möhköfantit jatkavat tavalliseen
tapaan kokouksiaan ja
toivottavat kaikille muille
kaskipartiolaisille hauskaa
kevättä!

Katariina Tarvainen

Kuvassa Möhköfantit järjestäytyneenä
kokouksessaan.

jokainen möhköfantti tuo
oman osuutensa nyyttäri
periaatteen mukaisesti.
Lempiulkoleikeiksi ovat
osoittautuneet erilaiset
juoksuleikit, kuten poliisi
ja rosvo sekä kirkkis.
Sisällä pojat tykkäävät
leikkiä pimeäpiilosta tai
sarjakuvaleikkiä. Yleensä
sarjakuvat päättyvät aika
väkivaltaisesti, elleivät
ryhmän johtajat Sumppa
tai Kata mene pelastamaan ammuttuja ukkeleita!
Pojat ovat oppineet
jakamaan kaiken tasan, joten he eivät voi sietää suk-
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Toimintaa toimarissa
Hieman yli kymmenen
hengen otos lippukunnan
johtajistosta lähti suunnittelemaan tulevan vuoden
toimintaa kämpälle 16.18.1. Vaikka ihmisiä oli
paikalla koko viikonlopun
ajan, varsinaiset suunnittelupäivät olivat lauantai
ja sunnuntai.
Saimme koottua toimintakalenterin vuodelle 2009
toiminnallisesti suunnistuksen avulla. Keräsimme
ideoita ja ehdotuksia
tapahtumista joka kuukaudelle erikseen, ja yhdistimme ajatukset sitten
kokonaisuudeksi. Omat
ongelmansa toivat uudet
ikäkaudet, joiden suorituksista otettiin uusia ajatuksia yhdistettäväksi van-

Terminologia osa VIII: Tanssilattia

Salla Salokanto

Karoliina Skyttä

hoihin kuvioihin. Tulevalle
vuodelle onkin tiedossa
vanhojen, hyväksi todettujen juttujen lisäksi paljon
uutta ja mielenkiintoista.
Koko aika ei kuitenkaan
mennyt toimintakalenterin tekoon. Tarkensimme
lippukuntamme budjettia
joiltakin osin, ja ison osan
sunnuntaista nappasi piirimme Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten toimitsijoiden vierailu. Myös pelkkää hauskaa yhdessäoloa
ehdittiin harrastamaan
ainakin Aliaksen ja saunan
merkeissä. Jotkut paikalla
olleet olivat pakanneet
mukaansa luistimet, joita
he sitten testailivat järven
jäällä.

Kämpän ulko-ovesta
sisään, tuulikaapin läpi
ja heti vasemmalle,
kynnyksen yli. Seisot nyt
tanssilattialla, mutta
tiedätkö sitä? Edessäsi
on ovi, joka johtaa pikkuhuoneeseen. Ovi, joka
on usein kiinni. Vasemmalla taas on toinen ovi,
usein avoimempi, joka
johtaa isoon huoneeseen. Ja oikealla, siinä
on ovi, jonka peittävät
naulakot, ja joka aukeaa vieläkin vähemmän,
kuin se edessä oleva ovi.
Lattiapinta-alaa näiden
kolmen oven välissä on
ehkä neliömetri. Tämä
kyseinen neliömetri on
nyt se kuuluisa tanssilattia!
Jotta pääsee tanssilattian legendaan sisään, on
ensin tiedettävä mitkä
ovat Don Röhköt. ”Ne
venyneet puukkarit!” sanoo Jonna ”Ponu” Juokslahti. Löytyvät muuten
kämpältä vielä nykyäänkin. ”Ihan kuin tanssilattia olisi saanut nimensä,
kun joku luisteli sileäpohjaiset Don Röhköt
jaloissaan siinä johtajien
huoneen edessä ja joku
toinen vääräleuka irvaili
tanssimisesta ja tanssikengistä”, muistelee
Tiia Kiiski. Sen ”jonkun”
epäillään olleen Arttu
Hult. ”Meillä taisi olla
sen niminen (Tanssikengät) redukin joskus”,
Ponu jatkaa.

