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Kill-y-wood saatiin
pelastettua

LYHYESTI

Petteri Lammi

Salla Salokanto

Illat pimenevät, taivaalta
tuleva vesi muuttuu hiljalleen rännäksi ja toivon,
että mahdollisimman pian
lumeksi. Joulukalentereita
kauppaavat huivikaulat
valloittavat kadut - syksy
alkaa selvästi lähetä loppuaan. Pian itsenäisyyspäivän jälkeen Kaskipartionkin kokoukset loppuvat
ja hiljennymme joulun
odotukseen. Vaikka kuluneet kuukaudet ovatkin
olleet Kaskipartiossakin
tapahtumarikkaita, ei ihan
kaikki kesällä suunnitellut
asiat toteutuneet.

Kiljavan leirikeskuksen mailla
aikoinaan sijainnut Kill-ywoodin kaupunki saatiin
pelastettua lumouksesta
lippukuntaretken aikana, kun
noin sata innokasta kaskipartiolaista johtajineen suuntasi
paikalle viettämään lokakuista viikonloppua. Osallistujamäärä oli suurempi kuin
aikoihin, mutta silti retkestä
selvittiin kunnialla.

JN
>> Syyskauden viimeinen JN
25.11 klo 19.00 Paloheinän
kirkolla, ennen sitä piparitalotalkoot

Perjantai-iltapäivänä saapuessamme Kiljavalle liikkeellä
oli jo vähän huhuja paikalla
sijainneesta vanhasta kylästä, jonka asukkaat olivat
yrittäneet ottaa yhteyttä.
Vielä kyläläisiä ei kuitenkaan
näkynyt, ja iltapäivä kului
majoittautuessa ja tutustuessa ympäristöön ja muihin
retkeilijöihin – olihan meitä
paikalla aika monta.

Itsenäisyyspäivä 6.12.
>> Lipunnosto yhdessä
Vuorenhaltijoiden kanssa
klo 10.00
>> Jumalanpalvelus Hyvän Paimenen kirkossa klo
11.00, messun päätteeksi
uudet sudenpennut ja
vartiolaiset antavat partiolupauksensa
>> Kuoro esiintyy messussa,
kaikki mukaan! Lauletaan
tuttuja lauluja viime vuosilta, harjoitukset ??.??

Lippukuntamme kannalta tärkein toteutumaton
seikka oli partion ohjelmauudistustestaus, jonka
aloittaminen siirtyy kevätkaudelle ohjelmaryhmän
viivästyneen toiminnan
vuoksi. Ensi syksynä kaikkien Suomen partiolaisten
olisi tarkoitus vaihtaa
uuteen partioohjelmaan,
jota meidän on tarkoitus kokeilla ennakkoon.
Tämän seurauksena emme
ensi vuonna enää puhu
sudenpennuista (7-9v.),
vartiolaisista (10-13v.) ja
vaeltajista (14-17v.) vaan
sudenpennuista (7-9v.),
seikkailijoista (10-12v.),
tarpojista (12-15v.),
samoajista (15-17v) ja
vaeltajista (18-22v.).
Ensi kevään aikana Kaskipartiossa olisi tarkoitus
kokeilla näitä uusia nimiä,
jakoja ja ohjelmaa. Mitä
tämä käytännössä tarkoittaa, ei ole minullekaan
vielä selvää – me johtajat
tulemme pohtimaan tätä
joulun yli.
Marraskuun seitsemännen
päivän tragedia Tuusulassa
oli karmaiseva esimerkki
siitä, mitä voi tapahtua
kun nuori syrjäytyy. Se
toimikoon muistutuksena meille partiolaisille
vastuustamme pitää
huolta lähimmäisistämme:
jokainen on tärkeä, eikä
ketään saa päästää putoamaan yhteisestä kelkasta. Toivon kaikille oikein
lämmintä joulun odotusta
perheen ja ystävien ympäröiminä.

Kill-y-woodin asukkaista
saatiin ensimmäiset vihjeet
lauantaiaamuna, kun eräs
kyläläinen toi retkeläisille
vanhan kaupungin kartan.
Tästä alkoikin mielenkiintoinen viuhkasuunnistus,
kun päästiin tutustumaan
jos jonkinlaiseen vanhanaikaiseen paikkaan. Samalla
kerättiin lasihelmiä, Kill-ywoodin aarretta, jonka avulla
kyläläiset voitiin pelastaa.
Rastiradan aikana muun
muassa pelastettiin prinsessa
pulasta, vierailtiin meriros-

