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Pääkirjoitus
Petteri Lammi
Hups!
Partiosyksy on taasen
pyörähtänyt vauhtiin,
minulle ainakin melkein
varkain. Ajatukseni ovat
yhä kesäisissä maisemissa,
Loire -joen rantahietikoissa
Explorer Beltillä ja kesäleirin ruokajonoissa. Toivon,
että muutkin ovat saaneet
kesästään yhtä paljon irti
kuin minä.
Nyt syksyn tullen odottavat
uudet haasteet. Lippukunnassamme on liuta uusia
johtajia, jotka joutuvat
ensi kertaa tosi paikan
eteen, kun tänään jaamme lapset uusiin ryhmiin.
Kaikille meille haasteeksi
noussee ohjelmauudistus,
johon Kaskipartio hakee
pilottilippukunnaksi (www.
partio.fi/ohjelmauudistus).
Koska pilotit valitaan vasta
lokakuussa, syksy käynnistetään perinteisin ryhmin
ja mahdolliset tarvittavat
muutokset ryhmiin tehdään
lähempänä marraskuuta.
Myös Suomen partiolaiset
ovat asian kanssa ilmeisesti
hieman myöhässä, joten
tietoa uudistuksen vaiheista ei ole liiemmälti ollut
saatavissa. Tämän vuoksi
on miltei varmaa, ettemme
käyttöönoton yhteydessä
säästy yllätyksiltä, niin iloisilta kuin harmillisiltakaan.
Toivonkin kaikille avarakatseisuutta ja malttia, kun
lokakuussa alamme ehkä
ruotimaan ryhmiä. Näin iso
muutos ei tapahdu (ainakaan minun päässäni) yön
yli.
Ohjelmauudistuksen lisäksi
aavistelen, että suoraava
toimintavuosi tuo tullessaan eri kokoisia haasteita
lippukuntamme toiminnalle. Yksi partion olennaisimmista piirteistä on mielestäni kuitenkin aina ollut
yhteistoiminta. Yhdessä
olen varma, että olemme
kaikkien ongelmien ja haasteiden yläpuolella ja ne
kaikki ovat ratkaistavissa.

Partio näkyy posteissakin

Salla Salokanto

Partion 100-vuotistaivalta on
juhlistettu vuoden mittaan
näkyvästi ja monella tavoin.
Suomalaiset ovat saaneet
paitsi nähdä ja kuulla partiota erilaisten tapahtumien
myötä, myös lukea liikkeen
toiminnasta sanomalehdistä
– ja vaikkapa postittaa kirjeitä erityisten partiopostimerkkien siivittämänä.
Keväällä 9.5. julkaistiin
Suomessa kansainväliseen

FESTARIHAIKKI
(á la vanhat parrat)

Marie Tuomarila

Kosteus kalvoi selkää, kun
vartiot talsivat lippukunnan
vanhan klaanin johtajien
suunnittelemaa tämänvuotista haikkia. Hiostavassa
kuumuudessa käveltiin reitti,
jonka varrella pysähdyttiin
erilaisille kesäfestareille esimerkiksi rakentamaan upea
ja käyttökelpoinen, itikat
säästävä mutta pistot estävä
hyttyspyydys. Kartan avulla
lävistimme tiheitä metsikköjä

KAMELI

EUROPA-postimerkkisarjaan
kuuluvat kaksi partioaiheista
postimerkkiä erikoiskuorineen. Toisessa merkissä on
kuvattu partiolaisia veneilemässä, toisessa puolestaan
nuotion ääressä keskellä talvimaisemaa. Postimerkkiarkin
reunoilla näkyvät partioihanteet ja partiolaisten tunnus:
”Ole valmis”. Merkit ovat
Susanna Rummun ja Aleksi
Lakaniemen suunnittelemat.

tin aikana, ja lippukuntamme
Kaskipartion lippu on sattunut
kuvan keskelle.