Arkistokuva

Toimarissa ehdittiin ahkeran suunnittelun
lomassa käydä myös testaamassa luistelua
luonnonjäillä.
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Tanssikengät-niminen
kappale liittyy myös
paikan historiaan. ”Biisin

kertosäe taisi muuten
mennä jotenkin näin:
“Tanssikengät tanssijalkaan / täytyy alkaa tanssimaan / hitaat siirtykää
sivummalle / tai jäätte
alle / kun keinutaan”,
Tiia selittää ja Ponun
muistikuvien mukaan
kappaleen lauloi ehkä
Teuvo Oinas.
”Ennen kuin tulee väärinkäsityksiä, niin oikaistaan
vähän”, puuttuu Arttu
puheeseen. ”Biisin nimi
on joo ”Tanssikengät”,
mutta esittäjä ei suinkaan ollut Teuvo Oinas,
vaan naislaulaja nimeltä
Mami. En ole Mamista sen jälkeen kuullut
mitään, ja taidan muuten
alkaa etsimään kyseistä
biisiä heti iTunesista! On
muuten ihan sairaan hyvä
biisi! Kuulin sen todella
pitkästä aikaa jokin aika
sitten Radio Helsingistä.
Taisi olla viime talvena
ja muutti pimeän aamun
aivan loistavaksi!”
Enempää ei ”vanhoista
parroista” saa tanssilattiasta irti, mutta siinä
olikin varmaan olennaisin. Harmi kyllä, vanhat
kämppäkirjat tuhoutuivat viimeisimmässä
vesivahingossa Uimalan
lainehtiessa, muuten olisi
voinut tuon ”Tanssikengät”-redun sieltä etsiä.
Mutta, kun seuraavan
kerran menet kämpälle,
ei muuta kuin ”sileäpohjaiset Don Röhköt”
jalkaan, nyt tiedät missä
on tanssilattia!
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Kamu Kameli
1) Kumman valitset, ruusu vai tulppaani?
Sanotaanko vaikka, että
valitsen molemmat. Sekä
ruusu että tulppaani ovat
molemmat todella kauniita
kukkia, joista Kamu pitää
paljon!
2) Mikä erottaa kissan
koirasta?
Selkein ero lienee se, että
kissathan sanovat “miau”
ja koirat “hauhau”. Kissat
ovat myös keskimäärin
pienempiä kuin koirat.
Luonteeltaan kissat ovat
enemmän erakkoja ja
koirat taas seurallisempia.
Tämäkin riippunee ihan
yksilöstä.
3) Mikä sun äidin nimi on?
Meillä kameleiden laajassa
suvussa kulkevat perinnenimet, joiden mukaan
äitinikin on nimetty Kamillaksi.
4) Mikä oot ollu edellises
elämässäs?
Tähän kysymykseen en oikein kunnolla voi vastata,
sillä tuskin kukaan tietää
täysin varmasti, mikä on
ollut edellisessä elämässään. Mutta kirppu kuulostaisi hyvin varteenotettavalta, sillä minä todella
kunnioitan kirppuja (mitä
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Kamu on Kapary:n oma maskotti, jolle voi paitsi esittää kysymyksiä
Kamelissa, sen saattaa myös nähdä paraatissa tai nyt viimeksi piirileiri
Aihkilla.

valitettavasti kovin moni
muu ei tee). Se tarkoittaa
käytännössä sitä, että jos
löydän itsestäni kirpun, en
vain ravistele sitä seisoalteni maahan vaan laskeudun ensin matalammalle ja
sitten vasta ravistelen sen
hellävaraisesti pois ettei
siihen vaan satu.
5) Syötkö papuja?
Tietenkin minä syön papuja! Nehän ovat todella
terveellisiä ja kaiken lisäksi vielä hyvänmakuisiakin.
Näin ollen Kamu suosittelee papujen syömistä
lämpimästi kaikille.
6) Miksi toisilla on allergioita ja toisilla ei?
Se onkin kummallinen
juttu. Kaikki ihmiset

ovat erilaisia. Jollakin on
ruskeat hiukset, toisella
taas luonnostaan todella
vaaleat. Allergioihin pätee
vähän sama. Joku voi olla
allerginen esimerkiksi
omenalle, toinen taas koirille ja kolmannella taas ei
ole mitään allergioita.

9) Osaatko kaikkien
johtajien nimet? Luettele
niitä!

7) Mistä sun nimi tulee?

10) Millanen sun talo on,
vai asutko talossa lainkaan?

Tuo kysymys kannattaisi
todella kysyä vanhemmiltani. He olisivat varmasti
parhaita vastaajia tuohon,
sillä ovat antaneet nimekseni Kamu.
8) Oletko varmasti karvainen?
Olenhan minä, eikös me
kamelit olla yleensä karvaisia ? :D

Kyllähän minä tietenkin
teidän partiolaisten johtajia tunnen, mutta en nyt
heidän nimiään luettelemaan ryhdy.

Asia on kuulkaas näin,
että Kamu ei omista omaa
taloa. Välillä asun perheeni luona ja kiertelen
maailmaa. Minuthan voi
usein myös löytää kaikista
partiotapahtumista!
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Mikä on Raina?
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Kameli kysyi lippukuntalaisilta, mikä on raina.
Anni 10 v. Fisut
-Elokuva
Iiris 9 v. Mursut
-En tiiä.
Essi 11 v. Tahmatassut
-Ei hajuakaan.
Ella 14 v. Häröpallot
-Raina on nimi.
Lilja 12 v. Smilet
-Joku vanha elokuva.