Tulevaa

Joulumyyjäiset
>> Kaskipartion ja kutomakerhon yhteiset perinteiset
joulumyyjäiset järjestetään
Paloheinän kirkolla 28.11.
klo 18 alkaen

vojen luona, miekkailtiin
urheiden ritareiden kanssa ja
autettiin trubaduureja laulun
muistiin merkitsemisessä.
Tallilla jokainen sai valmistaa
oman ratsun, ja toki retkellä
päästiin myös maistelemaan
teemaan sopivia ruokia. Haastavat tehtävät kyläläisten
auttamiseksi veivät päivästä
suuren osan, ja ryhmät suoriutuivat tehtävistä kunnialla.
Lasihelmiä saatiin jokaiselta
onnistuneesti suoritetulta
rastilta.

ten avustuksella taikajuoman
ja varusti kyläläiset matkaan.
Retkeläisten huutaessa matkaa alkamaan kyläläiset ja
taikuri katosivat, ja kaupunki
oli pelastettu.
Sunnuntaina ohjelmassa oli
perinteisesti siivousta ja
leikkimistä, kun odotettiin
busseja hakemaan meitä
takaisin Helsinkiin.

Kun kaikki rastit oli kierretty
ja vähän ehditty hengähtää, oli iltaohjelman aika.
Retkeläiset kokoontuivat
nuotiolle, ja kyläläiset olivat
toiveikkaita: jos lasihelmiä
olisi tarpeeksi, he pelastuisivat. Helmet koottiin yhteen
ja paikalle kutsuttiin hyvä
taikuri. Hän keitti retkeläis-

Gaala
>>edeltää itsenäisyyspäivää
>>johtajille 5.12. klo 18.00
Soinisen koululla
Jouluporina
>> Lucianpäivänä 13.12 klo
18.00 Paloheinän kirkolla
>> kaikki tervetuloa!

Mennyttä

Adventtikalenterit!
Karoliina Skyttä
Huivikaulat kiertelevät taas
tähän aikaan vuodesta pitkin
katuja, sillä perinteiset partiolaisten adventtikalenterit
ovat taas saapuneet. Tänä
vuonna kalenteri julkaistaan
kuudennenkymmenennen
kerran, ja juhlavuoden kunniaksi on otettu erikoispainos,
valittu yksi parhaista kalentereista vuosien varrelta, ja
kyllähän valinnanvaraa on
riittänyt. Kalenteri on kiva

koristus lastenhuoneessa, ja
vaikkei enää pieniä lapsia olisikaan, tuo pirteän punainen
kalenteri joulun lähemmäs.
Kun olen itse kulkenut ovelta
ovelle kalenterien kanssa, on
vastaanotto ollut hyvin erilaista eri paikoissa. Toisinaan
ovi vain läimähtää kiinni, kun
taas toisinaan saa kuulla, että
kalenterinmyyjiä on ehditty
jo odottaa. Kaikkea löytyy.
Jos et vielä joulukelenteria omista, niin ehdit vielä.
Joulumyyjäisissä ainakin on
kalentereja tarjolla, ellei
muualla.

Toimitus
Päätoimittaja
Petteri Lammi
Toimitussihteeri & taitto
Karoliina Skyttä
Toimttajat
Salla Salokanto
Karoliina Skyttä
Valokuvat
Anni Piekkala
Karoliina Skyttä

Renkaidenvaihto
>> Syksyn renkaidenvaihtotapahtuma pidettiin 27.10
Torpparinmäen S-Marketilla menestyksekkäästi ja
paikalla oli runsaasti niin
vaihtajia kuin autojakin.
Seuraavan kerran renkaita
vahdetaan kevään puolella.
Retkeily
>> Syksyn aikana vartiot ja
laumat ovat retkeilleet innokkaasti, ja loppuvuoden
on lähes joka viikonloppu
joku ryhmistä lippukunnan
kämpällä Siuntiossa
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Kaskipartio terminologia OSA II: Missä piilevät Miren juuret?

Aihki 2008

Hyvä jatkokysymys edelliseen voikin olla, ai minkä Miren? Selvennetään hiukan. Mireksi kutsutaan lippukunnassamme biojäteämpäriä, joka on tuttu leireiltä ja vartioiden ja laumojen
käppäretkiltä. Eli kun et jotain jaksa syödä, se hyvin todennäköisesti päätyy loppujen loipuksi
Mireen... Mireämpärin pesu saattaa monelle olla tuttua hommaa, eikä ehkä aina sitä kaikista
pidetyintä. Ämpäreissä jopa lukee ’MIRE’, mutta mistä on lähtöisin tuo nimitys? Nyt saat sen
tietää, asiaa Kamelille valaisi Annukka ’Aku’ Kiiski.