Postimerkkien ilmestymisen
yhteydessä myytiin myös teemaan liittyvää postikorttia.
Se on kuvattu Tuomiokirkon
portailla jonkin partioparaa-

Lähde: Postimerkkikauppa
14.8., http://puoti.pmk.
posti.fi/

sekä kuljimme suoria, pölyäviä hiekkateitä sanaleikkejä
pelaten. Kertaalleen myös
ylitettiin soutuveneellä merimerkkien täplittämä järvi.
Eukonkannossa tyyli oli vapaa, tosin mitä erikoisemmin
ukkoa tai akkaa kantoi, sitä
enemmän rastihenkilön kamera räpsyi ja vartion rahakassa
kertyi. Tuska-festivaaleilla tavattiin nestehukkaan
taintunut mustatukkainen
gootti. Tytön saattoi pelastaa, kunhan muisti uuden
kylkiasennon eikä vääntänyt
ruumista uuden ja vanhan
välimuotoon, mahdollisimman

Postikortteja ei ikävä kyllä
ole enää saatavilla, mutta
mikä olisikaan partiolaiselle
parempi tapa juhlistaa vielä
loppuvuotta kuin lähettää
perinteiset kirjeet partiopostimerkillä piristettyinä!

hankalaan asentoon. Päivän
kylmällä rastilla maailma tuli
kylään ja festivaalikojussa
vartiot yhdistelivät maita,
kieliä ja lippuja toisiinsa.
Viikonlopun ainoa vastoinkäyminen lienee ollut yörastin etanakanta. Pellolla oli
hankalaa kävellä pariakaan
metriä saamatta kenkiä ja
lahkeita täyteen vaaleita
limakasoja. Johtajat lohduttivat etanakammoisia ja
ainakin itse unohdin illan
kuluessa nämä harmittomat
kiusankappaleet, sillä mieleni
täytti pohdinta siitä, mitä
herkkuja tai pyttipannun

Kokousajat syksy 2007 - kevät 2008
KUIVALA
MA 17.00-18.30 Deluxet (Iina)
18.30-20.00 Ubrot (Iina)
TI 18.30-20.00 Lättänokat
KE 17.00-18.30 Lauma (Petteri L.)
18.30-20.00 Smilet (Kajo ja Mare)
TO 17.30-19.00 Lauma (Paula ja Laura)
UIMALA
MA 17.00-18.30 Lauma (Enni)
TI 18.30-20.00 Vartsa (Anna, Ida ja Inni)
KE 17.00-18.30 Vartsa (Tiina ja Aino)
18.30-20.00 Vartsa (Hanna, Anni ja Maria)
TO 17.00-18.30 Lauma (Heidi ja Maija)

TORPPIS
MA 17.00-18.30 Vartsa (Kata ja Sumppa)
TO 19.00-21.00 Härdelli (Petteri A.)

KYSY KAMULTA!

Onko mieltäsi vaivannut jo
pitkään jokin kysymys tai
seikka, johon haluaisit saada vastauksen? Nyt on juuri
oikea hetki kysyä! Kamelin
uusin palsta (joka ilmestyy
seuraavassa numerossa) on
nimittäin Kysy Kamu Kamelilta, jossa Kamu vastaa
kaikkeen maan ja taivaan
väliltä. Kysymyksiä Kamulle
voit lähettää osoitteeseen
kamu.kameli@gmail.com,
nimellisenä tai nimettömänä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan seuraavassa
Kamelissa.

lisukkeita voisin ostaa haikilla ansaituilla rahoillamme.
Mansikkasuukkoja oli ainakin
kokeiltava.
Yön jälkeen haikkia kesti
enää aamupäivän. Sen aikana
selvisi, miten vaikeaa on selittää merimies- tai paalusolmua muille niin, että muut
voisivat muodostaa solmun
itsestään ja paksusta narusta.
Ennen kuin huomasinkaan,
juoksimme kiritaivalta puolukkapensaiden ja koivujen
keskellä leiriä kohti. Perillä
odottivat rento tunnelma,
pastasalaatti ja rannan leirisauna.

Toimitus
Päätoimittaja
Petteri Lammi
Toimitussihteeri
Karoliina Skyttä
Toimittajat
Salla Salokanto
Marie Tuomarila
Valokuvat
Henrik Hausen
Karoliina Skyttä
Kiitokset
Kaikille leiriläisille jutuista!
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Parhaat palat

JUHLALEIRISTÄ

Tänä kesänä Kaskipartio järjesti yhdessä Pertunmaan Tähkäpartion kanssa yhteisen kesäleirin
partion satavuotisen taipaleen kunniaksi. Leirillä päästiin tavallisen leirielämän lisäksi tutustumaan Pertunmaahan palvelupäivän muodossa. Jos nyt alkaa harmittaa, ettet ollut mukana, niin Kameli esittää juuri Sinulle parhaat palat leiristä. Vesi-, vessa-, keittiö-, notski-, ja
lippunakkien seassa oli tänä vuonna myös kameli, jonka seurausta alla olevat jutut ovat. Siis
suoraan leiriläisten suusta!