Mirtzu 14 w. Smilet
-Warmaan joku MIKAN pehmolelu tai MIKA on antanu
uuden nimen sen jollekki
sormelle...
Jenni 14 v. Häröpallot
- On miehen nimi
Elina 14 v. Häröpallot
- Se on jonku julkkiksen
koiran nimi.
Sofia 11 v. Smilet
- Raina on todella suuri
partiolaulu.

Mirja 13 v. Smilet
-Risukasa

Karoliina 10 v. Fisut
- Elokuva

Lauri 13 v. Härdelli
- Kiusankappale

Emil 8 v. Marsut
- En tiedä.

Laura sopivan ikäinen,
vartio
-Raina on raina.

Raina on 36 mm:n kinofilmi jota pyöritettiin ns.
rainakoneella. Raina jäi
kuitenkin lyhytikäiseksi
diojen syrjäyttäessä sen.
Nykykielessä rainalla tarkoitetaan elokuvaa. Kaskipartion ensi kesän kesäleiri on nimetty Rainaksi.

Niina 11 v. Tahmatassut
-Junanraiteet
Sauli 8 v. Kotkansulat
-En tiedä.

Annika Hokkinen Tahmatassuista jäi seuraamaan lumipallonsa lentoa.

Lainattua
”Kaikki on rikki!”
			

Tarpoja Arno Niiranen Kiljavalla.

”Hei, istutsä mun kansiossa!?”
			

Salla Salokanto Kijavalla.

”Tuutsä meiän valvomisbileisiin?”
			
			

Sudenpentu Kiljavalla perjantaiiltana.

”Vessoja ei voi hakea pois, jos niissä on paljon täytettä sisällä > ylimenovaara lastattaessa”
			
Jätehuollon edustaja tulevan
			

kesäleirin vessahuollosta.

”Kiirellisissä tapauksissa pyydämme teitä ottamaan
yhteyttä asiakaspalveluun”
			
Jätehuoltofirman edustaja väli
			
			

päivinä tiedusteltaessa tulevan
kesäleirin vessahuoltoa.

Karoliina Skyttä

Heikki 9 v. Dinot
- +???-/=???
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Ken on hän?
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Hänet tunnistat pimeässä äänimerkeistä, mutta
tiedätkö mitä pitäisi kuulla? Henkisen ikänsä Hän
sanoo voivan laskea suoraan kalenterista, ja varmasti lähipiirikin on samaa mieltä...
Vihjeet numeron 1/2009 Hen on Hänestä kuuluvat
seuraavasti:
1) Mikä on henkinen ikäsi?
- Eiköhän se ole ihan tämä ikä, kuinka vanha olen
oikeastikin. Vaikka netin testit saattavat muuta
väittääkin...
2) Millainen on paras kaverisi ja missä sitä voi rap
suttaa?
- Vaaleanpunainen ja pörröinen. Voi kestää
kauankin ennen kuin löytää sellaisen, että pää
sisi rapsuttamaan.
3) Miten partioihanteet vaikuttavat jokapäiväisessä
elämässäsi?
- Pakko myöntää, ettei niitä mieti koko ajan. Mut
ta kyllä aina auttaa muita mikäli pystyy ja ra
kentaa ystävyyttä yli rajojen uusien ihmisten
kanssa (ainakin toivottavasti) :D

Numeron 5/2008 vihjeiden takana oli tietysti

Paula Laurila.
Paula Laurila on monen nuoremmankin lippukuntalaisen
tuntema. Tällä hetkellä Paula johtaa kahta laumaa,
Mursuja ja Marsuja, toimii seikkailijoiden ja samoajaien luotsina ja istuu hallituksessa. Paula tunnetaan
erityisesti tunnelmaa keventävistä lausahduksistaan,
joita lentelee kokouksessa kuin kokouksessa. Ja, itsenäisyyspäivän gaalassa valittiinkin juuri Paula lippukunnan
vuoden piristäjäksi.

Karoliina Skyttä

Paula Laurila leikissä ”Kuuletko kuinka
madot yskii” syyskauden avajaisissa 2007.

4) Mitä teet ensi kesän kesäleirillä, vai näkeekö
sinua siellä lainkaan?
- Näkeepä hyvinkin, joskin vielä en toimenkuvaani
tarkalleen tiedä, joku yleinen tekijä varmaan
kin.
5) Mikä on varmin merkki, josta sinut viimeistään
tunnistaa pimeässä?
- Siitä, että sanon “Apua, mä en nää mitään!”