Aihki on Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten viides piirileiri.
Leiri pidetään Jämijärvellä,
Hämeenkankaan kauniissa
kangasmetsissä.

Mire on tullut kaparyn
slangiin mun tuomanani, oli
80-luvun loppupuolella PäPan
järjestämällä Kiljavan Emännistön muonituskurssilla jossa
yks kouluttajista oli keittömestarina jossakin ravintolassa. Opettelimme mm. ranskalaista keittiöterminologiaa;
jossa kaikilla kasvisten
leikkausmuodoilla on omat
nimensä, kuten julienne on
tulitikun kokoinen suikale,
brunoise 5mmx5mm kuu-

tio yms. Mire tulee sanasta
mireboix, mikä tarkoittaa
epämääräisesti lohkottua noin
5cmx5cm palasia. Siinä ei tarvitse katsoa minkä muotoisia
leikkailee, mireboix lohkot
käytetään esim liemien
valmistukseen josta ne
ajallaan siivilöidään pois ja
heitetään roskiin. Jotenkin se
jäi sitten käyttöön eli roskiin
menevä on mireä eli biojäte
on mireä. Loogista eikö ;)

KAMU KAMELI VASTAA LUKIJOIDEMME LÄHETTÄMIIN KINKKISIIN KYSYMYKSIIN!

Mitä tarkoittaa aihki?
Aihki on ikivanha mänty, yksi
metsän suurimmista puista. Usein se on selviytynyt
metsäpalon koettelemuksista.
Muistona siitä saattaa puun
juurella nähdä palokoron,
joka on kuin suuri ruhje.
Missä aihkit kasvavat, sillä
metsä on luonnollisimmillaan. Nimestä voidaan hakea
vertauskuvia sitkeyteen ja
historiaan ja ennen kaikkea
tulevaisuuteen. Luonnonläheisyys ja viisaus, joka nimestä huokuu, saa ajattelemaan
omaa suhdettaan luontoon
sekä antamaansa panosta sen
tulevaisuudelle.

Lähetä sinäkin omasi osoitteeseen kamu.kameli@gmail.com
1. Onks kivaa olla Kameli?
No onhan tämä ihan mukavaa, vaikea sanoa, kun en ole
koskaan mikään muu
eläin ollutkaan.
2. Onko Kana Kananen sun
kaveri?
Partiolaisena rakennan
ystävyyttä yli rajojen, joten
tietenkin on.
3. Ostatko joulukalenteria?
Totta kai. Se kuuluu jokaisen partiolaisen jouluun ja
toivottavsti
mahdollisimman monen
muunkin.
4. Kuka on sun salarakas?
No eihän sitä voi paljastaa.
Eihän se silloin olisi enää
salaisuus.
5. Tykkäätkö palomiehistä?
No onhan ne yleensä aika komeita ja ainakin turvallisia.
sekopäinen kyselijä

Puuhapalsta
Mikä se on....
1. Saa kaikki ihmiset itkemään.

6. Käytkö usein shoppailemassa?
Totta kai. Se on mukava tapa
rentoutua. Täältä Suomesta
tosin löytyy vähän huonosti
kameleille sopivia vaatteita.
Matkustankin usein Afrikkaanshoppailemaan.
7. Onks kiva vastailla tuhansiin kysymyksiin?
On, tässä tuntee itsensä niin
suosituksi
8. Tykkäätkö halpiskaalista?
Tarkoittaakohan kysyjä kiinankaalia? Kyllä se menettelee ainakin paistettuna
wokissa ja ananaksen kanssa
salaatissa. Välillä sitä kyllä
tarjottiin aivanliikaa koulussa.

Käyn suihkussa joka toinen
päivä eli laskeppa siitä.
		
princes
11. Montako kyttyrää sulla
on?
Yksihän niitä tuolla selässä
taitaa keikkua
12. Haluisitko tulla Aihkille?
Aivan varmasti. Piirileirit ovat
niin hauskoja
13. Saatko viikkorahaa?
Olen jo niin vanha, että
tienaan rahat ihan raavaalla
työllä.
kyselijä numero 1

9. Minkä värinen sä oot?
Olen tällainen vaalean ruskean kellertävä
outojen juttujen tiedustelija
10. Kuinka monta kertaa käyt
suihkussa 2 viikon aikana?
4. Menee alastomana kuoppaan, mutta tulee sieltä
kauniissa vaatteissa.