Tiistai 31.7. Tulopäivä

Ekana leiripäivänä satoi.
Pystytettiin teltat ja tehtiin
A-pukit. Vaatteet kastui ja
kaikki olivat kylmissään tuulesta ja sateesta.

Keskiviikko 1.8.

Tänään oli SUURI juhlapäivä, koska partio täytti 100
vuotta. Ohjelmaa kuului juhlallinen lipunnosto, huomionherättimien rakentaminen
sekä maidentunnistuskisa.
Ohjelmat olivat SP:n suunnittelemia, kuten myös ruoat.
Ruoat olivat varsin omalaatuisia, mutta maistuivat silti
hyviltä. Päivällisen jälkiruoaksi saimme makeaa kakkua.
Monet hakivatkin sitä lisää.
Iltaohjelmassa saimme nähdä
upean näytelmän minkä
jälkeen Petteri kertoi meille
vuosikymmenten kipinöitä.
Lopuksi leikimme Bingoa. Päivä oli kerrassaan mukava.

Leirikaste.

Torstai 2.8.

Torstai, pertunmaalaisten
järjestämänä, oli hieman erilainen leiripäivä. Lähdimme
busseilla kahdessa ryhmässä
poimimaan parhaat palat
Pertunmaasta, ensimmäiset
kymmeneltä, toiset tuntia
myöhemmin. Hajaannuimme
kiertämään eri pisteitä: soudimme kirkkoveneellä, kävimme tutustumassa karjatilaan
ja suoritimme palvelutehtäviä. Ruokailimme Pertunmaan
nuorisotalolla, jonka yhteydessä oli Pertun Tähkäpartion
kolo ja ihan oikea vessa. Päivä oli hauska piristys leirissä
vietettyjen seassa, ja näimme
hyvin elämää ja tapoja leirin
ulkopuolella. Päivä päättyi
tuttuun tapaan iltanotskin
ympärille.

Löytötavaroiden kauppausta.

Perjantai 3.8.

Aamulla heräsimme lipunnostoon klo 8.00 ja aamupalalla
söimme puuroa. Kello 9.15
oli telttatarkastus, ja sen
jälkeen 1. ohjelma, jossa
teimme erilaisia soittimia,
esim. rumpuja ja kitaroita.
Lounaaksi oli kalakeittoa.
2. ohjelma oli nimeltään
huvipuisto, jossa oli kaikkea
erilaista temmellettävää.
Päivälliseksi oli jauhelihakastiketta ja spaghettia joka oli
tosi hyvää. 3. ohjelma alkoi
korujen teolla, mutta kääntyi
leirikasteeksi, joka oli todella
mielenkiintoinen. Aluksi
sudareita kärrättiin maitokärryillä kastopaikalle ja lopuksi
heidät heitettiin järveen. Iltaohjelmassa leikittiin kivoja
leikkejä ja lauluja ja lopuksi
leikittiin bingoa. Iltapalaksi
oli mehua ja leipää, menimme nukkumaan klo. 22.00

Lauantai 4.8.
Vierailupäivä

Aamupäivällä ensimmäisessä
ohjelmassa saimme tehdä Aatamin johdolla tuohisormuksia, sekä halukkaat tekivät
tuohesta mustikankeräysastian. Samaan aikaan saimme
myös tehdä kaarnaveneitä.
Ohjelman jälkeen leiriimme
saapui leirielämästä kiinnostuneita vanhempia minibusseilla. Useat vanhemmat
tulivat täyttämään lastensa
tarpeet ja tutustumaan leirielämään. Ruokailun jälkeen
oli bändikisa, jonka voitti
Jannen ryhmä Popmusiikkiesityksellään. Vierailupäivänä oli erilaisia rasteja auki:
korikiipeilyä, tramppahyppelyä ja ramborata. Neljältä
kaikki vanhemmat ja sudarit
olivat poistuneet ja leirissä
vallitsi lähes hiljaisuus. Kolmas ohjelma oli haikki-info,
jossa kerrattiin tarpeeellinen
haikista. Petteri Avonius vei
voiton iltaohjelman sketsikisassa.

Monelle leiriläiselle oli kirkkovenesoutu aivan uusi kokemus.

Henrik Hausen

Kameli esittää:

KAMELI
Jonotusta rastille leiriportilla keskiviikon madentunnistusohjelmassa.
omasta sijainnista ja reittiSunnuntai 5.8.
valinnoista, joten tekemisen
Sunnuntaina koitti päivä,
puute ei varmaankaan misjota oli leirillä odotettu
sään vaiheessa iskenyt.
– innolla tai kauhulla. Leiri
Kaikki päätyivät haikin
poistui tutuista kuvioista
ensimmäisen päivän päätnoin vuorokauden mittaiselle
teeksi turvallisesti yörastille,
vaellukselle, haikille, joka
jossa odottivat monet iloiset
sijoittui lähiympäristöön.
yllätykset. Kukaan ei joutunut
Vartioita vastassa oli mitä
illalla pähkäilemään tranerilaisimpia rasteja lippukungiansa kanssa, sillä tarjolla
tamme vanhempien johtajioli pyttipannua, johon sai
en järjestäminä, ja haikilla
erilaisia lisukkeita vartion
saatiinkin kokeilla mm.
keräämiä rahoja käyttämällä.
merimerkkejä noudattavaa
Jos ei halunnut täydentää
soutamista, suojalkapalloa ja
ruoka-annostaan, oli rahoilla
hyttyspyydysten tekemistä.
mahdollista ostaa myös maKiinnostusta tehtävien hyvään
keaa. Illalla näkyikin paljon
suorittamiseen lisäsivät raskeksipaketteja ja karkkia,
teilla jaettavat haikkirahat,
jotka oli omilla suorituksiljoiden luvattiin kohottavan
la ansaittu. Sunnuntai jäi
yörastilla vartioiden elintaainakin kirjoittaneen mieleen
soa. Rastitehtävien lisäksi
mukavana päivänä.
saatiin maastossa mietittävää

Vierailupäivänä oli mahdollisuus kokeilla korikiipeilyä.
Tiistai 7.8.
Maanantai, 6.8.
Leirin viimeinen päivä alkoi
Tänään leiriläiset saapuivat
haikilta takaisin leiriin. Haikki haikeissa oloissa. Ensiksi
tietenki lipunnosto ja siinä
sujui mukavasti lämpimässä
samalla jaettiin siivoustehsäässä, ja yörastilla saimme
tävät. Ensiksi kaikkien täytyi
tutustua eksoottisiin nilviäipakata rinkat ja laittaa teltta
siin – etanoihin. Useimmat
kokoon ja sen jälkeen laitsaivat niistä kivoja unikavetamaan yhteisiä paikkoja
reita. Maanantain ensimmäikuntoon. Jotkut täyttivät
nen rasti oli mieleenpainuva,
vessaa toiset keräsivät roskia
ryhmien piti tehdä jonkinlainen esitys Satumaa- tangosta. ja purkivat leirirakennuksia.
Rannassa likarusketuksen saa- Purkamisen välissä kerettiin
syömäänkin ja ruokana oli lineita odotti mukava yllätys,
sillä sinne oli rakennettu telt- hapiirakoita ja nakkia. Kaikki
saatiin ajoissa valmiiksi ja
tasauna. Saunojia oli ainakin
lopulta oli vuorossa leirin haitarpeeksi – ”saunan” ovelle
kertyi jonoa hyttysiä läiskivis- kein osuus nimittäin halipiiri.
Ennen halipiiriä täytyi kuitentä uimareista.
kin laskea lippu ja jaella
Ruoan jälkeen oli ohjelmassa tasapainoilua ja kehon
hallintaa. Rinkkojen muotoihin kangistuneet leiriläiset
venyttivät itseään ylijääneiden telttakeppien avulla ja
toisella rastilla kävelivät (tai
ainakin yrittivät) käsillään.

Ruokalinjasto.