8. Ei kuivu eikä kuumene
vaikka aurinko kuinka paistaisi.

5. Käytetään joka päivä, mutta eivät kulu.

9. Kulkiessaan sen kautta jokainen ihminen, jopa kuningas osoittaa kunnioitustaan.

2. Teltassa sateella, teltassa
auringon paahtaessa.

6. Minulla on lehmä, mutta
ellen tartu sitä hännästä, se
ei syö ruohoa.

3. Kulkee samaa tietä joka
päivä, mutta et koskaan näe
sitä paluumatkalla.

7. Ei tarvitse vettä eikä ruokaa mutta kasvaa silti hyvin.

Edellinen PäPan piirileiri
Kerkkä pidettiin vuonna 2002
ja sillä oli noin 3500 osallistujaa. Aihki alkaa 30.7. ja loppuu vartiolaisten, vaeltajien
ja johtajien osalta 7.8.2008.
Sudenpennut lähtevät kotia
kohti jo 3.8.2008, jolloin on
myös vierailupäivä.
Lippukunnat asuvat leirillä savuissa, jotka koostuvat
yhdestä tai useammasta lippukunnasta. Yhdessä savussa
on noin 30-100 leiriläistä.
Myös palvelutehtävissä olevat
johtajat asuvat lippukuntansa
kanssa savussa. Savut muodostavat seitsemän alaleiriä, jotka mukailevat piirin
aluetyön rajoja. Kaikki alle
7-vuotiaat perhepertiolaiset
vanhempineen asuvat omassa
perheleirissä.
Aihkilla koetaan perinteistä
leiriohjelmaa, jännittävää
seikkailua ja hauskaa yhdessäoloa. Lisäksi leirin teema
pureutuu päivän polttaviin
kysymyksiin tuhlaavista
elintavoistamme sekä energiankulutuksesta. Aihki tarjoaa
muitakin uusia juttuja kesäleirien ohjelmistoon, kuten
vartiolaisten ja johtajien mielenkiintoiset liljat. Suomen
Partiolaisten ikäuudistuksen
myötä myös Aihkin ohjelmat
jakautuvat useammalle eri
ikäryhmälle ja vaeltajien ja
johtajienkin ohjelmat monipuolistuvat.
Teksti: www.aihki.fi

Leirinjohtajan tervehdys
Tunnistatko paikkaa, jossa
inhokkiruoka maistuu hyvältä,
likaiset housut eivät haittaa
menoa ja ehkä kaiken päälle
olet nukkunut liian lyhyitä
yöunia, kun et ole malttanut
lähteä kaveriseurasta pois?
Ainakin minulle nämä ovat
yksi osa partioleiriä. Aihkipiirileiri pidetään Jämijärvellä loppukesällä 2008. Leiri
ei eroa lippukuntaleireistä
juurikaan. Itse asiassa erot
ovat positiivisia juttuja kuten
uusia ystäviä, erilaisten partiotapojen omaksumista tai
yhteisöllisyyttä pääkaupunkiseudun partiolaisten kesken.
Aihkin suunnittelu käynnistyi jo elokuussa 2006. Kyllä,
kaksi vuotta ennen leiriä.
Tuhansien huivikaulojen leiri
ei synny yhtäkkiä. Ymmärrät
sen ehkä siitä, että yhden
ruokailun perunamuussia
varten pitää tilata noin 700
kg perunoita tai että leirillä
pitää olla oma leirisairaala,
jossa on ammattilääkäri.
Lippukunnat saavat ensikosketuksen Aihkiin syyskuun
2007 aikana. Oletko nähnyt

Eevis Ryymin

jo Aihki-julisteen lippukuntasi kololla? Ilmoittautuminen
leirille tapahtuu kuitenkin
vasta alkuvuodesta 2008.
Johtajat ovat tervetulleita
Aihki-elämään jo nyt. Leirillä
on useampia päällikkö- ja
vielä useampia mestaritehtäviä jaossa. Tulehan johtaja
suunittelemaan kesän 2008
partiokohokohtaa!
Partio on omalta osaltani
100-prosenttisesti vapaaehtoistyötä, mutta onneksi
apunani on useampi muukin vapaaehtoinen. Leirin
suunnittelu on hienoa mutta
haastavaa. Leirin monista
painopisteistä haluan mainita
kaksi. Toivomme, että leiriläiset oppivat ympäristövastuullista energiankäyttöä ja että
avoin palautteen antaminen
tukee johtajan kehittymistä
partiotaipaleellaan. Suuntia
on nyt vain yksi - mieleenpainuva Aihki-leiri kesällä 2008.
Saanhan sinutkin mukaan
Aihkille?
Leirinjohtaja Eeva-Maija
“Eevis” Ryymin
www.aihki2008.fi

Vastaukset: 1)savu 2)kilpikonna 3)aurinko 4)siemen 5)jalat 6)viikate/ruohonleikkuri 7)tukka 8)koiran kuono 9)matala oviaukko

